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Je tady úchvatná krajina i silný příběh Albína Poláška

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
skončila doba prázdnin a letních dovolených. Doba klidu je pro život člověka důležitá. Obec Trojanovice prožila prázdninový čas v klidu a pohodě.
Věřím, že se tento klid přenese dále
do konce roku i do let následujících.
Pro návštěvníky se nám podařilo rekonstruovat dolní stanici lanovky, která se zkultivovala kvalitními toaletami
i příjemným prostorem čekárny. Je to
první vlaštovka v obnově lanovky.
Na příští rok chystáme rekonstrukci
horní stanice lanovky, ze které vznikne prosklený a moderní restaurační
provoz. Jednáme o celkové koncepci
řešení centra Lomné. Byl bych rád,
abychom zde zřídili poštovní úřad,
knihovnu, informační centrum s vyhlídkou na hory, kavárnou a nájemními prostory pro podnikatele. Ale je
to ještě k diskusi a budeme se v myšlenkách posouvat dále. Na Rekovících
dobře funguje provoz Rekovické Šopy,
kde máme za sebou již 8 promítacích
dní, jednu přednášku a tři koncerty.
Nově jsme také na jedno odpoledne
částečně zpřístupnili staveniště, ve kterém byla k vidění putovní výstava se
109 zajímavými panely s místy architektonického vz(d)oru v České republice. Výstavu navštívilo během tří hodin více než tři sta lidí. Akce, která se
konala ve středu 17. 9., byla zakončena
slavnostním rozsvícením skokanského můstku, který bude od tohoto data
svítit každou noc. Je to ukázka dobré
spolupráce města a obce, neboť tento
projekt je hrazen ze společného fondu
Horečky. Přeji Vám všem krásný podzimní čas.

Jak dobře znáte historii sochy Radegasta? Většina místních ví, že jejím autorem je frenštátský rodák Albín Polášek.
Možná by mnozí věděli, že na hřeben
Radhoště byl umístěn roku 1930 a slavnostně předán veřejnosti o rok později.
Ale málokdo už ale ví, že Radegast není
jedináček. Jeho dvojče stojí v pražské
zoologické zahradě. Oba originály jsou
od letošního roku opatřeny informačními tabulemi. Ta v Praze byla odhalena
koncem června spolu s restaurovanou sochou. Návštěvníci zoo si zde mohou přečíst o historii sochy. Infopanel je zároveň
zve k návštěvě Radegasta v Beskydech. 1.
září byla informační cedule s podobným
obsahem slavnostně odhalena na Radhošti. Zde sice stojí kopie, ale je mnohem
navštěvovanější než originál ukrytý v budově frenštátské radnice. Spolupráci Radegastových Beskyd a pražké zoo stvrdila
salva z ručnic valašských portášů. Tento
okamžik si nenechal ujít ani ředitel zoo
Miroslav Bobek. My jsme této příležitosti
využili a požádali ho o rozhovor.

decké fakultě v Praze. Už v té době jsem
začal pracovat v Českém rozhlase. Jednalo
se o stipendijní program, vybral si mě Josef
Kleibl jako člověka, který by po něm měl
převzít tehdy slavný pořad Meteor. Paradoxem je, že jsem v rádiu pracoval 20 let, ale
za tu dobu jsem neudělal ani jeden Meteor.
Po škole jsem nastoupil na plný úvazek a
vrhl jsem se na různé projekty. Nejvýznamnější z nich byla Africká odyssea. Ta
začala přesně před 20 lety a spočívala
v tom, že čápi černí dostali tzv. batůžky, což
byl satelitní a VHF vysílač. Tato v té době
průlomová technologie nám umožnila sledovat jejich migraci ze střední Evropy
do subsaharské Afriky a doprovázet krok
za krokem jednoho z nich, Kristýnu, z Brd
až do východního Senegalu. To bylo největší dobrodružství mého života.
V rádiu jsem pak působil jako manažer.
Založil jsem mimo jiné stanici Český rozhlas Leonardo. Kampaní pro spuštění Leonarda byl projekt Odhalení. To byla trochu
jiná reality show, kde nevystupovali soutěžící ve vile, ale gorily v pavilonu pražské
zoo. Po dalších pěti letech jsem se stal ředitelem zoo.
Co všechno obnáší řídit takovou zoologickou zahradu jako je zoo Praha?
Zahrada je velmi komplexní organismus.
Jedna krajnost je, že řešíte odvoz odpadků
a druhá, že jednáte s nejvyššími představiteli některých zemí o tom, že vám darují
zvířata. A pak je všechno mezi tím.

Čím vším může (nebo musí?) člověk projít,
než se stane ředitelem pražské zoologické zahrady?
Vystudoval jsem zoologii na Přírodově-

Jaké nejrůznější profese jsou v zoo zastoupeny?
Máme tam lidi, kteří jednají s návštěvníky,
ať už v pokladně, u turniketů nebo dohlížejí v pavilonech. Jsou tam zahradníci a lidi,
kteří se starají o úklid. Pak jsou to chovatelé

Jiř Novotný
starosta obce
Pražská delegace spolu se zástupci Frenštátu p. R. a Trojanovic před originálem sochy Radegasta
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a kurátoři, což jsou šéfové chovatelů. Právě
oni dělají zoo z velké části tím, čím je. Jsou
to lidé, kteří mají světovou úroveň a které
by si klidně najala kterákoli špičková zoo
na světě. Máme marketéry, obchodníky,
účetní, údržbáře. Spoustu věcí si vyrábíme
ve vlastních dílnách. Máme také stavební
oddělení.

Z odhalovacího ceremoniálu na Pustevnách

V čem vidíte poslání moderní zoologické zahrady a jaké speciﬁcké úkoly má ta pražská?
Zoologické zahrady vznikly jako menažerie panovníků nebo vysoce postavených
lidí. Tím, že měli zvířata, často šelmy, demonstrovali svou moc. Od té doby ušly
zoologické zahrady ohromný kus cesty.
V současné době plní několik funkcí. Rekreační, vzdělávací a zejména ochrana biodiverzity. Moderní zoo jsou tu od toho,
aby pomáhaly chránit ohrožené druhy. Zahrady mohou získávat peníze a ovlivňovat
veřejné mínění. Udržují populace kriticky
ohrožených druhů. Zoo ale primárně nejsou Noemovými archami, jak se o nich
někdy mluví. Ano, pražská zoo zachránila
koně Převalského a vrací ho zpět do přírody, ale je to jen okrajová činnost. Daleko
významnější jsou projekty, které probíhají
v oblastech, kde zvířata přirozeně žijí. My
konkrétně se angažujeme v ochraně goril
v konžské pánvi. Ale nejde jen o ochranu
jednoho konkrétního druhu, ale celého biotopu, v našem případě tropického deštného lesa. Gorily u nás v zoo jsou velvyslanci
divoké přírody centrální Afriky. Jde nám
o ochranu celého prostředí, v němž žijí, tím
pádem o ochranu nespočtu dalších živočišných druhů, které by bez toho prostředí
vymizely.
Práce pro zoo vás určitě zavedla na mnohá
zajímavá místa. Na co nejvíc vzpomínáte?
Nezapomenutelné pro mě bylo, když jsme
poprvé dovezli „převaláky“ (koně Převalského, pozn. redakce) do Mongolska. Okamžik, kdy koně vyběhli z transportních
beden, byl jedním z nejsilnějších zážitků
mého života. Mám rád i střední Afriku,
i když je tato oblast vnímána mnoha lidmi
kontroverzně. Do Afriky jsem se dostal už
dříve a mám pro ni slabost.

Zoo Praha v číslech:
Rozloha
Počet pavilónů
Počet zaměstnanců
Počet zvířat
Počet druhů
z toho savci
ptáci
plazi
obojživelníci
ryby
paryby
bezobratlí
Denní spotřeba krmiva
hovězí maso
ryby
hlodavci
seno
obiloviny
mrkev
jablka
banány

117. výročí posvěcení kaple
58 ha
12
229
4727 jedinců
674
165 druhů
294 druhů
129 druhů
15 druhů
39 druhů
1 druh
31 drhů
600 kg
260 kg
400 ks
1900 kg
560 kg
400 kg
200 kg
18 kg

Dnes vás pracovní povinnosti zavedly
do Beskyd. Vaši zoo spojuje s naším krajem
dvojice soch Radegasta. Jak tuto novou spoupráci s valašskými horami vnímáte?
Víte, mohlo by se zdát, že to se zoo moc
nesouvisí, ale tahleta vybočení pro mě
představují otvírání nových cest a obzorů.
Myslím si, že právě tyto kroky, které jsou
zdánlivě stranou a jsou nečekané, přispívají
k úspěšnosti celé zoologické zahrady. Navíc
to bylo velmi milé setkání. Je tady úchvatná krajina a příběh Albína Poláška, který se
budeme snažit nějakým způsobem přenést
do Prahy, to je zase něco nového a obohacujícího.
Co byste vzkázal čtenářům Obecních novin
z Trojanovic?
Samozřejmě bych je pozval do zoo, aby se
podívali na druhého Radegasta, který je
trošičku jiný než ten na Radhošti. Liší se
trošku barvou a jeho příběh je kapku jiný.
Chystám se o tom napsat. Můžu je pozvat
do 4. nejlepší zoo na světě, která představuje spoustu živočišných druhů, spoustu
fascinujících zvířat. Teď konkrétně lákáme
na mláďata. Máme mládě lachtana, mládě
gibona stříbrného, které je velmi vzácné a
krásné, pruhované mládě tapíra a hlavně
na malého hrabáče, což je zvíře, které víc
než do našeho reálného světa patří do nějakého světa fantasy.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Zoo Praha
hodně zdravých a spokojených zvířat a neméně spokojené návštěvníky.
rozhovor připravili: Jitka Urubová
Martin Trubač
foto: Jitka Urubová, Vladimír Rajnošek

V sobotu 12. září se u kaple na Radhošti sešlo na 70 poutníků, aby při mši svaté
poděkovali za uplynulých 117 let od doby,
kdy byla tato kaple posvěcena. Mši sv. celebroval P. Miroslav Horňák, farář z Tiché.
A jak to vlastně s kaplí bylo?
Kaple na Radhošti byla vystavěna nákladem 20 000 zlatých roku 1898. Již v roce
1862 byla na hoře uspořádána slavnost
a na stavbu kaple se vybralo 120 zlatých.
Znovu ožila myšlenka roku 1881, kdy se
vybralo 500 zlatých. Roku 1888 daroval
hrabě Kinský na stavbu kaple potřebný
pozemek a zdivo. Nová sbírka byla uspořádána mezi lety 1889-1895. V té době malíř
Adolf Liebscher namaloval triptych „Valašská madona“, který vystavil na Národopisné výstavě v Praze. Výbor pro stavbu kaple
koupil od malíře obraz v hodnotě 4000 zlatých za 800 zlatých. Zbytek věnoval malíř
na kapli. Obraz byl také vystavován v Čechách a na Moravě a vynesl 6000 zlatých.

Základní kámen byl položen 5. července
1896. Dne 11. září 1898 kapli posvětil olomoucký arcibiskup Theodor Kohn a byla
odevzdána veřejnosti do užívání. Roku
1905 byl založen spolek Matice Radhošťská s cílem udržovat kapli. Z jeho popudu
byla původní kamenná kaple v roce 1926
obložena šindelem a přistavěna zvonice.
Frenštátský rodák sochař Albín Polášek,
žijící v USA, věnoval Matici Radhošťské
v roce 1930 sousoší svatého Cyrila a Metoděje. Roku 1951 byla Matice Radhošťská
komunisty zrušena a její činnost obnovena
až v roce 1994.
Roku 1995 byla v kapli provedena nová
elektroinstalace a roku 2003 byla ukončena kompletní rekonstrukce zvonice. Matice Radhošťská nechala také zhotovit nový
obětní stůl z carrarského mramoru a ﬁnancovala rekonstrukci vitrážových oken.
Tu realizoval pan Hoplíček ze Zábřehu
na Moravě nákladem 500 tis. Kč. Celkové
náklady na opravu kaple v letech 1995 2009 činily téměř pět miliónů korun. Od 1.
září letošního roku provádí ﬁrma Beskydský šindel výměnu šindele na severní stěně
kaple. Rozpočet činí 230 tis. Kč.
text a foto: Milena Mužíková
Říjen 2015
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 31. srpna 2015
6/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno
ve prospěch domu č. p. 627 na p. č. st. 587 a pozemek 2575/3
pro vedení přepadu dešťových vod v pozemku p.č. 3547, vše v k. ú.
Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.

6/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje ponechat přebytek
částky na zvláštním účtu sdružených prostředků na zajištění dopravní oblužnosti, pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce
2016.

6/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno ve prospěch pozemku p. č. 164/17 pro vedení kanalizačního
potrubí v pozemku p. č. 3714/1, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a
podmínky určuje směrnice č. 1/2014.

6/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí žádost o vyhrnování komunikace do chatoviště pod Javorníkem.

6/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno
v pozemku p. č. 3645/1 ve prospěch pozemku p. č. 1308/2
pro přípojku NN, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
6/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno
v pozemku p. č. 348/16 a 348/2 ve prospěch domu na pozemku
p. č. 348/9 pro vybudování vrtané studny a vodovodu, vše v k. ú.
Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
6/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje:
- odmítnutí úplatného převodu pozemku p. č. 2145/9 v k. ú. Trojanovice
- bezúplatný převod pozemku p. č. 2145/9 v k. ú. Trojanovice
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Trojanovice
- zřízení věcného práva k pozemku (viz. čl. V. smlouvy)
- zavazující a omezující podmínky a sankční ujednání (viz. čl. IV.
smlouvy)
6/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem pozemku
p. č. 3571/7 o výměře 1350 m2 v k. ú. Trojanovice za cenu 5 Kč/
m2/rok, za podmínky, že bude zrušeno skladování palet přes cestu
a že bude na pozemku dodržován pořádek.
6/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku p.
č. 1095/2 a 1095/4 za cenu 37.330,- Kč, která vychází ze zpracovaného znaleckého posudku č. 4425/15 a schvaluje koupi pozemku
p. č. 1095/3 za odhadní cenu 4.880,- Kč vše v k. ú. Trojanovice.
6/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku p.
č. 3550/6 o výměře 1119m², který byl rozdělen geometrickým plánem č. 3665-20/2015, zpracovaným Ing. Hanou Frejlichovou,
na pozemky 3550/6, 3550/18, 3550/20, 3550/21, 3550/19, 3550/22
a 3550/17 vše v k. ú. Trojanovice za ceny, dle znaleckého posudku
č. 4429/15 zpracovaného Ing. Zdeňkem Harabišem:
- pozemek p. č. 3550/19 - 60,- Kč
- pozemek p. č. 3550/22 - 430,- Kč
- pozemek p. č. 3550/17 - 460,- Kč
- pozemky p. č. 3550/18, 3550/6, 3550/20 a 3550/21 za cenu
19 080,- Kč
6/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1144/2 v k. ú. Trojanovice o rozloze 1770 m2.
6/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu
pozemku p. č. st. 2092 o rozloze 274 m2, který vznikl oddělením
od pozemku p. č. 20/1 a p. č. 20/3, vše v k. ú. Trojanovice, dle geometrického plánu č. 3653-3/2015 ze dne 29.1.2015.
6/11 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje změnu OZV č.
1/2015, která vešla v platnost dne 10. 7. 2015 . Obec se bude zabývat změnou této vyhlášky až rok po její platnosti.
Říjen 2015

6/14 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015.
6/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015.
6/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí darovací
smlouvu mezi MSK a obcí Trojanovice a ukládá starostovi obce,
aby postupoval dle usnesení zastupitelstva č. 4/6 ze dne 27. 4.
2015.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Naši jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Lydie Šablaturová

91 let

František Hlaváč

85 let

Stanislav Macháč

85 let

Marie Kuřecová

85 let

Ludmila Černeková

80 let

Jaroslava Blažková

75 let

Václav Štěrba

70 let

Josef Janák

70 let

Marie Petrová

70 let

Václav Janda

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Svoz odpadu od ledna 2016
V červnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na svoz
směsného odpadu v naší obci. Vítězem se stala současná ﬁrma
AVE CZ. Ke změně svozové ﬁrmy tedy nedochází, ale určité
změny od ledna nastanou. Se svozovou ﬁrmou stále jednáme, takže přesné informace ještě zveřejníme v listopadových
a v prosincových novinách. Mělo by dojít ke změně svozového
dne. Doposud to byl v jedné části obce lichý čtvrtek a v druhé
části sudé úterý. Od ledna by měl být jednotný den pro celou
obec. Taky je v plánu přečíslování všech sběrných nádob v obci
– popelnic i kontejnerů. Stávající čárové kódy na těchto nádobách přelepí zástupci svozové ﬁrmy novými barevnými kódy.
Jakým způsobem k tomuto přečíslování dojde, budete s předstihem informováni.
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Vítání občánků a setkání s jubilanty 13. září 2015

Občánci zleva: Tereza Petrová, Václav Petr, Ondřej Ožana, Natálie Chumchalová, Veronika a Viktorie Dobiášovy, Vít Kahánek

Občánci zleva: Adéla Sedláková, Viola Blažková, Antonín Vodrážka, Adam Škrbel

foto: Věra Vašendová

Pozvání na zastupitelstvo

Jubilanti nahoře zleva: Josef Kaiser, Magdalena Janošková, Pavel Strnadel
Jubilanti dole zleva: Ludmila Babincová, Zdenka Běčáková

Zveme všechny občany
na 7. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 26. října 2015 v 18.00 hodin
v hasičské zbrojnici.
Říjen 2015
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
HENRYK SIENKIEWICZ – ČLOVĚK A DÍLO
Mezinárodní výstava ve spolupráci
s Národním muzeem v Kielcích (Polsko).
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 8. listopadu 2015
ČTVRTEČNÍCI: 100. VÝROČÍ GENOCIDY ARMÉNŮ
Připomenutí tragické události, která zahájila
sérii velkých genocid 20. století.
Pořadem provází Drahomír Strnadel, předseda Muzejní a
vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Ve čtvrtek 22. října 2015 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic
zve všechny bývalé členy souboru,
své příznivce a přátele na

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ

u příležitosti 65. výročí založení souboru.
Setkání se uskuteční v sobotu 24. října 2015
od 16.00 hod. v hotelu Beskyd v Trojanovicích
na Lomné.
Program:

• zahájení
• vystoupení souboru Radhošť, dětí místních MŠ a dětského souboru Dolňánek z Kunčic p. O.- 20. výročí založení
souboru
• okénko hostů
• zábava při cimbálové muzice

Vstupné dobrovolné

Muzikanti, hudební nástroje vezměte s sebou!
Děkujeme Vám, kteří o konání akce budete informovat bývalé členy souboru, žijící mimo Trojanovice a Frenštát p. R.

Na Vaši návštěvu se těší
současní členové
Valašského souboru Radhošť z Trojanovic
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Akce v Trojanovicích a okolí
TJ Trojanovice Bystré
ROZPIS UTKÁNÍ na domácím hřišti
Žáci:

So 3.10. v 10.00 hodin TJ Bystré - FK Pustějov
So 17.10. v 10.00 hodin TJ Bystré - Fotbal Studénka
St 28.10. v 14.00 hodin TJ Bystré - TJ Mořkov

Starší přípravka:

Pá 2.10. v 16.30 hodin TJ Bystré - AFC Veřovice
Pá 16.10. v 16.00 hodin TJ Bystré - NFC Lichnov
Út 27.10.v 16.00 hodin TJ Bystré - Beskyd Frenštát „B“

Dorost:

So 17.10. v12.30 hodin TJ Bystré - TJ Odry
So 24.10. v 11.30 hodin TJ Bysté - Sokol Starý Jičín

Muži:

So 3.10. v 15.30 hodin TJ Bystré - Sokol Sedlnice
So 17.10. v 15.00 hodin TJ Bystré - Slavia Stachovice
So 24.10. v 14.00 hodin TJ Bystré - Spartak Lubina

Přijďte podpořit naše hráče!
Reklama a inzerce

Základy tenisu pro vaše dítě
zábavnou, hravou formou pro děti ve věku 5 - 7 let
2 x týdně ve Frenštátě pod Radhoštěm
cena 600 Kč/měsíc
začínáme v říjnu
tel: 602 735 549
Říjen 2015
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Reklama a inzerce

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

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

731 352 674

obchod@nejenkrby.cz

Říjen 2015
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Reklama a inzerce
Hotel Na Dolině v Trojanovicích na úpatí Radhoště je vyhledávaným místem pro odpočinek,
sport a výbornou kuchyni. Velmi dbáme na budování kolektivu a přátelských vztahů uvnitř podniku například tím, že pořádáme tenisové turnaje nebo společné dovolené hrazené zaměstnavatelem (Slovensko, Maďarsko, Monako). V současnosti rozšiřujeme náš pracovní tým a přijmeme:
Obsluhující personál hotelové restaurace
na hlavní pracovní poměr.

Nabízíme:
• Příjemné pracovní prostředí stylového valašského hotelu
• Práci v mladém a přátelském kolektivu
• Osobní a profesní rozvoj (hrazené profesní kurzy v rámci ČR)
• Odpovídající ohodnocení
• Možnost ubytování dojíždějících
• Tenisový program pro zaměstnance
• Zvýhodněné zaměstnanecké stravování během směny
Požadujeme:
• Smysl pro pořádek
• Příjemné a přátelské vystupování
• Chuť a ochotu učit se novým věcem
• Aktivní přístup a zájem
• Svědomitost a zodpovědnost
• Znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ/NJ/RJ)
• Základní znalost práce s PC

• Bezúhonnost
Práce dlouhý/krátký týden. Nástup možný ihned.

Zájemci nechť zasílají svůj životopis na adresu info@nadoline.cz. Pro případné dotazy je k dispozici tel.
+420602735548.

Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut
s 18-ti letou praxí

NOVĚ OTEVŘENA

soukromá ambulance fyzioterapie

Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
S čím Vám můžeme pomoci:
• Bolesti páteře, kloubů, hlavy, migrény
• Pooperační a poúrazové stavy
• Vertebrogenní onemocnění (kořenové syndromy
páteře)
• Vadné držení těla, skoliózy

• Ploché nohy, bolesti chodidel, bolesti Achillovy
šlachy
• Prevence vzniku onemocnění páteře, vzniku bolestí
• Poradenství - ergonomie domácího a pracovního
prostředí

Dále nabízíme: klasické a aroma masáže • reflexní masáž plosky nohy • kineziotaping
• elektroléčbu • infra-lampu

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

Říjen 2015
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Reklama a inzerce

Poděkování

Diplomová práce

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a
často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou
medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům
krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
S potěšením oznamujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí je i pan Josef
Kuřec z Trojanovic 201.
Panu Josefu Kuřcovi blahopřejeme a děkujeme za jeho příkladný občanský postoj.
redakce

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

Říjen 2015

Diplomovou práci s názvem Bohumír Četyna – spisovatel valašské historie úspěšně
obhájila na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci Bc. Aneta Bodzašová. Proč si vybrala právě Bohumíra Četynu, vysvětluje v úvodu:
Okolí Trojanovic u Frenštátu pod Radhoštěm, kde se spisovatel 29. října 1906 narodil,
je mi velmi blízké. Nedaleko rodné chalupy
bratří Strnadlů, do Kunčic pod Ondřejníkem, na tzv. Pekliska, jsem již od dětství jezdila za svými prarodiči. Zamilovala jsem si
místní krajinu, malebné lesy, louky, říčky a
kouzelné kopce…V období volby tématu diplomové práce se mi v mysli zjevil právě obraz beskydské krajiny…Při studiu místních
rodáků jsem narazila na jméno Bohumíra
Četyny. Dozvěděla jsem se, že jde o regionálního spisovatele, především však místního rodáka s vřelým vztahem k beskydské
krajině. Bez většího rozmýšlení bylo ve volbě
tématu jasno.
Autorka se ve své diplomové práci zaměřila na čtyři historické romány Bohumíra
Četyny: Jednou za slunovratu, Valašský
vojvoda, Zbojníci a Živly. Pozornost věnuje hlavně postavám, prostředí, jazykovým
prostředkům a lidovým tradicím v jednot-

livých románech. Osmdesáti stránkovou
diplomovou práci doplňuje 30 obrazových
příloh. Případní zájemci si mohou tuto
práci zapůjčit v Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla, protože Mgr. Aneta Bodzašová jeden výtisk Památníku věnovala.
Drahomír Strnadel
foto: Martin Trubač

Z Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla

13
Tragédie rodiny prvního obecního kronikáře
Zákonem republiky
Československé
ze dne 30. ledna 1920 nařízeno obcím založiti a vésti pamětní knihu obecní. Na základě tohoto zákona také obec Trojanovice
pořídila tuto pamětní knihu. Její začátek
zpracoval Emil Bordovský, nadučitel v. v.
Učitel Emil Bordovský byl od roku 1893 až
do roku 1899 správcem školy v Trojanovicích pod Javorníkem a v těchto letech také
pokračoval v psaní školní kroniky. Ve svém
prvním zápise z roku 1893 stručně uvádí:
Životopis nížepsaného jest následující:
Narozen jest dne 14. října 1864 ve Frenštátě pod Radhoštěm a tamtéž navštěvoval
nově zřízenou občanskou školu. Po odbytí
této studoval na ústavě učitelském v Příboře a po složení zkoušky dospělosti roku 1883
ustanoven byl podučitelem v Paskově.
Po dvou letech přesazen byl za podučitele
do Palkovic a po složení zkoušky učitelské
v roce 1887 byl tam také dekretem veleslavné c. k. zemské školní rady ze dne 10. prosince 1888 jmenován učitelem. V Palkovicích
působil celkem 8 let až výnosem slavné c. k.
okresní školní rady ze dne 27. března 1893
přesazen prozatímně na školu pod Javorníkem.
Po sedmiletém působení na škole pod Javorníkem byl učitel Emil Bordovský přeložen do Tiché. Také v Tiché psal školní
kroniku. Jeho zápis válečných událostí je
výjimečný a snad v naší republice ojedinělý:
Školní rok 1914/1915 Od prohlášení mobilizace následovaly za sebou odvody k vojsku.
Nejprve odvody mladíků 21, 22 a 23letých,
pak přišli 19 a 20letí. V únoru museli k odvodu muži od 24 do 32 let, pak až do 42 let
a 18letí. Dne 6. září 1915 půjdou k odvodu
muži od 42 – 50 let. Jenom z Tiché
je na vojně okolo 210 mužů, takže neuvidět na návsi žádného mladíka, žádného
zdravého muže. Zanikly zpěvy večerní, ani
v sobotu po výplatách neuslyšet veselého zavýsknutí. Není jedné rodiny, která by neměla
některého drahého v poli.
Zármutek se ještě zvyšoval, když počaly docházeti zprávy o hrozných bojích a ztrátách,
mezi nimiž bylo také mnoho Tichavjanů.
Mnoho octlo se jich v zajetí a zemřelo v nemocnicích na nakažlivé nemoci. Je
právě 4. září 1915 – mezi padlými jest také
můj jediný syn, studující práv a jednoroční
dobrovolník u 54. pěšího pluku, Vojta.
Dle nařízení c. k. okresní školní rady
ze dne 12. května 1915, č. 265 mají se
do školní kroniky zapsati jména a krátké životní údaje bývalých žáků školy, kteří
za vlast život položili. Všech vojínů z Tiché
v poli se nacházejících je ke 240. Mrtvých asi
35. Všichni odpočívají v cizině. Pouze náš

Vojtěch byl převezen z východní Haliče
do své domoviny.
Ze stručného životopisu, který pan nadučitel Emil Bordovský připojil, si lze udělat
letmý obrázek o padlém. Vojtěch Bordovský se narodil 15. září 1894 v Trojanovicích
pod Javorníkem. Po přesídlení do Tiché
vychodil zdejší obecnou školu, poté studoval na gymnáziu v Olomouci a Moravské
Ostravě, kde roku 1913 maturoval. Přijali
jej na Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Absolvoval pouze dva semestry. Když vypukla válka, musel již 20. října
1914 narukovat. Velení jej přidělilo jako
jednoročního dobrovolníka k 54. pěšímu
pluku do Olomouce. Po dvouměsíčním výcviku nastoupil kurs pro důstojníky v Opavě a 20. února 1915 odešel s pochodovou
setinou do pole. Otec – kronikář popsal i
jeho krátkou bojovou anabázi.
Naše vojsko tenkrát vytlačovalo Rusy
z Karpat. Pochodová setina Vojtova blížila
se bojišti. Napřed z dálky naslouchali hukotu
děl, aby přivykli vřavě válečné, pak setrvali
v reservě a teprve o Velikonočních svátcích
dne 4. dubna vystřídali soudruhy v zákopech. Dne 5. dubna o 5. hod. ranní chtěl
si s kamarádem uvařiti černou kávu.
Šel pro vojáka, aby jim nabral do šálku
vody z jakési kalužiny před příkopem, v tom
však z boku přiletěla kulka a treﬁla ho zrovna nad levé oko. Byl okamžitě mrtev. Velitel setiny nám ihned tuto smutnou zprávu
sdělil a popsal místo, kde je pochován. Líčiti
náš zármutek bylo by zbytečno. Snahou naší
bylo, abychom mrtvolu jeho dostali domů.
V květnu a červnu byli Rusové z tohoto místa zatlačeni dále na východ a proto jsme zažádali o povolení k exhumaci. Šťastně jsme
ho dosáhli. Byl jsem osobně dvakráte u vrchního etapového velitelství v Těšíně a velmi
uctivě a pokorně prosil, aby tak matce bylo
dovoleno tam jeti. Vydali jsme se na cestu
dne 16. srpna 1915 a jeli přes Těšín, Košice
a Marmarošskou Sihoť /dnes v Rumunsku/.
U tohoto města počaly se již jeviti stopy ruského vpádu. Ve středu o 4. hodině odpoledne
dorazili jsme do Nádvorné a ihned se přihlásili u tamního etapového velitelství. Město
leželo v sutinách, zůstalo jen několik domků, mezi nimi hotel, kde nám vlídný pan
hejtman opatřil nocleh. Všude setkali jsme
se s lidmi dobrými a ochotnými. Exhumaci
provedlo samo etapní velitelství a jest jisto,
že jinak by to bylo nedosažitelné, neboť ani
lidí, ani povozů by k tomu soukromník nebyl
sehnal.
V celé krajině zůstali jenom starci, ženy a
děti, všechno zpustošeno. Ve čtvrtek 19. srpna ráno o 6 hodinách přišel k nám kaprál
do hotelu hlásit, že již s vojáky a rakví jedou

exhumovat. Cesta nás vedla po místech, kde
se před nedávnem sváděly nejprudší boje.
Kolem dokola spálené chalupy, vesnice, zákopy a jámy od granátů, pohozené části výzbroje a nejvíce hrobů křížkem označených.
pokračování příště
Drahomír Strnadel

Obnovit společenský život

„Se zájmem sleduji rekonstrukci restaurace Rekovice na Horečkách. V minulosti
využívali tuto restauraci hlavně členové
frenštátských spolků, například k pořádání
takzvaných Gulajšových partijí. Věřím, že
po rekonstrukci se do Rekovic vrátí společenský život, na kterém se budou podílet i
občané města,“ vyjadřuje svou naději pan
Jiří Zátopek z Frenštátu p. R.
První pokusy učinit z Rekovic místo společenského setkávání jsme mohli sledovat
již během léta. Kromě tradičního festivalu
Horečky fest, kdy tu byla jedna ze scén, se
poblíž nově zbudované Šopy konalo několik ﬁlmových představení, cestovatelská
přednáška, tři koncerty. V objektu restaurace se konala jednodenní výstava Místa
architektonického vz(d)oru, která prezentovala projekty současné české moderní
architektury v menších městech a obcích.
„Chceme, aby se Rekovice staly nejen místem občerstvení těla ale i ducha,“ řekl
při zahájení výstavy starosta Jiří Novotný.
26. září pořádala Matice Radhošťská
na Rekovicích Gulajšovou partyju.
Martin Trubač
foto: archiv OÚ Trojanovice
Říjen 2015
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Marvin
Ve čtvrtek 10. září se žáci 4. a 5. třídy naší
školy zúčastnili divadelního představení MARVIN v Divadle loutek v Ostravě.
Vtipně i vážně laděný příběh chlapce, který uniká před drtivou autoritou do světa
vlastní fantazie, získal na mezinárodním
festivalu Bábkarská Bystrica 2014 Cenu
dětské poroty.
A takto ho ohodnotili naši malí diváci:

Divadlo se mi líbilo. Líbily se mi ty masky,
protože byly strašidelné. Nelíbilo se mi, jak
mu čistili tetování, protože si může dělat,
co chce. Byla sranda, jak tancoval s Mikimauzem na zadku.
David Skřídlovský (4. třída)
Nejvíce se mi líbilo, když Marvin žongloval s knihami. Potom bylo dobré, jak
z ničeho nic obživla ta loutka. Bylo i legrační, jak mu čistili to tetování, které měl

na zádech.

František Václavík (4. třída)

. . . Příběh byl o chlapci, který se jmenoval
Marvin a žil na internátě. Seděl za vysokým
stolkem, učil se francouzštinu a představoval si různé vymyšlené postavičky. Vychovatelky mu daly dopis od rodičů, kde psali,
že nepřijedou na Vánoce. Poslali mu loutku
Mickey mouse. Vychovatelky byly na Marvina zlé, mořily ho i hladem. V představení
se mi nejvíce líbily loutky stařen a loutka
Mickey mouse. Ze začátku bylo představení veselé, když ale lezly loutkám ruce ze zad
nebo břicha, působilo to strašidelně.
Ondra Kytka (5. třída)
Marvin byl kluk, který byl osamělý, protože jeho rodiče cestovali za prací. Vychovávaly ho tři chůvy. Chůvy byly přísné. Představoval si, že loutky, se kterými si hrál,
jsou opravdoví lidé. Stávali se z nich jeho
kamarádi, se kterými nakonec utekl. Zlé
chůvy pak Marvin a jeho kamarád zamkli
do jeho pokoje. Představení o Marvinovi
se mi líbilo, i když mi Marvina bylo trošku
líto, že byl tak osamělý.
Kateřina Ondruchová (5. třída)
Divadelní příběh byl o klukovi jménem
Marvin. Marvina vychovávaly tři opatrovatelky, protože rodiče odjeli za prací. Jednoho dne, když se Marvin učil, připochodovaly k němu opatrovatelky s dopisem
od rodičů. Rodiče ho pozdravovali a poslali
mu dárek. Dárek byla jedna obrovská maska Micky Mouse. Když se na ní Marvin po-

Nový školní rok
Září je opět tady a s ním deﬁnitivně odzvonilo prázdninám. Doufám, že všichni
zaměstnanci i žáci školy prožili hezké léto
plné nezapomenutelných zážitků a načerpali dostatek sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku 2015/2016.
Společné slavnostní zahájení školního
roku je v naší škole mnohaletou tradicí. I
letos se ho zúčastnil starosta obce, který
přivítal v tělocvičně všechny zaměstnance
školy a žáky s jejich zákonnými zástupci.
Našim nejmladším žákům předal upomínkové předměty s logem Obce Trojanovice
a všem popřál mnoho úspěchů do nového
školního roku.
V současné době je ve škole 130 žáků, kteří
se vzdělávají v pěti ročnících a sedmi třídách (mámě dvě první a dvě třetí třídy).
V odpoledních hodinách mohou žáci využít nabídky různých kroužků, kterých letos škola nabízí deset. I v letošním školním
Říjen 2015

roce se škola zapojí do sběru sušené pomerančové kůry, kaštanů a žaludů, elektroodpadu. Také pokračujeme v projektu na odběr dotovaného školního mléka, jogurtů,
sýrů a v projektu ovoce do škol, kdy naši
žáci dvakrát měsíčně bezplatně dostávají
sezónní ovoce i zeleninu.
Ani tyto prázdniny nezůstala škola prázdná. Ve staré budově školy byly během letních prázdnin ve dvou třídách vyměněny
podlahy a rozsáhlou rekonstrukcí prošla
tělocvična. Zde byla vyměněna topná tělesa a byly zde zmodernizovány šatny, sprchy
i toalety.
Do nového školního roku přeji všem žákům i kolegyním pohodu ve škole, mnoho
úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Soňa Bunčková
ředitelka školy

díval, nejprve se zarazil, ale pak si s ní začal
hrát a tancovat. Za pár minut ho to přestalo
bavit a kopl do masky, až se rozpadla.
Na příběhu se mi líbily masky, například
velká maska Micky Mouse, masky opatrovatelek (nebo spíše vycpávky) a maska staré babky, která tam vystupovala.
Prokop Čech (5. třída)
Divadlo bylo o klukovi, který měl rodiče
ve světě. Vychovávaly ho tři sudičky, které byly hodně přísné. Nutily ho do učení.
Kluk měl kamaráda, který mu pomáhal v nesnázích. Stačilo zapískat a kamarád
přišel na pomoc. Jednou dostal dárek
od rodičů, vypadalo to, jako obří kuře, ale
byl to obří „mikymaus“. Divadlo bylo zajímavé a docela mě bavilo. Nejzábavnější
bylo, když dostal od rodičů dárek.
Klára Tichavská (5. třída)
připravila: Lenka Mužíková
fotograﬁe z představení Marvin
z Divadla loutek Ostrava
foto: Roman Polášek

Stopy slavných rodáků
Začátkem roku vyhlásilo Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum ve Frenštátě
pod Radhoštěm výtvarnou a literární
soutěž pro žáky základních a středních
škol pod názvem Stopy slavných rodáků. Cílem projektu je seznámit žáky
s významnými osobnostmi regionu a
podpořit jejich vlastní tvořivost.
Výtvarné či literární dílko inspirované
životem či
odkazem
některého ze slavných frenštátských rodáků
můžete odevzdat do Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm (kontaktní osoba
Martin Trubač) do 15. října 2015. Práce musí obsahovat jméno autora, věk,
školu a třídu, kterou navštěvuje (nebo
adresu, pokud budete práci přihlašovat
do soutěže osobně). Literární práce lze
zaslat i elektronicky (e-mail: martin.
trubac@muzeumnj.cz).
Vybrané
práce
budou
vystaveny v rámci výstavy Stopy slavných
rodáků, jejíž vernisáž se uskuteční 26.
listopadu 2015. Nejlepší práce budou
odměněny.
Pokud se chcete do soutěže zapojit a
hledáte inspiraci, navštivte odkaz Stopy
slavných rodáků na webových stránkách našeho muzea, kde naleznete řadu
doprovodných materiálů.
Martin Trubač
www.muzeum-frenstat.cz
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Matice Radhošťská u hrobu arcibiskupa Theodora Kohna

Letos uplynulo 170 let od narození a 100
let od úmrtí arcibiskupa Theodora Kohna, který se zapsal do historie jako jeden
z dobrodinců a patronů stavby kaple sv.
Cyrila a Metoděje na Radhošti. Drahomír
Strnadel, předseda Matice Radhošťské,
zorganizoval zájezd na místo jeho posledního odpočinku v městečku Ehrenhausen ve Štýrsku. Poslední červencový den
v odpoledních hodinách dorazila skupina 23 členů a příznivců Matice na místo
a ubytovala se v penzionu Ewitsch. Přišli
nás uvítat místní starosta a pan farář. Pan
starosta nás pozval na večeři do stylové
hospůdky, kde se podávaly krajové speciality.
V sobotu 1. srpna jsme spolu s panem
starostou a bývalým starostou navštívili
mauzoleum ze 17. století, kde je pochován

arcibiskup Theodor Kohn spolu se dvěma
šlechtici (Ruprecht a Wolf z Ehrenhausenu). O historii mauzolea nám povyprávěl
bývalý starosta. Stavba je to vskutku impozantní a díky poloze na kopci je dominantou města. Její vstup hlídají sochy
Polluxe a Castora, bohatou štukovou výzdobu vytvořili italští mistři stavitelé.
V mauzoleu jsme zazpívali několik písní,
mimo jiné „Ja som bača velmi starý“. Jan
Poruba zapálil svíce s emblémem kaple
sv. Cyrila a Metoděje, pan Strnadel zahrál
na fujaru a poté nám byla zpřístupněna
krypta – což je událost dosti výjimečná.
Část naší výpravy byla krojovaná, a to
umocnilo slavnostní dojem. Pan Strnadel
s paní Dudkovou položili věnec k hrobce
Theodora Kohna, ostatní v klidu rozjímali. Rozloučili jsme se mariánskou písní.

Potom jsme se procházeli uličkami tohoto
města, ležícího na řece Mur.
Odpoledne si každý udělal vlastní program. Někteří odpočívali u jezer, jiní šli
na túru poznávat okolní krajinu. Ta je
malebná s rozlehlými vinicemi, políčky
a lukami, zkrášlena drobnými církevními
stavbami jako jsou kaple, boží muka či
kříže. Všude pořádek, vkus a cit ke krajině. Na každém kroku je vidět pevný vztah
místních k půdě.
Večer jsme jeli na hasičskou slavnost
do sousedního městečka Spielfeld, poslechli si kapelu a ochutnali místní víno.
V neděli jsme šli na mši svatou do barokního kostela Bolestné Panny Marie.
Na varhany hrál Pavel Altrichter a zpěváky na kúru byli Mirek Poruba a Pavel
Pícha za doprovodu celé výpravy. Slavnostní ráz bohoslužby dodávali krojovaní.
Drahomír Strnadel přečetl 1. čtení a místním farníkům osvětlil důvod naší návštěvy Ehrenhausenu. Na závěr předal panu
faráři a panu starostovi dary za Matici
Radhošťskou - obrazy od pana Františka
Gajduška, zobrazující kapli na Radhošti
v zimním a letním období. Nějaký čas budou obrazy v kostele vystaveny pro veřejnost. Na oplátku jsme dostali krásnou obrazovou publikaci o jejich kraji. Drahomír
Strnadel pozval pana starostu na návštěvu
Radhošťě. Ten jeho pozvání přijal, neboť
příští rok pojede výprava z Ehrenhausenu
do Olomouce na pozvání arcibiskupa Jana
Graubnera a poté přijedou i na Valašsko.
Už se na ně těšíme.
text a foto: Jana Dohnalová

Na Četynovicích se hrálo
Okolí Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla se v neděli 30. 8. 2015 stalo kulisou
jednomu ze zastavení kapely Rázy, která
zde vystoupila v rámci svého téměř akustického mini-turné.
Tato veřovicko-trojanovicko-ostravsko-velkopolomská kapela, která letos oslavila
11 let své existence, odehrála, i přes hlasovou indispozici zpěvačky Denisy Vlkové,
téměř hodinový koncert.
Obyvatele Trojanovic a okolí blížící se začátek pracovního týdne neodradil, což se
projevilo na příjemné atmosféře v průběhu
koncertu i po jeho skončení.
Rázy děkují všem posluchačům.
Pavel Honajzer, člen kapely
foto: Martin Buryan
Říjen 2015
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Z kulturního dědictví trojanovického sakrálního umění
Ve čtvrtek 27. 8. 2015 se v Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla uskutečnila
vernisáž výstavy Kulturní dědictví našich
kapliček. Kurátor výstavy pan Drahomír
Strnadel přivítal všechny přítomné a účinkující, kterými byli pan Pavel Trubač a pěvecký soubor Schola Frenštát p. R.
„Na výstavě toho neuvidíte mnoho, protože od roku 1989 velice pilně pracovali
zloději,“ uvedl pan Strnadel. „Ale poznáte
a uvidíte, jak si zdejší občané vážili a váží
kulturních a duchovních hodnot.“ Potom
provedl výčet všech kulturních památek
v obci.

Myslím, že nebude na škodu si je v krátkosti připomenout. Mnohem více se dovíte
na webových stránkách Obce Trojanovice,
ale všichni tuto možnost nemají.
Kříže v Trojanovicích:
• Kříž pod Javorníkem pochází z roku
1796, je prohlášen Kulturní památkou ČR.
• Kříž u cesty na Pindulu u č. p. 77 byl
postaven v roce 1908 a v roce 2005 byl
zrestaurován.
• Kříž na Pinduli z roku 1751 je druhou
nejstarší církevní památkou v obci.
• Kříž na Radhošti - první kříž byl postaven již v roce 1735, byl dřevěný a byl nahrazen kamenným křížem v roce 1805.
V roce 1808 byl kříž povalen v bouři a znovu postaven.
• Kříž na Kopané se nachází u cesty Solárka u odbočky na Kopanou a pochází
z roku 1886. Opravován byl v letech 1921 a
1972 a v roce 2009 byl kříž kompletně zrekonstruován.
• Kříž na Lomné se nachází uprostřed kruhového objezdu na Lomné. Byl postaven
v r. 1843, v r. 1896 byl poškozen bleskem a
znovu opraven.
• Kříž na křižovatce na Bystrém je umístěn

nedaleko planiskového mostu přes potok
Bystrý. Byl postaven a požehnán v r. 2000.
• Kříž na Bystrém u č. p. 291 byl zbudován
v roce 1909 a stojí na pozemku u domku
č. p. 291.
• Kříž na Bystrém u č. p. 314 byl postaven
ke cti a chvále Boží roku 1902.
Kapličky v Trojanovicích:
• Lurdská kaple Panny Marie na Horečkách je postavena jako stylizovaná jeskyně
zapuštěná do svahu nad hotelem Vlčina a
je z roku 1902.
• Kaplička na Lomné u č. p. 205 byla
s největší pravděpodobností postavena na začátku 19. století. Vzácné dřevěné
sošky z 18. století byly z této kapličky ukradeny.
• Kaplička na Lomné u hotelu „U Kociána“
byla postavena v roce 1890. Zvon, jehož replika je v kapličce od července roku 2007,
byl původně z roku 1738. Kaplička byla
v roce 2009 nově zrekonstruována.
• Kaplička na Bystrém u domu č. p. 227
byla v roce 1998 vypáčena a zdemolována,
v roce 2009 nově zrekonstruována.
• Kaplička na Bystrém u domu č. p. 265
patří k národním kulturním památkám
v obci. Pochází z počátku 18. století.

• Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti byla vystavěna nákladem 20 000 zlatých
roku 1898. Roku 1905 byl založen spolek
Matice Radhošťská s cílem udržovat kapli. Roku 1995 byla v kapli provedena nová
elektroinstalace a roku 2003 byla ukončena
kompletní rekonstrukce zvonice, byl zhotoven nový obětní stůl. Celkové náklady

na opravu kaple činily v letech 1995 - 2009
téměř pět miliónů korun.
Zvoničky v Trojanovicích:
• Zvonička pod Javorníkem pochází z roku
1941. Původní zvon byl prasklý a nahrazen
novým 26. 7. 2014.
• Zvonička pod Radhoštěm je umístěna
u cesty Solárka poblíž bývalé školy. Byla
postavena v roce 1971. Původní zvon je
uznán kulturní památkou.
• Zvonička v Karlovicích je umístěna
v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla. Jedná se o nejmladší zvoničku v Trojanovicích. Vysvěcena byla v roce
1998. Zvon v ní váží 35 kg.
• Zvonička na Bystrém je zřejmě jedna
z nejstarších v obci. Její zvon z roku 1769 je
kulturní památkou.
• Zvonička na Horečkách - Strážkyně Beskyd symbolizuje nesouhlas obyvatel
s těžbou uhlí v Beskydech a pochází z roku
2010. Osmimetrové stožáry ze tří modřínových trámů nesou 30 kg vážící zvon.
• Zvonička na Pinduli je bohužel nefunkční, protože zvon byl ukraden.
• Zvonička u stavení č. p. 205, podle které
se místu také říká „U zvonka“.
Sochy a sousoší v Trojanovicích:
• Sousoší sv. Cyrila a Metoděje věnoval v roce 1930 Albín Polášek (*14. 2. 1879,
†19. 5. 1965) spolku Matice Radhošťská.
Duté sousoší, 2,60 m vysoké a vážící 800
kg, je ulito z bronzu. Zdvíhá se na žulovém
podstavci vysokém 1,60 m za kaplí sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti.
• Pomník obětem z I. a II. světové války
před Jubilejní základní školou prezidenta
Masaryka byl zbudován v r. 1946 odborem
Národní jednoty z Bystrého.
• Socha panny Marie z roku 1720 je národní kulturní památkou. Její vznik souvisí
se založením tzv. hamernické osady
na Bystrém.
• Sousoší „Partyzánská hlídka“ je umístěno u hotelu Beskyd v centru Lomné a bylo
odhaleno v roce 1985 na počest 40. výročí
osvobození republiky.
Pokud vás tento stručný výčet zaujal, můžete se během vycházek po obci pustit
do objevování těchto svědků duchovní minulosti nebo se rovnou vydat do Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla
na výstavu.
text a foto: Milena Mužíková
více informací na: www.trojanovice.cz
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