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Každá mince má dvě strany
▶ Už více než dva roky pravidelně přispívá do Obecních novin sloupkem
Napsáno na okraji. Jmenuje se Matěj
Fucyman. Před nedávnem se mě jedna
čtenářka ptala: „Kdo je to ten pan Fucyman? Při čtení jeho článků si představuju, jak vypadá.“ Rozhodl jsem se tedy
přiblížit mladého pisatele prostřednictvím následujícího rozhovoru.

Duben 2019

▶▶ Jak vybíráš témata pro své úvahy?
Někdy inspirace přijde sama, jindy přijde
z mého okolí myšlenka, která mne nadchne, a řeknu si - to by bylo báječné o této
věci něco napsat. Někdy je to úplně náhoda. Uvedu příklad. Jednou jsem si tak odpočíval a pouštěl jsem si do sluchátek svou
oblíbenou muziku. Zněla zrovna skladba
Time (Čas). V tu chvíli mne napadlo, co
takhle vytvořit text o čase. No a příspěvek
byl na světě. Nebo jindy celá republika
mluvila o medvědovi v Beskydech. Chytil
jsem se tedy tohoto a zápletka s medvědem
se stala základem tématu.
▶▶ Už se ti za tu dobu, co pravidelně přispíváš, stalo, že ses ocitl, jak se říká, „na
mělčině“? Že sis říkal, co mám vlastně
napsat?
Ano, stává se mi to. Hoří vám termín
odevzdání textu a vy ještě nic nemáte. No
to je úplně příšerná situace. Ale zatím to
vždycky nějak dopadlo. Z jedné takové
tvůrčí krize třeba vznikl text o tvůrčí krizi
(smích).
▶▶ Co je pro tebe při psaní hnacím motorem?
Hnacím motorem jsou reakce mých čtená-

foto: Matěj Fucyman

Vážení spoluobčané,
vyvstal mi na mysli fejeton Karla Čapka O dvojích činitelích. Rád bych jeho
úryvky navodil obecnou problematiku,
než se dostanu k té konkrétní.
Je jeden druh lidí (ke kterému náležíme
skoro všichni), jenž oplývá zvláštní a nevyčerpatelnou iniciativou. Většina nás
lidí totiž neobyčejně ráda říká, co by se
mělo. Stát by měl udělat to a to, a bylo by
po trampotách. Měly by se opatřit prostředky. Obec by měla. Ve školách by se
mělo to a to. Spisovatelé by měli. Parlament by měl. Mělo by se působit na veřejnost v tom a tom směru. Měli by se spojit
všichni lidé, kteří chtějí nápravu. Mělo
by se to přísně stíhat. Mělo by se to nařídit zákonem. Noviny by měly věnovat víc
pozornosti. Divadlo by mělo. Mělo by se
postavit to a to. Měly by být na to peníze
a tak dále.....
..... Druhý druh lidí (ke kterému náležíme skoro všichni) je právě opačný. Většina nás lidí totiž neobyčejně ráda namítá.
Prostě to a to není tak jednoduché. Nemáte ponětí, s jakými technickými překážkami by se to setkalo. Není to možné z těch a oněch příčin. Mělo by to své
stinné stránky. Za dnešního stavu věcí
vyloučeno. Bylo by to krásné, ale prakticky neproveditelné. Nebylo by úhrady.
Poměry a lidé se nedají tak rázem předělat. Administrativní a jiné potíže. Ani
tak, jak jsou věci dnes, nestačíme na své
úkoly, a tak dále......
A jak si jej tak pročítám, řádek po řádku, poznávám i sebe, v obou druzích
lidí (ke kterým náležíme skoro všichni).
Proto jsem rád, když mi myslí přeletí
obrázek obchodu, nájemních prostor
pro podnikatele, lesoparku, hřiště za
školou, fotbalového zázemí a tak dále,
kdy si můžu říct, že tehdy jsem se vymanil z myšlenek, co by kdo měl a co a
proč nejde. A šel do tohoto s postojem,
že spoustu věcí vybojovat a uskutečnit jde. S touto vizí jsme 21.3. koupili
i Koksař.
Jiří Novotný, starosta obce

▶▶ Co tě vedlo k tomu, že ses rozhodl přispívat do Obecních novin svými sloupky
Napsáno na okraji?
Dostal jsem jednoho dne nabídku, jestli
bych nechtěl přispívat do novin svými texty.
Musím říci, že jsem byl v tu chvíli velmi překvapen, ale nabídku jsem s potěšením přijal.
Jako žák zdejší základní školy jsem do Obecních novin psal nejrůznější články.

řů, které od nich dostávám. Je fantastické,
když vám někdo řekne, že se mu článek
líbil, nebo naopak s ním ne tak úplně souhlasí. Jsem rád za následné diskuse, které o
mých názorech vedeme. Znamená to totiž,
že nedošlo pouze k automatickému přečtení textu, ale mezi čtenářem a mými nápady
vznikla interakce.
▶▶ Čtenáři na tvých článcích oceňují jejich optimismus, laskavost a vlídnost. Co
ty, jsi spíš optimista nebo pesimista?
Asi jsem optimista se silnou dávkou pesi-

foto: Matěj Fucyman

Slovo starosty

mismu. Nemám moc rád, když mne lidé
vnímají jen jako optimistického člověka.
Nemáme všichni jen dobré dny. Máme i
dny špatné. Proto si myslím, že je chyba
dávat na výběr buď to, nebo ono. Každá
mince má dvě strany, jak se říká.
▶▶ Co ti pomáhá „dobíjet baterky“?
Rád trávím čas s rodinou, se svými přáteli. „Nabíječkami“ jsou pro mě lidé kolem
mne, kteří do mého života dodávají každým dnem radost a onen zmiňovaný optimismus.
▶▶ V minulých komunálních volbách ses
aktivně angažoval v lokální politice. Jaké
jsou tvoje zkušenosti?
Možná se na mne někteří dívali jako na
blázna, když jsem vstupoval na pole lokální politiky ve 22 letech, ale chtěl jsem tímto ukázat, že ani mladá generace nehodlá
zůstat stranou. Mandát jsem sice nezískal,
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Každá mince má dvě strany
ale byla to pro mě velmi cenná zkušenost.
Pokračuji, byť ne nějak zvlášť viditelně, v
lokální politice dále a uvidíme, co se stane.
Člověk nikdy neví…
▶▶ Proč by se měl mladý člověk zajímat o
místní politiku?
Nevím, z jakého důvodu se mi právě v této
souvislosti vybavila moje oblíbená píseň, ve
které se mimo jiné zpívá, že „máme kino,
máme hospodu, v obci všeobecnou pohodu“. Neměli bychom se nechat uspat tím, že
v místě, kde bydlíme, máme pohodu. Nebo
naopak, když se mi něco nelíbí, je mnohdy jednodušší nadávat na sociálních sítích
než usilovat o nápravu. Pokud budeme
lhostejní k tomu, co se děje v našem bezprostředním okolí, mohlo by se stát, že za
chvíli nebudeme mít vůbec nic, protože se
všechno zničí a rozpadne. A mladí lidé, aspoň statisticky, budou v této zemi žít déle.
Budoucnost se jednou stane jejich přítomností, ve které budou žít. Už proto by měli
mít aktivní zájem o věci veřejné.
▶▶ Ve svých článcích občas zmiňuješ svoji
zkušenost s životem na vozíku. Jak se žije
„na kolečkách“?
Jsem rád, že jste se zeptal, jak se žije „na kolečkách“, protože to je název také jednoho z
mých zamyšlení, které již bylo publikováno
na stránkách Obecních novin před nějakou dobou. Důležitá je v každém případě
podpora. Podpora a pomoc ze strany nejbližších. Bez této pomoci bych skutečně nic
nezvládl. Velký dík patří celé mé rodině,
která se stará každý den o to, aby byl můj
život plnohodnotný a skvělý. Moc si toho
vážím. Kdyby se měly popsat všechny nástrahy, kterým člověk „na kolečkách“ musí
čelit, obávám se, že bychom tu byli velmi
dlouho. Krátce řečeno, není to život jednoduchý, ale dá se zvládnout.
▶▶ Jak vnímáš vztah současné společnosti
k lidem s handicapem? Máme ještě rezervy?
Společnost se již naučila brát lidi s handicapem jako ty, kteří patří do každodenního života a se kterými se můžou kdykoli
potkat. Je to obrovský posun například od
dob mého dětství, kdy se na mne lidé, kteří chodili po ulici, dívali jako na unikátní
zvířátko v zoo. Dnes už se to tak nestává a
je to velmi důležitý celospolečenský posun.
Také úroveň komunikace s handicapovanými lidmi se změnila k lepšímu. Ze strany státu by se samozřejmě mohlo ledasco
zlepšit – zvláště v oblasti zaměstnání lidí s
postižením. Dále často zmiňovaná inkluze,
která by měla projít z mého pohledu změ-

Napsáno na okraji
nami. Dalším námětem do diskuse je navyšování příspěvků zdravotně postiženým
a také lidem, kteří se o ně starají. Měla by
se mnohem více otevřít celospolečenská
debata o sexualitě zdravotně postižených.
Toto téma je bohužel z mého pohledu společensky mrtvé a netuším proč. Věcí, co by
se mohly zlepšit, je zkrátka pořád opravdu
dost. Nicméně vnímám to tak, že jsme na
dobré cestě a to mne těší
▶▶ Má to i nějakou výhodu, když člověk
nepatří k „mainstreamu“, ale jeho životní
cesta je trochu jiná?
Nepochybně všechny prožitky, které mám
a které si často mí vrstevníci nedovedou ani
představit, mne posouvají vpřed. Dávají mi
jiný náhled na život, na jeho důležitost. Pokud nejste součástí hlavního proudu, vidíte
věci, které jiní nevidí. Někdy je důležité se
zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Podívat se na svět a hledat krásy života.
▶▶ Máš nějaký literární sen?
Jako malý jsem si už psával takové roztomilé knihy s tématikou divokého Západu.
Podařilo se mi však něco úžasného. Vždy
jsem chtěl publikovat a chtěl jsem, aby moje
články a myšlenky dělaly lidem radost. To
se díky příležitosti psát do Obecních novin
povedlo. Tak snad jen ještě vydat vlastní
knihu nebo napsat divadelní hry by mne
velmi potěšilo.
▶▶ Co děláš rád, když zrovna nepíšeš nějaký nový příspěvek do Obecních novin?
Hodně čtu, v létě šnorchluji v bazéně. Také
posiluji nohy jízdou na své speciální trojkolce a rád cestuji. Někdy mě baví nedělat
vůbec nic a jen odpočívat. Pro někoho to
může být ztráta času, ale pro mě je to nutnost.
▶▶ Co považuješ v životě za důležité?
Ať je náš život jakýmkoli způsobem těžký,
vždy bychom měli chtít od života získat
maximum. Máme jen jednu šanci, tak je na
nás, abychom žili život spokojený, plný lásky a úspěchů. Až se budeme jednou vracet
ve vzpomínkách k naší životní cestě, abychom mohli říct: Můj život byl peckovní,
plný lásky lidí, kteří nás milovali, pln osobní spokojenosti a štěstí. S hrdostí pak budeme moci prohlásit - žil jsem skvěle.
▶▶ Co bys popřál čtenářům Obecních novin?
Aby na své cestě našli pokud možno co
nejvíce krásy, lásky a spokojenosti. I když
to má každý z nás mnohdy těžké, stojí to za
to. Věřte mi.
připravil Martin Trubač

M

ou pozornost náhle upoutal obraz na stěně. Říkám si, že bych
chtěl jednou umět malovat jako autor
této kresby. Jenže ve škole mi nikdy výtvarné činnosti moc nešly. Pravděpodobně hlavně díky mým problémům
s rukama, které mne ne vždy chtěly
zrovna poslouchat. Taky nevím, co
bych měl malovat. Možná nebe s mraky vysoko na obloze, slunce a v dáli
hejno poletujících ptáků. Není to příliš
dětinské? Asi ano. Nebo dvě postavy,
ženu a muže, kteří se právě drží v náručí? Z celého výjevu by byla cítit láska. Láska, která je silnější než jakékoli
zlo. Stále se soustředěně dívám na obraz, který mne prvně zaujal. Je na něm
vyobrazen chlapec. Velmi malý chlapec. Vypadá velmi legračně, nejspíše
mu tehdy ještě nemohlo být moc let.
Hledíme na sebe. Ten klučina z plátna
se na mne usmívá. Vypadá v tu chvíli
tak velmi šťastně a spokojeně. Zajímalo by mne, co si asi tehdy myslel? Jak
viděl sám sebe? Co chtěl, aby se stalo?
Jak chtěl žít? Jak vnímal svět kolem
sebe? Líbil se mu? Dovedl si představit, jak dnes bude všechno kolem nás
vypadat? Na všechny tyto otázky bych
se ho rád zeptal, ale bohužel - je to jen
obraz. Ten přece nemůže promluvit...
A nebo ano? Proč bych nemohl zjistit
odpovědi na mnou položené otázky?
Není to zas tak zhola nemožné, jak by
se mohlo na první pohled zdát. Dost
možná, že je mi ten chlapec z obrazu
blíže, než jsem si ochoten připustit.
Ptáte se jak je něco takového vůbec
možné? Ten malý chlapec z plátna a já
jsme jedna a tatáž osoba. Dívám se na
svůj dětský portrét, který mi byl kdysi
daroval jeden malíř. Málem jsem na
něj zapomněl. Avšak dnes, když se na
něj znovu a znovu dívám, uvědomuji
si, že ten kluk, který je vyobrazen naproti mně, měl mnoho snů, mnoho
představ a doufal v hloubi své dětské,
ničím nezraněné duše v jejich naplnění. Odpovím si někdy na otázky, které
jsem si před chvílí sám položil? Nevím. Snad jednou, až se opět podívám
na tento téměř zapomenutý portrét,
snad budu vědět víc. Možná, že budu
znát všechno, co je potřebné. Dnes je
však příliš brzy.

Matěj Fucyman
Duben 2019
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Odhalení pamětní desky

Dne 26.2.2019 proběhlo u příležitosti 29. výročí počátku odsunu sovětských vojsk z Československa slavnostní odhalení
pamětní desky. Akt byl symbolicky naplánován na 14. hod.
odpolední, tedy ve stejný čas, kdy probíhal odjezd prvního
vlaku se sovětskou posádkou a jejich technikou z frenštátského nádraží.
Pamětní desku v prostoru bývalých kasáren, na domě č.p
1160, na ulici Rožnovská, odhalili členové tehdejšího Občanského fóra, Dalibor Norský (t.č. tajemník Městského národního výboru) a Karel Míček, v doprovodu náměstkyně hejtmana Jarmily Uvírové.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm byla situována už z doby první
republiky vojenská kasárna pro jezdecké oddíly a vojáky československé armády. Po srpnu 1968 se z nich během pár dnů
museli naši vojáci vystěhovat, místo nich obsadily celý areál se
svou technikou dva pluky sovětských vojáků. Prostory byly pro
ně malé, a tak se přímo v areálu vystavěly další bytové domy
pro posádku. Nové domy se postavily i mimo kasárna a v nich
bydleli hlavně důstojníci se svými rodinami. V každém domě
musela bydlet alespoň jedna česká rodina, údajně jako záruka
proti teroristických útokům.
Po listopadu 1989 svitla naděje na odsun frenštátské posádky
tankistů a dělostřelců, v počtu cca 3000 vojáků, tedy třetiny obyvatel Frenštátu p.R.
I když jednání probíhala na republikové úrovni s představiteli vlády, paradoxně nejrychleji proběhl odsun zorganizovaný
místní občanskou iniciativou. Rychlý sled událostí, kdy v lednu
1990 byly podepisovány první petice, vyústil v odjezd poslední
automobilové kolony dne 24.3.1990. Ve městě uvolnili celkem
226 bytů. Byty byly ovšem značně zdevastované a musely se následně kompletně opravit.
V Trojanovicích měli vojáci také své zázemí - rozsáhlý muniční
sklad na Pinduli, na Dolině pak střelnici a Pomocné zemědělské
hospodářství sovětské armády, které tvořily dva vepříny, každý
s kapacitou 300 vepřů. Zatímco se zafinancováním odstranění
muničního skladu pomohl stát, areál na Dolině dokázali po
odprodeji revitalizovat soukromí vlastníci. Proměnou prošla i
střelnice, kde z bývalého vojenského cvičiště je nyní vzácná louka v první zóně CHKO Beskydy.
zpracováno z podkladů Jiřího Unruha
Ivana Vrtalová
Duben 2019

foto: Archiv OÚ Trojanovice
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Studie skokanských můstků
Na pozvání náměstka hejtmana kraje pro
sport, Stanislava Folwarczneho, jsem se
zúčastnila 26.2.2019 na Krajském úřadě
v Ostravě tiskové konference odhalující
rodící se projekt obnovy areálu skokanských můstků ve Frenštátě p.R.
Přizváni byli vlastníci dotčených pozemků
(Trojanovice, Frenštát p.R, TJ Frenštát p.R),
za skokanský oddíl J.Sakala, syn Jiřího Rašky, jehož jméno areál nese, a poslanec parlamentu, který díky své sportovní kariéře
má k těmto můstkům osobní vazbu - Jakub
Janda.
Projektanti z architektonické kanceláře
Duplexarchitekti představili studii, kterou
zafinancoval kraj společně s městem Frenštát p.R. MS kraj vnímá skokanské můstky
jako historické sportovní dědictví a rád by
udržel skokanskou tradici, která k Frenštátu neodmyslitelně, od vybudování můstků
v letech 1969-1973, patří. Můstek K=90 byl
jako první na světě této velikosti pokryt
umělou hmotou.
Součástí revitalizace má být přestavba
(posunutí a zvýšení) nové skokanské věže
na katastru Trojanovic. Tím by se nynější můstek s parametry K=90 proměnil na
K=100. Změnou profilu doskoku by velký
můstek získal parametry nutné k pořádání
světových závodů a exhibic. Nová skokanská věž by měla také sloužit jako rozhledna.
Sportovci i diváci by získali zázemí, řešení
zahrnuje i parkování, tribuny, sprchy, trenažéry pro mládež, lanovku.
Ambiciózní návrh ve výšinách 0,5 mld.
korun je potřeba prosadit do Národního
investičního plánu a hledat na něj finance
i z evropských zdrojů, jako tomu bylo v Planici.
Rekonstrukce má také přeshraniční dosah, protože by do Frenštátu začali jezdit
trénovat skokani z Polska, Rakušané nebo
Slovinci.
Optimistické odhady zmiňují začátek realizace na podzim 2020, ambicí je dokončení
revitalizace ještě před Světovým pohárem
mužů v roce 2023, který má hostit právě
Frenštát p.R.
V plánu je také muzeum Jiřího Rašky a tribuna pro 10 tisíc diváků.
Pro přiblížení studie občanům by v dubnu
měl vzejít z dílny architektů model můstků
ve velikosti 1x2m.
Přejme tomuto projektu úspěch, který by
znamenal posun frenštátského zázemí na
republikovou špičku a v okruhu 500km
přiblížení se divácké kapacitě na úroveň
polské Wisly a Zakopaného.
Ivana Vrtalová
Duben 2019
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 25. února 2019
2/1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019, viz
příloha č.1.
2/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje koupi pozemku p.č.
629/14 v k.ú. Trojanovice za cenu dle znaleckého odhadu Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.

cena dotace z MS kraje. Dotace bude vyplacena na všechny zdroje
vytápění podporované ve výzvě.
2/13
Zastupitelstvo obce schvaluje Sociální program Obce Trojanovice
na volební období 2018-2022.

Sociální program Obce Trojanovic
na volební období 2018 – 2022

2/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o spolupráci
obcí (viz příloha č. 2 ) - založení fondu Pustevny.
2/4
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu provozu Šopa stojící na pozemku p.č. 4 v k.ú. Trojanovice.
2/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 00298514/SONP/
NJ/K/2018/D1 viz příloha č. 3.
2/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě
o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 120/DPS/NJ/K/2018/D1, viz příloha č. 4.
2/7
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části ani celého pozemku p.č. 2208/2 v k.ú. Trojanovice.

Naše obec bude věnovat trvalou péči a pozornost občanům,
kteří se ne vlastní vinou ocitnou v nepříznivé životní situaci.
Jednotlivé případy budou řešeny a posuzovány individuálně.
Obec bude těmto občanům poskytovat vhodnou pomoc směřující ke zlepšení jejich nepříznivé situace (pomoc finanční, věcnou, dovoz obědů apod.). Bude se jednat o pomoc z prostředků
obce a o pomoc by měli občané v případě potřeby obecní úřad
požádat. Případ k posouzení může navrhnout i člen výboru.
Svou pozornost zaměříme zejména na tyto skupiny obyvatelstva:
•
•
•
•
•

staří, úplně osamělí senioři,
osoby zdravotně postižené či invalidní, držitelé průkazů      
ZTP I., II., ZTP-P,
osoby zbavené svéprávnosti pro duševní poruchu,
sociálně slabé nebo neúplné rodiny s nezaopatřenými
dětmi,
osoby, které se ne vlastní vinou ocitnou v mimořádné      
nepříznivé situaci (dlouhodobě nemocní, úraz apod.),
skupina starších, již nepřizpůsobivých občanů,
osoby částečně, převážně nebo úplně bezmocné.

2/8
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. st. 1506,
2141/2, 2148/2, 2148/1, vše v k.ú. Trojanovice, společnosti Farma
pod Radhoštěm s.r.o. za cenu 500 Kč/ha.

•
•

2/9
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 1481/2 v
k.ú. Trojanovice společnosti Farma pod Radhoštěm s.r.o. za cenu
500 Kč/ha.

V rámci tohoto sociálního programu budeme z prostředků obce
poskytovat finanční příspěvek:

2/10
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p. č. 1464 o výměře 5 173 m2, p. č. 1482 o výměře 457 m2, p. č. 1484 o výměře 3
161 m2, p. č. 1485 o výměře 13 754 m2, vše v k. ú. Trojanovice, za
cenu 500 Kč/ha.
2/11
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na zřízení výtahu k ordinaci lékaře na adrese Dolní 497, Frenštát p. R., 744 01 ve výši 40
tis. Kč. Tento příspěvek bude vyplacen majiteli výtahu v případě
realizace výtahu.
2/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dotaci pro žadatele v
rámci specifického cíle 2.1 “Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek” - tzv. kotlíkové dotace, vyhlášené
výzvou č. 117 Ministerstva životního prostředí, ve výši 7.500 Kč
spoluúčasti obce Trojanovice pro žadatele, občany Trojanovic.
Dotace bude vyplacena poté, co žadatel doloží, že mu byla vyplaDuben 2019

Finanční a věcná pomoc

•
•
•
•
•
•

při narození dítěte
                                5 000,- Kč,
v případě úmrtí manžela nebo manželky
v rodině důchodců ve společné domácnosti 1 500,- Kč,
na ročenku pro předškoláky
                100,-Kč,
na zájezd klubu seniorů                      8 000,- Kč/klub,
na dárkový balíček  -  pro nového občánka  do 400,- Kč,
- pro jubilanta
do 350,- Kč,
na vánoční dárkový balíček pro osamělé občany v domo
vě důchodců, v pečovatelských domech
do 300,- Kč.

Nepeněžní pomoc
•
•

•
•

Rozvoz obědů sociálně potřebným občanům.
Obec bude i nadále zajišťovat rozvoz obědů z mateřské
školy seniorům.
Zapůjčení polohovací postele pro občany trvale připoutané na lůžku.
Obec disponuje 2 postelemi, které jsou průběžně zapůj
čovány.
Mobilní rozhlas.
Zvýhodněný způsob dopravy seniorů především v rám
ci Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm k cestám k 		
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Usnesení z 2. zasedání - pokračování
lékaři, do lékárny, na úřady či do kostela, apod.
Akce SPOZu:
•
Vítání občánků a setkání s jubilanty
Podle potřeby budou probíhat vítání občánků a akce s jubilanty.
Každý jubilant bude pozván, obdrží dárkový balíček, kytičku a
blahopřání, dodatečně fotografii ze slavnostního setkání.
Při přivítání nových občánků obdrží rodiče dítěte plyšovou hračku, kytičku a blahopřání, dodatečně obdrží fotografie ze slavnostního přivítání.

Konec masopustního období jsme se sousedy na Bystrém opět
oslavili masopustním průvodem v sobotu 2.3.2019. Počasí bylo
přívětivé, a tak se nás sešlo na čtyřicet velkých, malých i těch
nejmenších maškarádů.

•

•
Oslava Dne učitelů
Při příležitosti Dne učitelů se uskuteční přátelské posezení
s trojanovskými učiteli. Bude připraven krátký program s občer
stvením.
•

foto: manželé Horákovi

Návštěva našich osamělých občanů v domově důchodců,
v pečovatelských domech
V předvánočním čase budou probíhat návštěvy našich osamělých občanů v domově důchodců, v pečovatelských domech. Při
této příležitosti jim bude předán dárkový balíček.

Masopustní rej

Rozloučení s dětmi v MŠ – budoucími prvňáčky
MŠ obdrží ročenky pro předškoláky.

Trojanovice 25. února 2019
2/14
a) Zastupitelstvo obce schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků na účtu fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky z rozpočtu na rok 2018 ve výši 1 618 580,- Kč do rozpočtu
na rok 2019
b) Zastupitelstvo obce schvaluje využití finančních prostředků z
fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky ve výši 2 518 800,Kč, určených na rok 2019, dle předloženého návrhu Komise pro
obnovu Horeček
Mgr. Jiří Novotný			
Mgr. Ivana Vrtalová
starosta obce				místostarostka obce

Veškerá usnesení od roku 2010 a přílohy k jednotlivým
schváleným bodům můžete dohledat na webových stránkách obce.
https://www.trojanovice.cz/samosprava/zastupitelstvo/
usneseni-zastupitelstva/

foto: manželé Horákovi

Od 9 hod dopoledne vyhrávala kapela WIOLA Band u Horáků v
č.p. 595 a účastníci se tu scházeli a strojili se do masek. V půl jedenácté se pak celý průvod i s koňským povozem a kapelou vydal
•
Rozloučení s žáky 5. třídy
na obchůzky po sousedech až k Liščímu mlýnu. A bylo zase vese•
Přivítání nových prvňáčků v ZŠ
lo. Potancovalo se, pozpívalo, popilo aj pojedlo všelikých dobrot,
•
Společná akce pro seniory
které přichystali domácí v jednotlivých staveních. Je třeba konsta•
Podpora spolupráce s oběma kluby seniorů
tovat, že nám masopust zraje jak víno. Masky jsou každým rokem
nápaditější a z některých jsme se kulali smíchy. Rovněž sousedské
Plněním úkolů vyplývajících z tohoto sociálního programu popohoštění je každým rokem bohatší a více než vynikající. Cestou
věřuje zastupitelstvo sociální výbor a Sbor pro občanské záležise k nám přidávali další maškarádi, a tak nás do cíle nakonec došlo
tosti ve spolupráci s finančním výborem.
přes šedesát. Na Liščím mlýně pak každý účastník v masce dostal
za odměnu svařák zdarma a při tanci a muzice jsme si tam pochutPředkládá:							
nali na zabijačkových specialitách.
Hana Dorotíková
					předsedkyně výboru

Tímto bych ráda poděkovala všem trojanovickým i frenštátským
sousedům z Bystrého, kteří nás podpořili. Ať už tím, že se zúčastnili jako maškarádi, nebo tím, že nás přivítali ve svém stavení a
přichystali pohoštění (někteří obojím) anebo třeba jen tím, že se na
náš průvod došli podívat a doprovázeli nás po cestě. Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se za rok na shledanou opět v masopustním průvodu.
Helena a Martin Horákovi a mlynáři z Liščího mlýna
Duben 2019
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Před dvaceti lety spatřila světlo světa Amatérská divadelní společnost Waterloo. Přesněji, bylo to 11. listopadu 1999, kdy se na
jevišti frenštátského kina představili její členové s hrou Lakomec od Moliéra. Od té doby hrají dodnes. Za ten čas nacvičili
a sehráli 32 titulů - komedie i vážné hry z pera domácích i zahraničních autorů, dokonce se tu a tam objevila i dílka vlastní
provenience.
Dvacáté výročí našeho divadelnického působení jsme se rozhodli
oslavit galavečerem, který jsme pracovně nazvali Bylo, nebylo. To
proto, že se v něm chceme nejen ohlédnout za tím, co bylo, ale rozhodli jsme se popustit uzdu fantazie a zpřítomnit, alespoň na chvíli, i to, co nebylo. Co zůstalo neuskutečněným přáním nebo snem.
Zbývá jen dodat, že galavečer Bylo, nebylo se koná v úterý 30.
dubna 2019 v 19 hodin v kině. Místa v sále si můžete rezervovat od
15. dubna v Turistickém a informačním centru ve Frenštátě p. R.
Martin Trubač

Pozvánka
Zveme všechny občany na 3.zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 29. dubna 2019
v 18.00 hodin na hřišti pod Javorníkem.

foto: Martin Buryan

Bylo, nebylo...

Naši jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Miroslav Krkoška

80 let

Zdeněk Petr

75 let

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ
Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací.
Projekt získal cenu Gloria musealis jako Muzejní výstava roku
2017.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 1. září 2019.
ČTVRTEČNÍCI: ODŇATÝ VAVŘÍN A ČISTÝ ŠTÍT METODĚJE SEDLÁČKA.
Pozoruhodný osud vojáka, legionáře a sokola.
Přednáší Mgr. Martin Trubač.
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
NEŽ PŘILETÍ ZVONY Z ŘÍMA
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Program přibližuje, jak na Frenštátsku a v okolí lidé prožívali
období půstu a Velikonce. Dává nahlédnout, jak se svátky odrážely v jejich jídelníčku i lidových zvycích.
Termín: 1. – 17. 4. 2019
Vstupné: 30,- Kč za žáka
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
Duben 2019

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Autobus na velikonoční bohoslužbu
Velikonoční vigilie se koná 20. 4. 2019 v 21:00 hodin v kostele
sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R.
Autobus bude přistaven v 20:20 hodin u Bartoňů, odjezd v
20:30 hodin.
Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice - točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička Pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod
Javorníkem, Siberie, horní kostel.
Po mši pojede autobus zpět.

Inzerce

Levně prodám na živý plot 200 sazenic
ptačího zobu.
Tel. 602 322 838
p. Mikesková
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Vítejte v hájemství lesa

foto: archiv MNJ

Od 4. dubna do 1. září 2019 můžete v prostorách výstavní
síně frenštátského muzea zhlédnout velkou mezioborovou
výstavu Říše prastará, mocná i zkrocená.
Její autoři – odborní pracovníci Muzea
Novojičínska – Zdeněk Orlita, Markéta
Máchová a Pavel Stabrava - veřejnosti
představí, jak se měnil vztah člověka k lesu
(a všemu, co ho tvoří) od středověku až po
období industrializace.
Výstava je chronologicky rozdělena na
etapy – od období před kolonizací ve 12.
a 13. století, přes postupnou kultivaci a
ovládnutí lesního prostoru až po éru nastupujícího novověku, kdy se stal les předmětem racionálního zájmu, ať už přírodovědeckého nebo hospodářského. Výstava
přibližuje živočišné i rostlinné obyvatele
lesa. Za povšimnutí stojí pestrá sbírka
hmyzu či kolekce vypreparovaných ptáků.
Zvláštní pozornost výstava rovněž věnuje
vztahu člověka k velkým šelmám.

Výstava získala první cenu v Národní soutěži muzeí Gloria musealis za Muzejní výstavu roku 2017. Věříme, že svým obsahem
i provedením zaujme širokou frenštátskou
veřejnost. Výstavu doprovází řada programů
a přednášek, o kterých budeme průběžně informovat. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 17 hodin ve výstavní síni
frenštátského muzea.
Kromě výstavy připravuje muzeum v dubnu
také další pokračování „čtvrtečnických“ besed. Dne 25. dubna 2019 v 17 hodin v podkroví muzea připomene Martin Trubač ve
své přednášce Odňatý vavřín a čistý štít osud
podplukovníka Metoděje Sedláčka, legionáře a významného frenštátského sokolského
činovníka. Jeho příběh názorně ukazuje, jak
pohnuté dějiny 20. století nesmlouvavě zasáhly do života celé jedné generace. Zároveň
dokumentuje jedno ze zlomových období
místní Tělocvičné jednoty Sokol.
Martin Trubač

Statistika městské a státní policie za rok 2018
Na území Trojanovic je oprávněna zasahovat jak policie ČR,tak
městská policie. Zatímco státní policie je zřízena ze zákona a tvoří jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, zřízení městské/obecní
policie je výsadou zastupitelstev měst a obcí v jejich samostatné
působnosti. Další z možností je uzavření veřejnoprávní smlouvy
s obcí, v níž je již městská/obecní policie zřízena. Tuto možnost
od roku 2015 využívají i Trojanovice, které mají sjednány služby
Městské policie Frenštát p.R. Zatímco státní policii může povolat
každý občan, městskou policii lze kontaktovat pouze přes pověřené
osoby, kterými jsou starosta obce, v jeho nepřítomnosti místostarosta, případně předem pověřený pracovník obce.
Statistiky dodané Policií ČR mapují počty trestných činů, přestupků a dopravních nehod na území Trojanovic v roce 2018.
Za služby městské policie, která pro nás zajišťuje hlavně zabezpečení veřejného pořádku a odchyt psů, bylo za rok 2018 fakturováno
8976 Kč.
Ivana Vrtalová

Dopravní nehodovost

Duben 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí

Duben 2019
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Reklama a inzerce

Duben 2019
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Asie, Gruzie, Kavkaz...

Všechny výlety si organizujeme sami, tedy moje žena Klára...je to
nejlevnější a zároveň program nejlépe vyhovuje našemu naturelu,
přáním. Oproti jiným akcím nás byla skupina známých, celkem
deset lidí, co milují pohyb v horách.
Začnu geopoliticky, Gruzie spolu s Arménií jsou jediné křesťanské
státy pod Kavkazem . Kolem je Turecko, Írán,Ázerbájdžán, ze severu je sice Rusko, ale všechna území jsou také muslimská - Čečna,
Dagestan, Balkarsko, Karabach. Ještě za Sovětského svazu jsem na
Severním Kavkazu byl, na Elbrusu. Byl jsem zvědav, jaký je rozdíl
v životě různých kultur. Překvapení bylo veliké, náboženství nebylo rozhodujícím faktorem pro změnu života tamních obyvatel,
ani rozpad SSSR. Až na to, že na chrámech je půlměsíc nebo kříž,
není výrazného rozdílu. Ba dokonce dojem ( je to můj pocit, podotýkám), že křesťané v Gruzii jsou méně otevření, méně vstřícní
a příjemní než třeba Turci, jsem neměl pouze já. Za celý den neuvidíte nikoho se usmát...
Hory jsou nádherné, kolem byly štíty až čtyři tisíce metrů vysoké,
nejznámější byl dvojvrchol Ušba.
Neměli jsme štěstí na počasí ani na množství sněhu - to se ale nedá
nikdy ovlivnit. Podnikali jsme turistické výpravy na lyžích, jezdilo
se do střediska na sjezdové lyžování. Odpoledne či večer do obchodu, do hospody. Ubytování jsme měli v soukromí, jednoduché,
levné, čisté. V ceně byla vždy snídaně, něco jako švédský stůl po
gruzínsku- sýry, marmeláda, trochu zeleniny, čaj. Pověstný koňak
jsme si museli kupovat sami, kupodivu není v obchodě výrazně
levněji než u nás. Večeři jsem jako na většině výletů vařil já, těstoviny se sýrem, zelenina , rýže....

Velice nezvyklé bylo množství volně se pohybujících krav :-). Dokonce i v centru ,na náměstí jste na ně mohli narazit- možná si
dovedete představit, jak to vypadalo na cestách, chodnících. Aby
to nebylo málo, všude jsou smečky psů, podotýkám, že velice hodných, nikoho neobtěžujících. Ale žádní ratlíci, pořádní potomci
pasteveckých plemen. Někteří se dokonce pustili s námi do hor, šli
ve stopě lyží docela odvážně až nad dva tisíce metrů.
Takže už jen doprava- silnice nikdo neupravuje, vyjeté koleje ve
sněhu, díry na celá kola, dvě stě kilometrů na letiště - Mestia jsme
jeli přes pět hodin.
A na závěr- bylo to zajímavé, hory nádherné. Ale važmě si toho, jak
si v Evropě žijeme.
V příští reportáži bych rád popsal život za velkou louží v USA,
Californii, Oregonu, Washingtonu.
Pavel Rampír

foto: Pavel Rampír

foto: Pavel Rampír

Parafrázuji Jana Amose Komenského- kolik umíš jazyků( kolik
jsi poznal zemí), tolikrát jsi člověkem. Tentokráte to byla Asie,
Gruzie, Kavkaz, kraj Svaneti, městečko Mestia, lyžování :-)

Reklama a inzerce

Kancelář pojišťovny je na ul. Fr. Palackého 1909, Frenštát pod Radhoštěm
(budova trafiky na autobusovém nádraží U škol)

Stanislav Raška
Mobil: 603 997 220 | email: s.raska@fk.feds.cz

Duben 2019
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Poděkování
Běžecká sezóna 2018 pro mě byla
obzvláště úspěšná.
I přes lehké zranění kolene, které
mne na dva měsíce téměř vyřadilo z tréninku, se mi podařilo dostat
na Mistrovství světa juniorů ve Skyrunningu do italského Gran Sassa,
kde jsem vybojovala 12. místo. Na
podzim se ještě přidalo vítězství z
finálového kola slovenského skyrunningového poháru Jasna trail skyrace
a pomalu bylo na čase zase přesedlat na lyže. Spolu s novým oddílem
Skialp Dolní Morava jsme objížděli
závody Hudy Českého poháru, kde
jsem získala celkové druhé místo
v kategorii a titul Mistryně ČR ve
skialpinismu. V rámci zpestření zimní sezóny jsme se na konci ledna s partnerem zúčastnili extrémní štafety dvojic Lysá hora 24 hodin. I přes velkou konkurenci
a náročné podmínky se nám nakonec podařilo udržet vedení a
s 14 koly jsme závod vyhráli. Snad se sezóna následující vydaří

minimálně stejně jako ta předešlá. Za všemi mými úspěchy stojí
nejen velká tréninková píle, ale i velká pomoc ze strany obce Trojanovice, bez jejíž podpory by to nešlo.
Julie Rampírová

Zápis do mateřských škol v Trojanovicích

ZÁPIS
ŠKOL
ZÁPISDO
DO MATEŘSKÝCH
MATEŘSKÝCH ŠKOL
VVTROJANOVICÍCH
TROJANOVICÍCH
Dne 2. května 2019
května
kdykoliv v Dne
době2.od
8,002019
– 16,00 hodin
kdykoliv
době od 8,00 –na
16,00
hodin345
bude
MŠ v vTrojanovicích
Lomné
bude MŠ
v Trojanovicích
na Lomné 345 vzdělávání
přijímat žádosti
o přijetí
dítěte k předškolnímu
přijímat
o přijetí dítěte
k předškolnímu
vzdělávání
do Žádosti
všech mateřských
škol
v Trojanovicích.
do všech Mateřských škol v Trojanovicích.

Žadatelépouze
podávají
žádost
o přijetí,
platnou
tři MŠ, kde
Žadatelé podávají
jednupouze
žádostjednu
o přijetí,
platnou
pro všechny
třipro
MŠ,všechny
kde zakroužkují,
o kterou kono kterou
konkrétní
zájem.vedle
V případě
zájmu o více
MŠčísla
uvádějí
krétní zakroužkují,
MŠ mají zájem.
V případě
zájmu o MŠ
více mají
MŠ, uvádějí
zakroužkovaných
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s pořadím.
vedle zakroužkovaných adres čísla s pořadím.

Žádost je ke stažení na těchto stránkách školy www.mstrojanovice.estranky.cz,

Žádost je ke staženíanebo
na těchto
stránkách
školy www.mstrojanovice.estranky.cz,
si ji můžete
vyzvedávat
osobně v MŠ.
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Žádost obsahuje 2 strany (prosíme o oboustranný tisk):
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Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které
č.258/2000
Sb.,
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doo1.ochraně
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základě odborného posudku školského poradenského zařízení.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje vedení školy na
Spolu s vyplněnou
žádostí
předloží zákonný
dítěte
občanský průkaz
a rodný list dítěte!!!
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posudkuzástupce
školského
poradenského
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NENÍ NUTNÁ
DÍTĚTE
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předloží
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zástupce
dítěte!!!občanský průkaz a
rodný list dítěte!!!

U ZÁPISU NENÍ NUTNÁ ÚČAST DÍTĚTE !!!
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Kniha 20000 - kapitola 16 - Nejhezčí potraviny v republice
Trojanovice patří mezi obce, kterým by sousedé přes plot mohli
závidět. Podobně jako v Líbeznicích nebo v Dolních Břežanech,
navázal i zdejší starosta dlouhodobou spolupráci s jedním jediným architektem. Ano, to se může zdát podivné a možná rozporuplné s obecným trendem architektonických soutěží. Avšak,
když něco dobře funguje, proč to měnit? Navíc, podhorská destinace tak získala jedinečný rukopis a jasně rozpoznatelnou tvář
z rukou ateliéru Kamila Mrvy. Sklo a pohledový beton se tu na
každém druhém kroku citlivě potkává s přírodními materiály
jakožto citací regionální přirozenosti.

stolu. Projektem, který dodnes slouží jako hmatatelná vysvětlivka
tvorby, byl autorův vlastní dům s ateliérem.
„Spolupráce se spolkem Naše Beskydy byla skvělá. Zvoničku na Horečkách jsme realizovali bez nároku na honorář, chtěli jsme pomoci
důležité myšlence – v boji proti těžbě dolů v blízkém okolí. Jsme rádi
za tuto malou stavbu, která přinesla místu nejen publicitu, ale hlavně vrátila návštěvníky a turisty na Horečky.“ Kamil Mrva
„Od malička trávím hodně času na Valašsku. Moji předkové pocházejí z Prostřední Bečvy, kde také trávím hodně víkendů. Průmyslovku jsem studoval ve Valašském Meziříčí. Při návrzích na Valašsku
vycházíme z tradic a tradičních materiálů regionu.“ Kamil Mrva
Malé zásahy, velké dopady. Horečky, tedy „malé hory“ a kopcovitá
krajina nad Trojanovicemi, se proměnily v dokonalou rekreační
destinaci. Výhledy do krajiny umocňují obrovská velkoformátová
okna zmíněného lesního hotelu. Taková přírodní televize a obraz,
který (a ještě o tom uslyšíme v poslední kapitole věnované pozorovatelně Durch) doslova rámuje krajinu samotnou. Lesní hotel Rekovice láká na libozvučný marketingový slogan „nová cesta k tradici“. A hodí se říct, že toto označení metody není nijak přehnané.

Na vrchol Radhošť, neboli jeden z nejvýraznějších kopců Beskyd,
se dostanete dvěma různými cestami: jedna vede přes Prostřední
Bečvu (kam se vydáme až za malou chvíli) a druhá právě přes Trojanovice. Rozvoj architektury „pod kopcem“ se tak stává určitým
fenoménem pozitivní proměny tradiční valašské krajiny směrem k
místu, kde roste soudobá architektura jako frgály po dešti. Kamil
Mrva působí jako nenápadný, rozhodný člověk mluvící klidným
tónem. Po absolvování brněnské Fakulty architektury a krátké praxi v pražském ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vydal
na studijní cestu do Severní Ameriky.
„Ovlivnila mne architektura F. L. Wrighta. Třeba domy otevřené do
krajiny, vztah interiéru a exteriéru nebo přírodní materiály jsou pro
mne a tvorbu našeho ateliéru určitým vodítkem.“ Kamil Mrva
Mrva se zaměřoval na projektování rodinných domů a dřevostaveb. Vyjadřovací prostředky soudobé architektury v dynamickém,
leč nijak extravagantním, dialogu s odkazem beskydského regionu
a tradičními materiály se později staly autorovým rozpoznatelným
tvůrčím principem. Společně se spolkem Naše Beskydy, který již
dlouhé roky bojuje proti něčemu, co se na první pohled (a komukoliv, kdo z této oblasti nepochází) může zdát podivné až nepředstavitelné, tedy otevření několika černouhelných dolů přímo
v srdci moravskoslezských Beskyd, realizoval novou zvoničku na
Horečkách. Následoval amfiteátr jakožto zastřešený veřejný prostor pro pořádání všemožných kulturních a společenských akcí,
postupná architektonická proměna obce Trojanovice, studie celkové revitalizace lokality Horečky a dnes již velmi známá rekonstrukce restaurace a lesního hotelu Rekovice.
„Praxe v ateliéru Gama pod vedením architekta Pragera a architekta
Stýbla byla pro mne důležitou životní zkušeností. Inspirovala mne v
komunikaci architekta s investorem, v přístupu k práci s tahem na
bránu.“ Kamil Mrva
Cestu po inspirativním americkém architektonickém snu zakončil architekt návratem do své domoviny. Rodná Kopřivnice byla
místem, kde postavil svou vůbec první realizaci. Začal od čistého
Duben 2019

Posledním dílem lokální skládačky je výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách z roku 2017, která se dokonce probojovala do
nominací na cenu za nejlepší stavby EU, Mies van der Rohe Award.
Jurkovič naležato.
„Největším kladem je samotné vedení a personální obsazení. Starosta obce Jiří Novotný vede obec již čtvrté volební období a může
být příkladem pro obce celé naší republiky. Za dvacet let mé praxe
v oboru jsem se setkal s vedením několika měst a obcí, ale starosta
Jirka je pouze jeden. Pro mne osobně je to životní spolupráce, vztah
architekta a starosty.“ Kamil Mrva

„Nelíbí se mi jen myšlenky a architektura Kamila Mrvy. Ale jeho celkový přístup k práci, se kterým jsem se u jiných architektů nesetkal.
Hlídání staveb a detailů je podle mě klíčové pro vzhled stavby. A
to je právě to, v čem je Mrva systematicky důsledný.“ Jiří Novotný,
starosta obce
A teď malé přiznání. Opravený hotel, novou lanovku, hotely, rodinné domy i luxusní sídlo nějaké soukromé firmy, to vše lze v
provedení současné architektury očekávat. Obyčejná lokální samoobsluha, co působí, jako by sem spadla z nominací na libovolnou evropskou cenu za architekturu, ovšem zarazí. Stavba je dimenzovaná jako objekt s prodejnou Hruška. Vedle rohlíků, šunky
a šampónů tu našly nový domov také místní služby (kadeřnictví,
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krejčovství, masáže, pojištění). Jak silná a komunikačně zdatná
ale musí být obec, jejíž starosta dokáže vyjednávat se soukromým
majitelem potravin o podobě nového supermarketu do té míry a
detailu, že v objektu dodnes nenajdete jediné barevné logo nebo
zběsilé popisky fixou, které lákají na slevu na salámy?

Pochopení nabízí celková situace. Potraviny se totiž nacházejí jen
kousek vedle budov místní školy, hasičárny a obecního úřadu, které rovněž prošly rekonstrukcí. Jejich pozadí pak utváří další nové
stavby: řeznictví a malá kavárna. Následující roky by pak měly navíc přinést proměnu opuštěné stavby na této nové návsi v místní
infocentrum, poštu a knihovnu. Chybět by nemělo parkové sezení,
posezení s výhledem do lesa, který tu lze cítit doslova na dohled
i na dotek. Zkrátka, moderní náves s obchody, kavárnou a všemi
potřebnými službami.
„Objekt Hrušky je v majetku obce. Obec byla investorem celé akce. S
vlastními obecními prostředky, bez dotace, se podařilo zrekonstruovat důležitou stavbu v centru. Představitelé potravin Hruška byli
od počátku vtažení do projektu a při samotné realizaci byli součástí
kontrolních dnů stavby.“ Kamil Mrva
Staré dispoziční a stavební řešení objektu bylo pro nové potřeby
potravin nevyhovující. Vybourala se okna, dveře, vnitřní příčky,
došlo k odstranění původních přístavků. Rekonstrukcí získala
stavba zřetelné dispoziční schéma: nadzemní podlaží hostí potraviny a smíšené zboží, do nichž se přichází z hlavní ulice pasáží,
podkroví je nově oním zázemím pro drobné služby a další volně
pronajímatelné prostory. Přístavba je navržena z pohledového betonu v kombinaci se zděnými prvky a ocelovými sloupy. Podkroví
pak dostalo nový dřevěný krov, opět s ocelovými prvky. Nechybí
monolitické betonové schodiště a venkovní dřevěné prvky na terase, které scelují jak objekt potravin, tak zmíněnou blízkou kavárnu.
Hrdinové konstrukčního materiálu jsou tedy stále stejní: kov, kámen, sklo, beton. A dřevo. Hned při příchodu do objektu vás totiž
uvítá lavička z dřevěné fošny, kterou architekt vsadil do niky na
stěně v pasáži, jako malé místo odpočinku. Citlivé truhlářské práce
se posléze opakují na zábradlí u schodiště a v celkovém dřevěném
podhledu. Ostatně, vášeň pro dřevěné latě je také motiv, s nímž se
u Mrvy setkáváme pravidelně.
„Dokonce zástupci Hrušky nakonec uznali, že obchod opravdu stojí

za to. O tom to ale přesně je. Architektura by se měla dostat i do tak
banálních prostorů, jako je obchod. Proč bychom za pěknou architekturou měli někam jezdit? Je lepší v ní přece žít.“ Jiří Novotný
„Ohlasy jsou velice kladné, jak osobní, tak mediální. Zatím jsme ne-

zaznamenali negativní reakce. Důležité je, že samotná stavba slouží nejen nákupům potravin, ale také službám pro obec v podkroví.“
Kamil Mrva
Hodí se zmínit i pečlivé zámečnické konstrukce. Nákladová rampa, zábradlí a ocelová konstrukce přístřešku pro sklad – vše provedeno v jednotícím nátěru nerušivého antracitového odstínu. Velkoformátová okna zde opět tvoří průhled do krajiny. A opět, ani
jejich plochu neovládly mnohdy obvyklé reklamní poutače a novinky ze světa zlevněné drogerie. Interiér se nese ve stejném duchu.
Antracitové regály, absence divokého zabydlení a dřevěný podhled
a geometrická stropní svítidla, která okamžitě upoutají pozornost.
„Já moc inspiraci nesbírám. Nedívám se, jak to dělají jiní, ale snažím se hledat svou a jedinečnou cestu. Nic se nedá kopírovat. Tak,
jak jsou Trojanovice jedinečné, musí být k rozvoji jejich jedinečnosti
zvolena také jedinečná cesta.“ Jiří Novotný
Rožnov pod Radhoštěm vzešel v obecnou známost zejména díky
svému historickému skanzenu valašského lidového bydlení. Až se
do Trojanovic vyrazíte podívat za dalších sto, dvě stě let, dojem získáte možná podobný. Vše je taženo jednou rukou, jednou paletou
konstrukčních materiálů. Nutno dodat, že v tom nelze spatřovat
nic špatného. Třeba právě takto totiž může vypadat ona nová cesta
k tradici.
Návrh: Kamil Mrva Architects
Dodavatel: E B – stavební společnost, s.r.o.
Investor: Obec Trojanovice
Projekt: 2015–2016
Realizace: 2017–2018
Zastavěná plocha: 475 m²
Náklady: Neuvedeno
Ukázka pochází z knihy 20000 od autorů Michaela Hečková a Matěj Chabera. www.kniha20000.cz
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Rozloučení s panem Vojtěchem Šablaturou
hasičů. Další okruh zájmů pana Vojtěcha Šablatury zahrnoval
astronomii, fotografování, numismatiku, turistiku a rodokmen.
Příslušníci Šablaturova rodu se ve druhé polovině 19. století vystěhovali do Texasu, Brazílie a dokonce na Nový Zéland. Smysl
pro situační humor přivedl pana Vojtěcha Šablaturu k divadelním
ochotníkům. Nakonec v osmdesátých letech patřil k obětavým budovatelům Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Místní národní výbor, nyní obec, poskytl jen finance a materiál. Práci zajišťovali
místní občané.
Pan Vojtěch Šablatura je autorem řady fotografií v knize K trojanovským horám, a tak zůstává i nadále s námi. Všem Karlovjanům
bude scházet jeho milý úsměv a humor.
Drahomír Strnadel

foto: rodinný archiv

Výjimečné množství účastníků zádušní mše zaplnilo kostel sv.
Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 21. února. Příbuzní, sousedé a bývalí spolupracovníci se přišli rozloučit s panem Vojtěchem Šablaturou, který nečekaně zemřel 17. února,
ve věku nedožitých 75 let.
Pan Vojtěch Šablatura byl výraznou osobností Karlovic. Jeho rodiče Lidvina a Eduard Šablaturovi měli celkem deset dětí, pět synů
a pět dcer. Paní Šablaturová byla u sousedů oblíbená pro své samaritánské služby a pan Šablatura udivoval sousedy svými matematickými schopnostmi. Dokázal zpaměti sčítat i odčítat řadu
několikamístných čísel, která mu lidé diktovali, a okamžitě vždy
sdělil správný výsledek. Byl považován za nejlepšího počtáře na
Frenštátsku. Všichni sourozenci Šablaturovi byli vzorně vychováni
a velmi nadaní. Bohužel pro své náboženské přesvědčení jim byl v
minulém režimu přístup k vysokoškolskému vzdělání znemožněn.
Také Vojtěch, přestože úspěšně složil přijímací zkoušky, nebyl
na vysokou školu přijat. Zpočátku pracoval jako řidič v podniku
VOKD a později u Československé automobilové dopravy, kam
rovněž nastoupil jako řidič. Po dálkovém studiu na automobilové
průmyslovce se stal dispečerem osobní dopravy a nakonec vedoucím.
V Trojanovicích se Vojtěch Šablatura aktivně podílel na společenském životě. Se svým mladším bratrem Stanislavem byli členy hasičského sboru a starší bratr Jan byl zvolen starostou trojanovských

Nový Zéland jako útočiště pro lidi z celého světa
Nový Zéland, země od 14. - 15. století
osídlená Maory, od 18. století postupně
pak migranty z celého světa. V době Britského impéria byl NZ také „odkladištěm“
osob nepohodlných, trestanců, politických vězňů i útočištěm pro všechny bez
rozdílu barvy kůže i vyznání, kteří dostali
šanci na nový, lepší život.

valašská půda už neuživila. Nikdo se jich
neptal, zda jsou katolíci, protestanti, nebo
židovského vyznání. Sebastian s rodinou
dostal přidělený kus divokého pralesa s obrovskými stromy, 4 dny jízdy povozem od
přístavu Chrischurch (místa, kde se nyní
zabíjelo), a díky neskutečně tvrdé práci,
která trvala mnoho let, holýma rukama

Sebastián Hulena (nahoře, třetí zprava) se svými syny při kácení stromů. Archiv Grace
Morrow, Nový Zéland
Od nás z Frenštátska r. 1874 vycestovalo na
palubě trojstěžníku Fritz Reuter na Nový
Zéland několik rodin (cca. 46 osob). Mezi
nimi také Sebastian Hulena z Hážovic se
svou ženou Annou, rozenou Mladěnkovou z Trojanovic (oddáni ve Frenštátě), a
synem. Ekonomičtí migranti, které chudá
Duben 2019

zajistil své rodině novou existenci. Sám ve
svých pamětech píše, že neuvěřitelně dřeli,
ale už nikdy nezakusili hlad a bídu. V nové
zemi přivedli manželé Hulenovi na svět
ještě 13 dětí! Potomci Sebastiana Huleny
bojovali v řadách novozélandské armády
v obou světových válkách. Dnes žijí Hule-

novi na obou ostrovech a patří k významným a respektovaným rodinám této krásné
země. Nový Zéland jim dal šanci a oni ji
využili. To, co se událo 15.3.2019 v novozélandském městě Christchurch, kdy bylo ve
dvou mešitách povražděno na padesát lidí
jen kvůli své odlišnosti, je popřením a zneuctěním historie této pestré země.
Marian Žárský

17
Akce v Trojanovicích a okolí

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla
2019
2.květen 2019
Valašské chodníčky Jaroslava Frydrycha, akademického malíře
výstava - obrazy, pastely, kresby
13.červen 2019
Petr Šigut - To nejlepší za 10 let
výstava - fotografie
25.červenec 2019
Malíři z ateliéru Viridian - Zachraňme psy! - putovní výstava
výstava - obrazy, kresby
5.září 2019
Pavel Strnadel - Návraty - výběr z malířské a výtvarné tvorby
výstava - kresby, olej, pastely
17.říjen 2019
Jana Stross (Rašková) - Obyčejný svět
výstava - fotografie
začátek vždy v 17 hodin
Otevírací doba: celoročně každý čtvrtek 15-18 hodin
nebo po dohodě na tel. čísle 602483636

Ve dnech od 8.4. do 26.4.2019 bude lanová dráha
Ráztoka - Pustevny z důvodu pravidelné údržby
MIMO PROVOZ

Duben 2019
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Od pondělí 1. dubna do konce měsíce října přechází provozní
doba sběrného dvora na letní provoz:
Pondělí:
Středa:		
Sobota:		

8:00 – 14:00 hodin
8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin

Co může skončit v plastu?
Naše obec patří mezi jedny z mála, které si kontejnery ze sběrných míst svážejí samy. Obsah kontejnerů na TŘÍDĚNÝ ODPAD tak končí v třídírně pod rukama našich pracovníků , kteří
jej dále dotřiďují.

foto: zaměstnanci OÚ Trojanovice

Oznámení :
Ve sběrném dvoře budou od jara probíhat stavební práce na
jeho rozšíření. K omezení provozu by nemělo dojít, při vjezdu
do dvora dodržujte prosím určené bezpečnostní pokyny. Pokud by však bylo nutné v určitých fázích dvůr částečně uzavřít,
budete předem informováni přes naše webové stránky nebo
novou službou obce - mobilním rozhlasem. Děkujeme za pochopení.

foto: Ivana Vrtalová

foto: archiv OÚ Trojanovice

V sobotu 20. dubna bude sběrný dvůr z důvodu velikonočních svátků uzavřen.

Štěrk navezený firmou Arro spol. s.r.o. na ploše před OÚ Trojanovice potřebný k vybudování zpevněných ploch, o které se sběrný
dvůr rozšíří.

Pár vzpomínek
Koncem října 2006 byla zahájena stavba sběrného dvora komunálního odpadu za budovou obecního úřadu.

foto: archiv OÚ Trojanovice
Stavba je spolufinancována z evropských fondů a z Fondu životního prostředí.
Duben 2019

Za 10 let, kdy provozujeme tento způsob třídění, již narazili
na ledacos, ale to, co skončilo v první jarní den v kontejneru na
PLASTY, to nemá bohužel obdoby. Vnitřnosti a kůže z polodivokého prasete - mangalice !!! Co k tomu dále psát?
Musím se přiznat, že nejen mí kolegové, ale i já osobně, někdy ztrácíme chuť do práce, pokud narážíme na takový bezohledný přístup……… (nepopsatelné) jedinců. Celý obsah vyvezených kontejnerů tak bohužel končí na skládce a tímto způsobem dochází
také k neustálému navyšování nákladů na svoz odpadu.
Obsah žlutých kontejnerů se každým rokem zhoršuje. Občané,
kteří chtějí třídit, dovážejí tříděný odpad ve žlutých pytlích přímo do sběrného dvora. Ve žlutých kontejnerech pak z velké části
končí už jen „odpad“ – znečištěné polystyreny, znečištěné fólie od
stavebních materiálů, znečištěné kýble od barev. Pokud je něco vyrobeno z plastu, to ještě neznamená, že to musí skončit ve žlutém
kontejneru.
Kontejnery se nachází na veřejném místě a ne všichni k tomuto
prostoru přistupují stejně. Zkusme být více všímaví a tyto kontejnery si hlídejme. Je to odpad nás všech.
Monika Ondryášová
A proč to všechno začalo ? Hlavně proto :

Aby rozmístěné kontejnery na velkoobjemový odpad nehyzdily
vesnici, aby nebezpečný odpad nekontaminoval půdu a podzemní
vodu, aby to, co se ještě využít dá, mohlo být recyklováno....
Ivana Vrtalová

foto: zaměstnanci OÚ Trojanovice

Letní provoz sběrného dvora
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Na běžkách letos naposledy

foto: Ivana Vrtalová

Posledním organizovaným tréninkem na běžkách skončila zimní sezóna sportovního kroužku působícího na ZŠ Trojanovice.
Trenéři pojali tuto akci dost netradičně.

Za krásného, slunečného počasí si 12 dětí projelo celý závodní
okruh v areálu na Pustevnách. Pro většinu z nich to bylo poprvé,
co se dostaly do zadních částí trati. Doposud znaly jen centrum na
tzv. stadiónku a nejkratší okruh dlouhý 1 km. Na celém 5km okruhu zažily rozdílné pocity. Po úvodním prudkém esíčku si vydechly
při jízdě alejí. Pak si náramně užívaly dvou dlouhých sjezdů v prvotřídně upravené stopě. Tak rychle na běžkách ještě nikdy nejely.
V druhé, zpáteční části okruhu však zjistily, že co sjely, musí nyní
vystoupat. Čekaly je dva kopce. Přestože jízda byla pojata výletním
tempem, mnohým to dalo pořádně zabrat. Všichni tak poznali, že
závodní okruhy nejsou pro fajnovky a lenochy.
Na stadiónku pak proběhla soutěž o nejkrásnější skok na běžkách,
při které se mladí sportovci snažili předvést něco zajímavého a nečekaného. Držkopádů bylo bezpočet. Nakonec se běžkaři rozjeli
po nejbližším okolí hledat ukrytý poklad se sladkou odměnou pro
všechny.

Zimní sezóna 2018/19 proběhla úspěšně. Počet dětí, které se zapojily do činnosti kroužku běžeckého lyžování, se zvýšil. Celkem
to bylo 13 žáků školy. Po celou zimu byl organizován pravidelný
trénink podle sněhových podmínek buď nedaleko školy, nebo na
Pustevnách. Poprvé proběhlo 3denní soustředění v krásném prostředí Velkých Karlovic. Většina dětí se zúčastnila alespoň jednoho
závodu. Nejzdatnější závodili pravidelně, někteří dokonce vítězili.
Postupně se daří obnovovat používané sportovní náčiní nezbytné
pro tento sport. Děti mají k dispozici jednotné sportovní oblečení
s označením příslušenství ke škole a obci. Většina rodičů aktivně
spolupracuje. A hlavně děti se na běžky těší a baví je tato pohybová
aktivita.

Největší zásluhu na fungování kroužku mají trenéři Svatava Hanzlová, Jiří Schwarz a Pavla Mynářová, kteří tomu věnují svůj volný
čas. Neméně důležitá je podpora obce Trojanovice v čele se starostou p. Jiřím Novotným. Významnou finanční podporou přispěla
také firma EPO MACHINERY. Všem jmenovaným patří velké a
hlasité poděkování. SKOL.
Pavel Kotas

Kalusův chodníček 12.3.2019

foto: Ivana Vrtalová

V úterý 12. března proběhlo okrskové kolo recitační soutěže Kalusův chodníček. Soutěže se mohli zúčastnit úspěšní recitátoři,
kteří postoupili z třídního a následně školního kola.
Trojanovice měly své zástupce ve dvou kategoriích - I.kategorie
(žáci 2.-3.tříd) v zastoupení A.Pařenicová a J.Sadílek. V II.kategorii
(žáci 4.-5.tříd) předstoupily před posluchače a tříčlennou porotu
M.Geryková a T.Kundrátová. Ticho, které zavládlo před každým
vystoupením, bylo nahrazeno potleskem oceňujícím krásný přednes a nebojácnost vystoupit před publikem.
Do okresního kola v Novém Jičíně mohli postoupit pouze dva
nejlepší z každé kategorie. Porota při svém rozhodování ocenila

všechny účastníky a podotkla, že vybrat postupující nebylo vůbec
jednoduché. Všechny povzbudila do dalšího ročníku a postupujícím rozdala věcné ceny v podobě poukázek na nákup knih.

Jelikož pravidla soutěže neumožňují postoupit s básní vlastní tvorby, byly dodatečně oceněny pořadateli soutěže i dvě mladé, nadějné skladatelky. Markéta Geryková s básní Vánoční den, kterou i
sama na soutěži přednesla, a Sára Otýpková, jejíž báseň Velikonoční expres odrecitovala Tereza Kundrátová, všechny žačky 4.třídy.
Ivana Vrtalová
Duben 2019
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Centrální mozek lidstva

Akce již opakovaně symbolicky proběhla v termínu, který spadá
do oslav Světového týdne mozku.
-red-

Následky vichřice z 10.3.2019

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Sbírka pro potřebné

S 5.třídou jsme se vydali místo vyučování do Astry. Na začátku
exkurze jsme byli rozřazeni podle barevných stužek do skupinek.
Každá skupina měla za úkol získat 5 indicií za správně splněných 5
úkolů. Nejzajímavější byl pro mě pokus, kdy jednomu z dobrovolníků zapálili asistenti ruku. Nejen, že se mu nic nestalo, ale ani ten
oheň necítil. Na dalších stanovištích jsme vytvářeli modrý oheň,
luštili křížovky nebo dělali pokus s černým čajem a citrónem. Bylo
to super, ale ke konci mě už bolely nohy. Na stanovištích vypomáhaly i děti z gymnázia. Mrzí mě, že tam nebyl můj bratr, sestřenice
a moje teta.
Anna Novotná, žákyně 5.třídy

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Bouchání, záření, prskání, syčení a dýmení provázelo diváky, kteří
byli vtaženi do tajů chemických pokusů 15.3.2019 v budově Astry
ve Frenštátě p.Radh. Zatímco dopolední program byl vyhrazen pro
školy, odpoledne si přišla na své i široká veřejnost.

Po loňské čistce stromů v lesoparku u školy další probírku provedla vichřice, kterou neustály 2 vzrostlé stromy. Současný stav byl
nahlášen na Lesy ČR a čeká se na jejich odstranění.
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