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Vážení a milí spoluobčané,
blíží se pomalu léto, i když vydatné
srážky odkazují spíše na pověst měsíce dubna. Ten v letošním roce nedostál své pověsti a byl velmi suchý a
výjimečný. Také biskupství ostravsko
-opavské, které je majitelem téměř
všech lesů v Trojanovicích, zavedlo
opatření proti požáru zákazem pálení klestí. I přes toto opatření však došlo k nejrozsáhlejšímu požáru za posledních několik desítek let. Někdy se
pochybuje o tom, zda by Trojanovice
měly mít hasiče. Několikrát jsem to
slyšel od lidí z Trojanovic. Názory,
jako že by měli být jen profesionální
hasiči. Poslední požár ukázal, jak důležití jsou místní hasiči pro své znalosti poměrů a lokality, pro odhodlání a nasazení. Jak důležití jsou jiní
dobrovolní hasiči z okolních obcí,
kteří přijeli pomoci. A také, jak je důležitá angažovanost a dobrovolnost.
Nevím, jak by se hasil požár takového rozsahu bez jednotek dobrovolníků, kteří nasazují své vlastní životy
a zdraví. Za dobu, co jsem na obci,
jsem se o tom přesvědčil u povodní, požárů a mimořádných situací,
jako výbuch domu ve Frenštátě nebo
právě velký lesní požár. Chtěl bych
tedy touto cestou poděkovat nejen
hasičům, ale také dobrovolníkům z
řad občanů, kteří přišli pomoci při
požáru lesa, a také poděkovat obecně
všem lidem, kteří nezištně pomáhají
druhým také v jiných spolcích nebo
pomáhají individuálně. Jsem rád, že
je takových úžasných lidí v Trojanovicích stále hodně. Za obec a občany
vám všem patří velký dík.
Jiří Novotný
starosta obce
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Vítězství mezi šponami
Když noviny svým obsahem naplňují záměr, s kterým jsou vydávány – informovat o událostech místních a jedinečných,
nejlépe ve spolupráci s občany ochotnými
podělit se o úspěchy a zážitky – pak je i
potěšením redaktora jejich tvorba.
Doručený e-mail na adresu redakce informoval o skutečnosti, že Trojanovice
jsou domovem novopečeného juniorského mistra republiky v kovoobrábění. Ve
dnech 15.-17.4.2019 se osmnáctiletý Jan
Juračák, žák 3. ročníku VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice, zúčastnil celostátního finále
soutěže Kovo Junior 2019, konané v Chomutově. V kategorii obráběč kovů své dovednosti a zkušenosti z oboru proměnil v
1. místo.
A tak začalo pátrání po okolnostech, které tomuto předcházely.

foto: Jan Juračák

Slovo starosty

▶▶ Honzo, co stojí za takovým úspěchem?
Jsou to geny, výchova, tvrdá dřina, dril
učitelů nebo vlastní zájem o obor?
Asi ze všeho něco, ale hodně důležitý je zájem.
V dílně mě to bavilo odmalička. Již ve dvou
letech mě nafilmovali, jak stojím na ponku
a vrtám díry stojanovou vrtačkou do dřeva,
pak točím závitníkem a krámuju ve skříních s nářadím. Tak nějak to začalo. Hodně
mě také zajímaly stavebnice. Jako dárky mi
vždy udělaly největší radost. Od stavebnic jsem přešel k modelům, jako třeba RC
traktor s funkční bubnovou sekačkou. Na
každou zadanou práci jsem se snažil vyrobit přístroj a ten jsem následně vylepšoval.
Třeba mlátička fazolí na solární pohon
sklidila všeobecný úspěch. To mi bylo asi
11 let.
Postupnou dílenskou průpravou jsem se
zdokonaloval a bavilo mě řešit stále složi-

tější výzvy.
Ale taky vidím, že čím víc toho vím, tím
víc zjišťuji, kolik toho nevím. Stále je ještě
spousta věcí, které bych chtěl objevit. Přestavěl jsem si soustruh na CNC a nyní jsem
si pořídil frézku, kterou plánuji také přestavět na CNC stroj.
V naší malé dílně trávím hodně času. Někdy se tam zapomenu, takže mě mamka
musí vyhnat.
▶▶ Bylo to tvé první soutěžní klání?
Nejprve jsem vyhrál soutěž ve škole a spolu
s dalším spolužákem postoupil do regionálního kola, které se uskutečnilo v Ostravě
na vítkovické střední škole. Po výhře jsem
postoupil do celorepublikového finále, které se konalo v Chomutově.
▶▶ Přibliž nám prosím průběh soutěže a
hodnocení.
První den jsme byli uvítáni a seznámeni
s pravidly soutěže. Proběhlo rozlosování soutěžících a rozhodčích. Ubytování a
stravování jsme měli zajištěno v Domově
mládeže v Kadani, kde jsme měli po večeři
volný program. Druhý den od 8 – 19 hodin
probíhala soutěž v areálu SŠ Chomutov.
Soutěž se skládala ze dvou částí. Nejprve se
soustružily dvě součásti podle technického
výkresu a v další části soutěže byla různá
stanoviště, kde probíhalo měření různými
měřidly a také spousta výpočtů a technických otázek.
Třetí den po exkurzi proběhlo vyhlášení
výsledků soutěže.
▶▶ Absolvoval jsi ještě jiné soutěže? A co tě
ještě čeká?
Na základní škole jsem byl několikrát vybrán na matematické olympiády a z kroužku elektroniky jsem se taky zúčastnil některých soutěží.
Také jsem byl na SOU požádán o reprezentaci na soutěži v Praze, kde mám představit
svůj funkční model spalovacího motoru,
který jsem si kompletně sám vyrobil.
Dále mě 19.6.2019 čeká účast na zakončovacím galavečeru soutěže České ručičky, kde je celkové vyhodnocení laureátů
KOVO JUNIOR. Je zde zastoupeno 22
učebních oborů a vítězové obdrží cennou
zlatou plaketu.
▶▶ Jaké odměny čekaly na vítěze?
V Chomutově měli mnoho sponzorů, takže
jsem si kromě peněžních odměn, poukazů
a diplomu odnášel víc jak 10 tašek s cenami. A k tomu mi ještě upekli tamější učni
moc dobrý dort v podobě soustružnického
nože.
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A další odměna mě čekala ve škole a doma.
▶▶ Jsou účastníci soutěže v hledáčku firem
hledajících své budoucí zaměstnance?
Obecně je o absolventy strojírenských oborů velký zájem. Oslovilo mě již 5 firem s
nabídkou práce.

foto: Jan Juračák

▶▶ A co spolužáci, jak mezi sebou uvítali
úspěšného finalistu?
Spolužáci mi fandili. Ihned prohlásili, že
jiné než první místo ode mě neočekávají.
A učitelé byli nadšení z mého umístění a
skvělé reprezentace školy.
Chtěl bych svým učitelům poděkovat za
podporu a za to, že mi při mých projektech
umožnili využít dílenské vybavení učiliště.

foto: Jan Juračák

▶▶ Učební obor se ti blíží ke konci. Máš nějaké budoucí studijní plány, nebo bys rád
už do praxe?
Nejraději bych už do praxe, ale ještě si
chci udělat učební obor elektrikář na SPŠE
Frenštát, protože tento obor mě také velmi
zajímá. V praxi se tento obor stále více do
obrábění prosazuje.
Do budoucna si plánuji zařídit dobře vybavenou dílnu a pracovat v oboru.
Gratuluji k úspěchu, přeji další rozvoj v
oboru, který je tvým koníčkem, a děkuji za
rozhovor.
Ivana Vrtalová

foto: Jan Juračák

foto: Jan Juračák

Vítězství mezi šponami - pokračování

Napsáno na okraji
Dnes bude všechno trochu jinak. Vezmu vás totiž na jedno úchvatné místo.
Jste zvědavi, kam to bude? Podejte mi
tedy svou ruku a nechte se vést. Nejdříve musíme projít cestou přes les.
Mnozí se tam bojí. Říkávají často, že
působí strašidelně. Vím, že vy se ničeho nebojíte a že tedy lesem projdeme
bez obtíží. Již brzy budeme na místě,
už jen pár kroků. Vidíte to? Že ne?
Podívejte se ještě jednou a pozorněji.
Před námi je hrad celý ze zlata. Ptáte
se, kdo asi může v tomto hradu bydlet?
No, pravda je taková, že zde již mnoho let je uvězněna zakletá princezna,
která čeká na vysvobození. Nebudu ji
však moci zachránit sám, na to mi mé
síly nestačí. Žádám vás tedy o pomoc.
Pomůžete mi? Já věděl, že je na vás spolehnutí, tak jdeme na to! Ze všeho nejdřív se ale musíme dostat do támhleté
vysoké věže. Vzal jsem s sebou provaz
a doufám, že se s jeho pomocí do věže
dostaneme. Musíte mi ovšem pomoci
vyšplhat po provaze nahoru do okénka věže. Byla to námaha, ale skutečně
jsme tady. Díváme se do pokoje. Jedna
postel s nebesy, jedna truhla a na zdi
hořící louč, která osvětluje celý výjev.
Pak jsme ji konečně uviděli. Musíme
si pospíšit. Ihned ji zbavíme prokletí,
než si její věznitel a pán tohoto zlatého
hradu všimne nezvaných hostů. Říkáte, že bych to měl být právě já, kdo onu
zakletou dívku probudí a zlomí tak
kletbu? Já však vím, že onou osobou
bys měl být ty, milý čtenáři. Dovedl
jsi mne a pomohl mi až sem. Ty tedy
musíš být zachráncem. Přistupuješ k
princezně a - jak to bývá často v pohádkách - líbáš ji na rty. Účinek polibku je okamžitý. Kráska se probouzí
a padne ti kolem krku. Není však času
nazbyt. Musíme vyskočit oknem věže,
je to ta nejsnadnější cesta, jak se odsud dostat pryč. Zhluboka se tedy nadechneme a skáčeme - tři, dva, jedna,
teď. Letíme vzduchem. Jak tak svištíme obrovskou rychlostí dolů, uvědomím si, že by to chtělo sehnat asi něco
jako padáky. Sotva na to pomyslíme,
hned je dostaneme. S jejich pomocí
pak hladce přistaneme na zemi. Toto
úžasné dobrodružství se, milý čtenáři,
odehrálo v mojí a především tvojí hlavě a našich srdcích. Na tuto výpravu
jsem tě vzal proto, abych ti ukázal, že
nezáleží na tom, zda jsi dospělý nebo
dítě. Fantazii může každý z nás zapojit,
kdykoli se mu zachce.
Matěj Fucyman
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Létáte v tom s námi...

K oslavě 90. výročí narození malíře Jaroslava Frydrycha (*1928
Kroměříž – 1982 Rožnov p.R) byla ve spolupráci s p.Frydrychovou, vdovou po tomto umělci, zahájena výstava jeho malířské
tvorby. Ta byla vedena touhou zachytit Valašsko v jeho přírodních krásách, s jeho svébytnou kulturou. Vernisáž byla dokreslena zpěvem a hrou na cimbál.
Na svých studiích se J. Frydrych potkal s výraznými osobnostmi
našeho výtvarného umění. V Olomouci, na pedagogické fakultě,
s profesorem Janem Zrzavým a na vysoké uměleckoprůmyslové
škole v Praze s profesory Antonínem Pelcem a Antonínem Strnadlem.
Frydrychova tvorba se vyvíjela ve třech oblastech, které představují portrét, figurální malbu a malbu krajinářskou, kterou můžete
zhlédnout do 10.6.2019 ve výstavní síňi Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla.

Za BLK Petr Šimíček a Kamila Šimíčková (členka výboru BLK)
Červen 2019

foto: Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová

Od začátků, kdy si první piloti navrhovali a následně šili svá „letadla“ doma na stroji po babičce, už také nějaký ten pátek uběhl.
Paragliding se stal bezpečnějším sportem, který už nedělají jenom „pankáči“, ale i matky od rodin.
Nějaké riziko sice stále podstupujeme (bez toho by to ani nebylo
ono ;-)), ale kdo se jednou díval na kroužící káně seshora, ten to
rád riskne i příště.
Proč to ale všechno píšu právě tady? Aby se dalo létat, musí být
kde odstartovat a kde přistát. Původní „punk‘s not dead“ , tedy
volně přeloženo „kde to jde, tam je dovoleno“, už při dnešním
počtu pilotů neobstojí. Vše někomu patří a ne každý rád vidí,
když mu po louce nebo na kopci pobíhá tlupa podivínů s prostěradly nad hlavou. Startovací i přistávací plochy je třeba užívat
oficiálně se souhlasem vlastníka, zajistit tam přístupové trasy,
parkování a úklid.
A to právě zajišťje BLK -Beskydský letecký klub. Jedná s majiteli, státní správou, biskupstvím, obcemi. Snaží se zajistit, aby lidé,
kteří tomuto sportu propadli, mohli i nadále jezdit do přírody, do
hor a za létáním sem k nám do Beskyd.
Je velmi milé v tom množství různých jednání narazit na lidi,
kteří mají pochopení a hledají způsoby, jak dobré věci (a tou paragliding je!) pomoci.
Děkujeme tedy panu starostovi a celému OÚ Trojanovice, protože právě z jejich strany jsme takovou vstřícnost cítili.
Děkujeme Pohorské jednotě Radhošť za pochopení a za pronájem části startu na Velkém Javorníku.
A děkuji i Vám, občanům Trojanovic, za toleranci, že hned neběžíte pro vidle, když Vám na poli za domem „vyhnije“ (rozuměj
- nedobrovolně přistane) pilot, kterého opustilo štěstí i stoupavé
proudy.
A pokud Vás už někdy bolelo za krkem z toho, jak koukáte na
ty nahoře, věřte, že vyzkoušet si, jaké to je dívat se na Beskydy z
ptačí perspektivy, je snazší, než si myslíte.

foto: Ivana Vrtalová

foto: Petr Šimíček

O paraglidingu jste nejspíše už slyšeli. Jak by ne, vždyť Trojanovice se rozkládají mezi Velkým Javorníkem, Radhoštěm a Ondřejníkem, na kterých se létá už od dob, kdy své „lešení“ tahali na
kopec rogalisté a paragliding byl v plenkách. A pár let po tom,
co první blázniví Francouzi vyzkoušeli rozletět z kopce své seskokové padáky, už začaly padákové kluzáky létat i v Beskydech.

Valašské chodníčky 2.5.2019
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Rej čarodějnic pod Radhoštěm a naše letošní májka

Termínově bylo vše v pořádku, sešli jsme
se v úterý 30. dubna, den před 1. májem –
tak, jak to má být. Jinak tomu ale letos bylo
s počasím. Na přelomu dubna a května se
ochladilo a po delší době sucha také rozpršelo. A ono poslední dubnové úterý bylo asi
dnem nejdeštivějším. Chvíli to vypadalo, že
se rej čarodějnic neuskuteční, nebo bude
muset být přesunut, ale asi se celý den hodně čarovalo na všech frontách a od půl šesté
asi do osmi se déšť utišil.
Letošní ročník tedy nebyl rekordní jako ten
předchozí, ale vzhledem k tomu počasí to
nakonec nebylo tak špatné. Čarodějnic se

nakonec slétlo patnáct a všech účastníků
bylo kolem padesáti.
Vlastní rej čarodějnic se stavbou májky započal v 18:15. Májka byla zdařile postavena,
jako pokaždé zajištěna tekutinami všeho
druhu, aby neuschla, a něco k zakousnutí
také bylo. Čarodějnice si přeskočily svůj

oheň a všichni jsme se skvěle bavili. A o to
přece jde, abychom se jako sousedé sešli,
pobavili se a něco společně prožili. A čarodějnice, jak už jsem tu několikrát napsal,
ty u nás neupalujeme, protože jsou naše a
máme je rádi.
Václav Kristl

foto: Václav Kristl

Každý rok píši do Obecních novin o výše
zmíněné události, a tak i letos jsem se do
toho pustil. Takže, jak to bylo u nás Pod
Radhoštěm na konci dubna s těmi čarodějnicemi a stavbou májky? Zatímco u májky
se jedná o obnovenou tradici z předrevolučních dob, čarodějnický rej a s ním spojené veselí je tradicí novou, nyní už šestiletou. Májka má své místo u zvoničky naproti
staré školy, je zde pro ni vybudován základ,
čili trubka v zemi, a určitě jako taková patří
k tomuto krásnému jarnímu ročnímu období.

foto: Ivana Vrtalová

27. valná hromada Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm, z.s.
Dne 26.4.2019 se v sídle společnosti, v Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla, uskutečnilo setkání členů Muzejní a vlastivědné
společnosti a hostů, které přivítal předseda společnosti Drahomír
Strnadel.
Z výroční zprávy za rok 2018 se dozvídáme, že MaVS měla k
31.12.2018 42 řádných členů a 10 členů zahraničních z USA.
V roce 2018 uspořádala tradiční tříkrálový koncert s názvem
„Pec se nam běli, kolači neni“ v kostele sv. Jana Křtitele. Navrhla p.Rudolfa Jarnota, dlouholetého člena společnosti, na Cenu sv.
Martina (významná osobnost kulturního života) za rok 2018, který ji i získal. Nechala na své náklady zrenovovat náhrobek učitele a
zakladatele frenštátského muzea Jiřího Felixe na hřbitově ve Frenštátě p. R. Celková cena oprav byla 7.800,- Kč. Dlouhodobě usiluje o znovuobnovení a revitalizaci areálu na Horečkách a ochranu
objektu Nová Vlčina na Horečkách.

foto: Ivana Vrtalová

Z výběru usnesení valné hromady na rok 2019:
1. Ukládá výboru Společnosti úzce spolupracovat s Muzeem ve
Frenštátě pod Radhoštěm.
2. Schvaluje návrh na udělení ceny sv. Martina za rok 2019 pro
Ing. Jana Fuxu.
3. Schvaluje finanční příspěvek pro pana Zdeňka Dobiáše na vydanou publikaci „Malá galerie význačných osobností houslové a
violové hry“.
Závěr patřil projevům solidarity s hasiči zasahujícími u požáru
lesa, kterým byly věnovány řízky a bramborový salát, původně určené pro členy společnosti.
Ivana Vrtalová
Červen 2019
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Požár lesa 26.4.2019

Zdroj internet

Zdroj internet
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foto: Jiří Novotný

Převzato ze zprávy por.mgr.Petra Kůdely, tiskového mluvčího
HZS Moravskoslezského kraje (www.pozary.cz)

Lokalizace požáru vyznačená na mapě

Zdroj internet

Celkem 13 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů,
především z Moravskoslezského kraje, zasahovalo u požáru lesa
v Trojanovicích mezi sedlem Pindula a Malým Javorníkem.
Na počátku byl v pátek v 12:11 hod. nahlášen požár 20m2 lesní
mýtiny. Kvůli suchu a silnému větru se ale oheň velmi rychle rozšířil až na konečnou plochu 15 ha ve velmi svažitém a často obtížně
přístupném terénu, s omezenou možností dojezdu cisteren k hořícím plochám po úzkých lesních cestách. Hasiči požár dostali pod
kontrolu kolem 18. hodiny.
Ze vzduchu vydatně pomáhal zhruba od 14. hodiny vrtulník Policie ČR z Brna, který měl v podvěsu bambi vak s vodou. Ten plnili v nedaleké nádrži hasiči. Později přilétl na pomoc z Jihlavy
dvouplošník ve správě Ministerstva zemědělství. Vzlétal s vodou
z letiště v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí. Oba stroje shodily
vodu na les celkem 38×.
V noci kontrolovaly požářiště dvě jednotky dobrovolných hasičů
(Trojanovice a Frenštát od Radhoštěm) společně s hlídkami šesti
lesních pracovníků.
Škoda byla vyčíslena na 700 000 korun.
„Jde o nejrozsáhlejší požár lesa na území Trojanovic“, poznamenal
Drahomír Strnadel.
Zasahující jednotky: 2 jednotky HZS MSK – ze stanic Nový Jičín a
Frýdek-Místek, jednotky dobrovolných hasičů Trojanovice, Lichnov, Frenštát pod Radhoštěm, Čeladná, Příbor, Kopřivnice, Štramberk, Mořkov, Kunčice pod Ondřejníkem, Frýdlant nad Ostravicí
a Frýdlant nad Ostravicí-Nová Ves, ze Zlínského kraje Rožnov pod
Radhoštěm.

„Rád bych poděkoval obci a všem lidem, kteří pomáhali při přípravě občerstvení u požáru lesa na Pinduli.
Požár lesa byl lokalizován kolem 18.00 hod. v pátek. Na místě přes
noc zůstaly dvě jednotky, které se během noci střídaly, SDH Trojanovice a SDH Frenštát p.R a pracovníci Biskupství opavsko-ostravského. Ráno přijeli hasiči z HZS Nový Jičín, prošli terén a v 9.00
hod. obě jednotky poslali zpět na základnu.
Rád bych připomněl, že v době sucha se nemají rozdělavávat
ohně v lese, kouřit a odhazovat nedopalky.“
Petr Kaňa (starosta SDH Trojanovice)
Velké díky za odvahu, vytrvalost, organizaci zásahu a překonanou
únavu. Spáleniště nebylo prosyceno jen kouřem, ale i hasičskými
idejemi pomoci druhým a ochrany jejich životů a majetků.
Ivana Vrtalová
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Foto: Martin Buryan
Foto: Martin Buryan

Foto: Martin Buryan

Foto: Martin Buryan
Foto: Martin Buryan

2 roky po dosažení plnoletosti a rok před věkovou hranicí volitelnosti do senátu…i takto se dá připodobnit 20.výročí vzniku
společnosti Waterloo k lidskému životu….tato jedna z mnoha
deklamací zazněla z jeviště frenštátského kinosálu.
Na pódiu se průběžně vystřídali herci, kteří byli u zrodu amatérské
divadelní společnosti, ale i novodobí tahouni. Společně pod taktovkou režiséra zvládli divadelní „pelmel“ scének proložených písněmi, promítáním vzpomínkových úryvků scén a fotografií a monologem rozděleným na etapy pod názvem „Jak se dělá Waterloo“.
Text, který byl sepsán k pátému výročí této skupinky nadšenců,
popisuje, jaká úskalí divadelní branže čekají na partu dobrovolníků, které spojuje láska k divadlu a nadšení z přetváření 2D textové
podoby scénáře na 3D projekci na divadelních prknech.
Představení s názvem Bylo nebylo potvrdilo, že značka Waterloo je
dlouholetou zárukou kvalitní zábavy zprostředkovanou místními
interprety.
- red-

Foto: Martin Buryan

Oslava 20. narozenin zaplnila kinosál (30.4.2019)
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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
ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ
Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací.
Projekt získal cenu Gloria musaealis jako Muzejní výstava roku
2017.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 1. září 2019.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Zveme všechny občany na 5. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 24. června 2019
v 18.00 hodin v hasičské zbrojnici.

KDU-ČSL Trojanovice

POZVÁNÍ NA POBOŽNOST
KE SVATÉMU JANU KŘTITELI
u kapličky pod Dílem
v sobotu 22. června 2019 v 15 hodin.

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

Červen 2019
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Reklama a inzerce
Za účelem historického bádání
prosím čtenáře o poskytnutí
jakýchkoliv informací (fotografií,
maleb, křestních listů, smluv,
závětí, pověstí, příběhů atd.),
které se týkají bývalých vodních mlýnů na potoku
Bystrém a rodin mlynářů, především rodiny větrných
a vodních mlynářů Schindlerů, Josefovi ml. †1953,
Josefovi st. †1893, Matyášovi †1872, Karlovi †1825,
Jiřím † 1766. Předem děkuji Petr Schindler,
737 159 176, pfschindler@gmail.com, Frenštát p/R.,
Planiska 662.

Prodej palivového dříví buk
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry, rovnané,
uložené špalky 30, 35, 40 cm a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.

Tel: 603 315 738
Akce v Trojanovicích a okolí

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla
13. červen 2019
Petr Šigut - To nejlepší za 10 let
výstava fotografií

Červen 2019
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Na hlavní chodbě školní budovy se zformovala skupinka žáků kolem p. Strnadla. Cíl
výpravy měl být tentokráte překvapením,
ale zvědavost žáků již po prvních pár metrech zvítězila nad utajením.“ Kdo z vás viděl pětidenní tele?“ zaznělo z úst p.Strnadla.
Poté, co jsme se shodli, že porod krávy známe jen z televize a pohled na telátko v chlévě je vzácnější než na kdejaké zvíře v ZOO,
vydali jsme se přes Markův a Lánský potok
směrem k chlévu p.Strnadla. Komplexnost
vyprávění je pro mě neuvěřitelná. U potoka obhlédneme blatouchy, dozvíme se, že
dříve byl domovem pstruhů a raků. Podél
cestiček se snažíme rozpoznat kvetoucí orseje, vidíme vytékat „hadí mléko“ z pryšců,

pojmenujeme si kvetoucí stromy. Na obloze
vidíme káně lesní a je nám vysvětlen rozdíl
ve způsobu lovu jestřába. Zhlédneme hnízdo drozdů a budku sýkorek. Kdo rozpozná
místní kopce Kladnatou, Miaší či Noříčí? Z
chléva na nás vykoukne telátko, které hlídá
maminka, statná kráva Sylvinka. Zvědavě
na nás kouká a máme možnost si je pohladit. Povídáme si o březosti krávy, koukáme na obrovské vemeno, z kterého telátko
pije, a vysvětlujeme si, co je jalovice. Máme
možnost osahat „krblik“ z kravského rohu.
Jak se brousí kosa brouskem, v něm namočeným, názorně ukazuje p.Strnadel. Na závěr dostane každý účastník domácí vejce a
vracíme se loukami zpět k výchozímu místu, které je i naším cílem.

Děti z vlastivědného kroužku v kapličce U
Kociána, u oltáře obraz Jičínská madona od
Františka Gajduška

„Cíl hodiny by měl být žákům jasný, aby
věděli, kam směřují.“ S těmito slovy nás
p.Strnadel informuje o prohlídce největší
kapličky v Trojanovicích. Cestou kolem potoku Lomná se snažíme zahlédnout skorce
vodního. Pták, který si buduje hnízda v
bezpečí splavu, nám však zůstane utajen. O
zážitek však nejsme ochuzeni, jen zrakový
vjem transformujeme na chuťový a okusíme listy česnáčku a medvědího česneku.
Odhalíme mezi květenou vlaštovičník a
cizokrajnou netýkavku původem z Asie.
Probereme chemické složení ulity pozorovaného hlemýždě, zařadíme jej do třídy
plžů a v místech, kde dříve stávala vodní
pila, na níž byly nařezány i desky na stavbu Cyrilometodějské kaple, se vzdálíme

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: Ivana Vrtalová

6.5.2019

Nalezená soška sv.Barbory

od toku ke kapličce u Kociána. Odhalíme
základní kámen s letopočtem 1888 a po
vstupu spatříme obraz Jičínské madony od
Františka Gajduška. Originál obrazu malíře
Ignáze Bergera je vystaven na obci. Další
svatou ženu z obrazu prozradí atribut věže
– sv.Barboru. Uctívaná ochránkyně Polska,
Černá madona čenstochovská, doplňuje
výzdobu obrazů. Tmavou barvu v obličejích zapříčinila původní olovnatá běloba,
která v přítomnosti sirovodíku vytvořila
tmavý sulfid olovnatý. Při rekonstrukci šindelové střechy se díky vhodnému uložení
zachovala i soška sv.Barbory, nyní k vidění v přístavbě Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla. Mnoho dalšího bylo řečeno,
přečteno i zazpíváno cestou k cíli i při návratu z vlastivědné procházky.
Ivana Vrtalová

Foto: Ivana Vrtalová

24.5.2019

Foto: Ivana Vrtalová

Toulky obcí s vlastivědným kroužkem

Originál obrazu Jičínská madona Ignáze
Bergera

Červen 2019
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Toulky obcí s vlastivědným kroužkem - pokračování

foto: Drahomír Strnadel

foto: Drahomír Strnadel

16.5.2019

Bývalé koryto Lomné jako jeden z dalších cílů. Tentokrát překvapilo vývraty staletých dubů, javorů a lip po vichřici, která se Trojanovicemi přehnala v noci z 10. na 11. března.

26.4.1944

Červen 2019

Druhý obecní kronikář Robert Polanský
napsal: Seznam letců, Němců zahynuvších
při havárii letadla nad Kněhyní a Noříčím
dne 26. dubna 1944, kteří byli dne 5. května
na místním hřbitově pohřbeni, a sice naproti
hrobů padlých v dřívější světové válce, a to o
něco výše.

svahu Noříčí připomíná.
Fialkova kronika uvádí, že už 1. září 1940
havarovalo německé letadlo na Radhošti.
Těla čtyř německých letců byla rovněž pohřbena na frenštátském hřbitově.
Byl Krym cílem letadla v roce 1944? Je to
docela možné, protože 8. dubna 1944 zahájila Rudá armáda ofenzívu s cílem osvobodit Krym. Patnáctého dubna byl zahájen
útok na Sevastopol, město bylo osvobozeno
9. května.
Drahomír Strnadel

74. výročí konce II. světové války

Následuje seznam 14 jmen s daty narození.
Pan Jaroslav Uhlář tvrdí, že celkový počet
mrtvých byl 18. Ti čtyři mohli být pohřbeni
mimo Frenštát pod Radhoštěm.
Nikdo z našich občanů tehdy mrtvé Němce
nelitoval. Už šestým rokem trvala německá okupace a bylo všeobecně známo, kolik
našich lidí Němci popravili. Havárii letadla
považovali za malou satisfakci.
Havárie německého letadla byla, pokud
se týká počtu mrtvých, největší vojenskou
událostí v Trojanovicích během druhé světové války. Tvoří jednu z kapitol novodobé
historie obce, kterou malý pomníček ve

foto: Ivana Vrtalová

foto: Drahomír Strnadel

Pokud cestujeme autem, zajisté upoutají
naši pozornost kříže a malé pomníčky
podél cest, které označují tragická místa
dopravních nehod. Když se vydáme lesní cestou z Malé Ráztoky na Noříčí, asi
po dvou kilometrech zahlédneme z volně uložených kamenů malou mohylu s
dřevěným křížem, na kterém je symbol
německého železného kříže. Na vrcholu
mohyly je několik kousků železa.
Nevím, kdo je iniciátorem tohoto pomníčku, který připomíná havárii německého letadla. 26. dubna 1944 narazilo do východního svahu hory Noříčí. Bohužel už jsou
jen dva svědci této události. Pan Jaroslav
Uhlář, ročník 1925, a pan Jan Tichavský,
ročník 1933.
Jaroslav Uhlář vzpomíná: 26. dubna dopoledne jsem byl s otcem venku. S kravami
jsme vláčili pole a chystali sadbu brambor.
Hukot letadla, který jsme slyšeli nedaleko od
nás, náhle ustal. Vzápětí od Noříčí zahřměl
výbuch. Odhaduji, že mohlo být 11 hodin.
Vrchol hory byl v mlze. Okamžitě jsem se vydal tím směrem a u vraku letadla, které ještě
hořelo, byl už hajný Bohuš Štefek, který v té
době sloužil v hájence na Zmrzlém. V okolí
byli mrtví vojáci, většina z nich byla hodně
popálena. Asi během hodiny přišli němečtí
vojáci z frenštátských kasáren, celou oblast
ohraničili a už tam nikdo nesměl. Mrtvé
snesli do hospody na Šenku. Údajně jeden
těžce zraněný voják nakonec také zemřel.
Jak jsem se později dověděl, cílem letadla byl
Krym.
Pan Jan Tichavský byl tehdy žákem školy
Na Bystrém. Vybavuje si hlavně mrtvé německé vojáky na lavicích v sále Na Šenku
a pak odvážení vraku letadla. Jak dodává:
Pro nás kluky to byla vzrušující událost a
častokrát jsme pátrali v místě havárie po patronách.

Za zpěvu hymny byl v úterý 7.5.2019 k
Pomníku obětem I. a II. světové války
položen věnec. 74. výročí konce druhé
světové války si připomněly děti místní
základní školy.
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stav 1.1.

Narození

Zemřelí

Př istěho - Vy s t ě h o - Př ír ůstek P ř í r ů s t e k Přírůstek Stav 31.12
valí
valí
přirozený migrační
celkový

2000

2 067

18

26

49

39

-8

10

2

2 069

2001

2 057

18

26

48

42

-8

6

-2

2 055

2002

2 055

10

25

78

65

-15

13

-2

2 053

2003

2 053

17

21

105

40

-4

65

61

2 114

2004

2 114

20

22

70

54

-2

16

14

2 128

2005

2 128

18

30

76

40

-12

36

24

2 152

2006

2 152

19

25

81

57

-6

24

18

2 170

2007

2 170

20

16

83

46

4

37

41

2 211

2008

2 211

22

23

145

49

-1

96

95

2 306

2009

2 306

23

14

85

88

9

-3

6

2 312

2010

2 312

37

23

68

69

14

-1

13

2 325

2011

2 329

29

25

79

79

4

-

4

2 333

2012

2 333

21

26

85

39

-5

46

41

2 374

2013

2 374

35

18

89

41

17

48

65

2 439

2014

2 439

29

27

105

55

2

50

52

2 491

2015

2 491

24

20

93

44

4

49

53

2 544

2016

2 544

30

40

94

71

-10

23

13

2 557

2017

2 557

27

17

66

41

10

25

35

2 592

2018

2 592

29

17

137

57

12

80

92

2 684

Rozvody

Rok

Sňatky

Rozvody

2000

12

5

2009

14

7

2001

4

3

2010

16

3

2002

13

3

2011

10

2

2003

12

5

2012

9

2

2004

14

4

2013

6

2

2005

11

3

2014

12

4

2006

10

6

2015

8

7

2007

13

3

2016

18

6

2008

14

2

2017

12

7

2018

11

3

Naši jubilanti

Výsledky voleb do Europarlamentu

foto: Alena Janáková

Sňatky

foto: Helena Horáková

Rok

Volby do Evropského parlamentu vzbudily větší zájem než v předešlých letech.
Rekordní celorepubliková účast 28,72% byla v obou volebních
okrscích v Trojanovicích překonána. Okrsek 1 (MŠ pod Javorníkem) - 35,91% a okrsek 2 ( Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka) 33,29%. Výsledky uvádí tabulka:
Okrsek 1

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Okrsek 2

strana

platné
hlasy v %

strana

platné
hlasy v %

Piráti

18,34

Ano 2011

25,44

SPD

18,34

ODS

18,39

Emilie Jurková

80 let

ANO 2011

16,56

Piráti

13,30

Milena Machulová

75 let

ODS

15,38

SPD

9,78

Jindřich Selcer

70 let

STAN,TOP 09

10,05

KDU-ČSL

7,63

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

KSČM

7,10

STAN,TOP 09

6,84

HLAS

2,95

KSČM

6,45

KDU-ČSL

2,95

HLAS

1,95

zdroj: Český statistický úřad
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V zimě se mladí hasiči nenudili
letech utrpěl při autonehodě vážné poranění. Už třetím rokem mu nejvíce pomáhají v
lázních Klimkovice, kde si ale musí doplatit speciální rehabilitaci. Veškerý výtěžek z
této akce jsme mu věnovali a osobně předali během vánočních svátků.
Také jsme uspořádali již tradiční Vánoční

besídku, několik výšlapů a jarní sezónu
jsme zahájili víkendovou chatou na Visalájích. Začátkem května nás čeká hasičská
sezóna plná soutěží, tak uvidíme, jestli se
dětem podaří znovu obhájit první místo v
Moravskoslezské lize z minulého roku.
Iveta Štefková

Foto: Mladí hasiči

V minulém roce jsme oslavili 10 let, kdy už
vedeme tenhle kroužek, a trošku jsme se
zamysleli nad tím, co nám v něm chybí. V
hasičském sportu se dětem opravdu daří a
sbírají na soutěžích umístění na stupních
vítězů. Největším vítězstvím pro nás ale
je, když vidíme, jakou děti dokáží vytvořit
partu, váží si přírody a kamarádství mezi
sebou.
V poslední době ale bohužel ubývá lidí,
kteří by ve svém volném čase ochotně pomáhali druhým. Proto jsme před dvěma
lety poprvé zorganizovali akci Pošli to dál,
kde se každý mohl rozhodnout, komu pomůže. V minulém roce jsme to malinko
pozměnili a nazvali tenhle projekt Adventní kalendář ,,bez cukru“ ..Každý den do
Vánoc jsme plnili jeden úkol, kterým jsme
pomohli sami sobě (být lepším člověkem)
nebo někomu v nouzi.
Vánočním koncertem, který jsme spolu s
dětmi uspořádali pro rodiče, jsme se rozhodli také pomoct. Vybrali jsme hasiče
Kubu Horáka z Velkých Karlovic, který rád
sportoval, aktivně se zapojoval do hasičských soutěží a akcí. Bohužel ve svých 27

Zveme všechny děti, jejich rodiče a kamarády na

Dětský hasičský den
15.6.2019
Trojanovice, areál Hasičárny

9:00 Soutěž mladých hasičů
15:00 Dětské odpoledne se soutěžemi, skákací
hradem a vodní skluzavkou
18:00 Kácení máje

Srdečně zvou Hasiči z Trojanovic
Červen 2019
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Krásná i zrádná Sardinie
Ovšem opravdovým problémem byla orientace, či spíše dezorientace v terénu. Tato slavná trasa je vedena typickým středomořským
horským terénem a není vlastně moc značena. Český turista by ji
označil za neznačenou, ba naprosto matoucí. V podstatě se střídaly
úseky s jasným směrem někde mezi suťoviskem,mezi borovicemi,
hliněným chodníkem a úseky v naprosto neschůdných, nepochopitelných místech, kde jedno zaváhání znamená několik hodin hle-

Foto: Pavel Rampír

Foto: Pavel Rampír

„Co tak Sardinie?“ navrhuji. Paráda! Těší se žena na poznávačku, koupačku, vínko...“ Nakonec je z toho pětidenní technický
trek. Po útesech, mimo civilizaci, špatně značený, všechno jídlo
s sebou, GPS, dvě lana, úvazky, karabiny. A není tam voda ...???
Naivně plánuji trasu na 4,5 dne. Info na netu dohledám jen od
těch, co to šli nalehko s průvodcem a vodu a spaní jim vozí po
moři

SELVAGGIO BLU

Začínám od konce. Šotolinová cesta, jistým způsobem rovná,za
námi jde pomalu místní osel, zkušeně hodnotí šance, že něco dostane.Přichází cesta ještě rovnější a osel také. Shazujeme naše špinavé, těžké batohy, které byly po pět dnů naším jediným majetkem,
domem, záchranou, první pomocí, jistotou...Strašlivě páchneme,
já šel v jednom triku čtyři dny. Sloužilo také jako pyžano. Improvizace šla tak daleko, že ponožky a ostatní, odložené jako špinavé,
přichází na řadu jako to „čisté“ a po čtyřech dnech se také tak jeví.
Během této očisty, která probíhá za účelem, co kdyby něco jelo a
oni by nás nevzali, že smrdíme jako kozy.
Vyrážíme plni optimizmu do pusté krajiny po naší prašné, místy
blátivé cestě, ale cítíme se jako v parku velkoměsta.
Jdete a nemusíte každou setinu vteřiny řešit, kam položíte podrážku boty pravé a pak levé, aby následující krok nebyl poslední....ale
po pár minutách nás bere první auto, které zde vidíme , bon jorno,
si, šli jsme Selvaggio Blu a vemte nás do bájné civilizace, kde teče
voda.
Cesta je rovná, že se můžeš dívat na kolemjdoucí děvčice, sledovat
důchodce v kavárničkách a uznáváte, že sprcha je báječný vynález,
který běžný člověk neocení. My ano, neb jsme se šest dnů nesprchovali, ba ani neopláchli obličej-voda je na pití, na vaření a ostatní
použití je plýtvání.
Vůbec voda byla základním nástrojem úspěchu či tragédie :-). Neměli jsme příliš dobré počasí, téměř každý den zapršelo, jeden pršelo skoro furt, ale byla to záchrana v problému s vodou, kteréžto
tam moc není !! Neb byly úseky, kde voda ve formě tekoucí nebyla
celý den. Ale vápencové tereny byly plny balvanů s mističkami vytvořenými erozí. A celé hromady těchto vodáren nabízely možnost
dostatečně se ovlažit vysátím pusou danou misku. Hygienou není
třeba se zabývat, pokud nepožiješ nabízenou možnost, budeš mít
horší problémy. Déšť přinášel další řešení- z vápencových převisů
odkapávaly hodnotné pramínky , pouze rachot dopadajících kapek
do ocelového ešusu narušoval romantické bouření vln narážejících
do skal.

dání. Několik hodin chození bez batohu, hodnocení každé možnosti, která se naskýtá, a konečného rozhodnutí- TUDY ! Jak
úžasné je, že po tomto rozhodnutí následuje malý kamenný mužík,
nebo dokonce kámen nasazený na větev. Vítězství je stará modrá tečka na kameni....nebylo dne, kdy bychom neřešili otázku, zda
tam, tam, nebo tam.
Pro milovníky moderních technologií mám smutnou zprávu- GPS
opravdu pomáhá, ale jsou místa, kde vám prostě neporadí.
Další parametr je samotná obtížnost cesty. Asi tak- není to žádný
El Capitan a obtížnost lezených úseků není velká. Pokud jste někdy
lezli, máte zkušenost s lezením ve volné přírodě ( překližka tedy
opravdu nepomůže :-)), umíte založit smyčku do spáry, umíte založit postupové jištění na malou borovici a na zvednutý pětimetrový
kmen, tak není potíží. Pokud umíte založit slaňování, tak máte na
chvíli vyhráno- cesta vede určitě dolů.
A již zmíněné technologie- kdo je zvyklý z Alp vyklikat číslo Horské služby a letět si do teplé postele v nemocnici pojištěn Alpenverein v posledním typu vrtulníku, bude opět zklamán. Ničeho takového se nedočká - málokdy je signál, aby se dalo vůbec dovolat,
a pokud by vůbec někdo začal pomáhat, nevím, jak bych vysvětlil,
kde ta mrtvola leží.
A místní agentury, které provádějí za 750 EUR klienty s pohodlím
tripu nalehko a dovozem věcí, vody a denního tisku na místo nocování, jsou v otázce spolupráce velice rezervované....
Závěr zní - je to fakt tvrdá práce, která ke konci nepřináší mnoho
radosti. Prožitá strádání, obavy o jeden špatný krok,obava, zda noc
bude v rámci možností znamenat spánek, zmíněné bloudění a absence dovolati se pomoci činí tento výlet sice zážitkem silným, jistě
na celý život, ale na hranici toho považovat ho za rozumný. Tož, tak
to je Sardinie, Selvaggio Blu.
P.S.. nedoporučuji výlet lidem nad 180cm( sám mám 190), celý den
se ohýbáte pod větvemi, mnohdy nutno sundat batoh.
Pavel Rampír
Červen 2019
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Valašské muzeum v přírodě představuje novou tvář
11. prosince 2018 vznikla
nová instituce - Národní
muzeum v přírodě. Sdružuje Hanácké muzeum v
přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina, Muzeum v
přírodě Zubrnice a Valašské muzeum v přírodě.
Národní muzeum v přírodě se návštěvníkům představí poprvé v
návštěvnické sezóně 2019.
„Naším společným zájmem je interpretace kulturního dědictví
veřejnosti prostřednictvím prezentace lidových řemesel, zvykosloví, folkloru, výstavní a edukační činnosti,“ sdělil generální ředitel
Jindřich Ondruš.
Neoddělitelnou součástí je i nový vizuální styl. Pro nové logo byl
zvolen jeden z tradičních symbolů používaných v lidové kultuře
doplněný o prvek moderního písma.
Zajímavosti a novinky návštěvnické sezóny 2019
Valašské muzeum v přírodě připravuje na 50 programů, 3 folklorní
festivaly, 1 hudební festival, 10 výchovně-vzdělávacích pořadů, 4
výstavy a 9 náboženských obřadů.
V rámci cenové politiky dochází po 5 letech k navýšení vstupného
u areálu Dřevěného městečka o 20 Kč na 100 Kč. Cena okružní
vstupenky a permanentky zůstává v původní výši. Novinkou letošní sezóny bude zavedení elektronických vstupenek, které je plánováno realizovat během letních měsíců.
Z tiskové zprávy ze dne 30. dubna 2019

Foto: Igor Klimunda

Obnova Libušína
Po pěti letech od požáru dominuje Pustevnám silueta nového Libušína. Návštěvníci Beskyd budou moci po celou dobu letní turistické sezóny sledovat vědeckou obnovu národní kulturní památky.
Aktuálně se realizují omítky, dřevěné obklady, kachlová kamna,
podlahové konstrukce
a veškeré rozvody. Proběhla výběrová řízení na vybavení interiéru
– nábytek, historický příborník, skleník, hodiny a lustry a gastro
zařízení.
„Stavební práce na obnově Libušína bychom rádi dokončili do října letošního roku. Následně proběhne instalace gastro zařízení a
interiérového vybavení a dojde ke kolaudaci stavby,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.
Slavnostní otevření Libušína se předpokládá na začátku roku
2020.

foto: Ivana Vrtalová

Foto: Igor Klimunda

Už po páté zorganizoval spolek Čisté Beskydy úklidovou akci Poděkuj horám.Ve sváteční den přibližně pět tisíc dobrovolníků vyrazilo do Beskyd, kde si mohli na devíti stanovištích vyzvednout
igelitové pytle na sběr odpadků. Jednalo se o rekordní účast. O jejich píli svědčí naplnění 18 velkoobjemových kontejnerů.
Odpad, který i přes přetrvávající sněhovou pokrývku se podařilo
dobrovolníkům na Pustevnách nasbírat, odvážel pracovník obce
p.Klimunda.
V rámci programu proběhla i tipovací soutěž o počet nalezených
pneumatik. Správný tip naleznete na konci stránky. Dobrovolníci
našli například kompletní gauč, někdo dokonce v horách vyhodil i
kříž s postavou Ježíše, sadu vycházkové obuvi nebo dětské autíčko
Tatra. Nejkurióznějším nálezem byl zvolen psací stroj v originálním kufříku.
Celá akce vyvrcholila na Ostravici after party, kterou si užili malí i
velcí sběrači.
-red-

Foto: Igor Klimunda

Poděkuj horám 8.5.2019

Z tiskové zprávy ze dne 30. dubna 2019
správný tip : 24 ks nalezených pneumatik
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Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
3637/2 v k. ú. Trojanovice.

OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 29. 4. 2019 v zázemí TJ Trojanovice pod Javorníkem.
3/1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, viz
příloha č.1.
3/2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení veřejné finanční podpory,
viz příloha č. 2.
3/3
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí veřejné
podpory, viz příloha č. 3.
3/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, viz příloha č. 4, na projekt “Oprava střechy hasičské zbrojnice”.
3/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla vydávání Obecních novin,
viz příloha č. 5.
3/6
Zastupitelstvo obce se bude zabývat žádostmi o změnu územního
plánu 2 roky poté, co bude schválena Změna č. 2 územního plánu,
vyjma žádostí, které budou mít strategický význam pro obec Trojanovice. Žádosti tak nebudou ani evidovány a budou brány jako
vyřízené.

3/11
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje ani pronájmu části
pozemku p.č. 2241/2 v k. ú. Trojanovice a vyzývá žadatele k odstranění nemovitosti, která měla být odstraněna do 31. 3. 2019.
3/12
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemků p.č.
2348/15 a 2348/16 v k.ú. Trojanovice.
3/13
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro umístění hlavního uzávěru plynu na pozemku p.č. 2199/6, pro pozemky
p. č. 2199/14, 2199/8 a p.č. st. 1328, vše v k.ú. Trojanovice. Platbu a
podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
3/14
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Mgr. Jiřího
Novotného, nar. 3. 5. 1976, bytem Trojanovice 727, 744 01.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k
výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě
konané v pátek dne 31. 5. 2019, a to k výkonu všech práv akcionáře
na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Mgr. Ivaně Vrtalové, nar. 26. 6. 1984, bytem
Trojanovice 738, 744 01.
3/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje pro volební období 2018
- 2022 PharmDr. Jana Gajduška, aby zastupoval obec na valných
hromadách společnosti Pustevny s.r.o.

3/7
Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí darem část pozemku p.č.
2217/1 v k.ú. Trojanovice, který je pod komunikací, a schvaluje rozšíření komunikace na p.č. 3581 v k.ú. Trojanovice a úpravu
plotu majitele p.č. 2217/1 tak, aby tento plot již nebyl poškozován
veřejným provozem na obecní komunikaci.

3/16
Zastupitelstvo Obce Trojanovice schvaluje podmínky zvýhodněné
dopravy Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením a pověřuje místostarostku obce ke smluvnímu zajištění
této přepravy s Charitou Frenštát p. R., viz příloha č. 6.

3/8
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nízkého napětí pro pozemek p.č. 1643/12 v obecním
pozemku p.č. 1643/25, vše v k.ú. Trojanovice. Platbu a podmínky
určuje směrnice č. 1/2014.

3/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Trojanovice v plné výši tak, jak byla navržena provozovatelem služby, tj. Charitní pečovatelská služba, Charita Frenštát p.
R; Charitní asistenční služba, Charita Frenštát p. R a Mobilní hospic Strom života, Andělé stromu života, pobočný spolek MS kraj.

3/9
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č.
2253/5 a 2253/3 v k.ú. Trojanovice pro pastevní využití. Pronájem
bude omezen tak, že žadatel nebude moci žádat o dotace na údržbu
pozemku a v případě potřeby obce Trojanovice bude nájemné do
týdne ukončeno.

3/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Trojanovice ve výši 10 000Kč jako příspěvek na péči o
občana Trojanovic, využívajícího služeb denního stacionáře v zařízení Střediska sociálních služeb města Kopřivnice p.o.

3/10
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Příloha č.2 - rozdělení veřejné finanční podpory - GRANTY 2019
Název organizace/ žadatel Název projektu

Č l e n s k á 0-15let
základna

Požadovaná P ř i d ě l e n á
dotace/Kč
dotace/Kč

Julie Rampírová

Youth World Skyrunning Champs Itálie

-

-

30 000

15 000

Tomáš Petr

Individuální podpora hráče tenisu Vojtěcha Petra -

-

50 000

27 000

JK Trojanovice

Účast mládeže na PG + jezdecký pohár v rámci 35
ČR + M ČR pony + Lead Rein

17

60 000

40 000

FK Trojanovice I, z.s.

Činnost sportovní organizace

62

18

110 000

64 000

TJ Sokol Frenštát p. R.

Organizace domácích zápasů florbalové ligy

326

204

25 000

4 000

SDH Trojanovice

Celoroční sportovně - vzdělávací činnost mla- 85
dých hasičů

24

40 000

35 000

Tenisový klub Na Dolině Tenisový klub pro závodní hráče
z.s.

49

45

203 249

21000

MVDr. Petr Lehnert

41

41

125 059

20 000

Jubilejní ZŠ prezidenta Sport nás baví
Masaryka Trojanovice

41

38

43 000

25 000

Lucie Dobiášová

40

0

15 000

3 000

Stáj Bonanza Trojanovi- Podpora zájmové činnosti dětí v roce 2019
ce z.s.

25

18

20 000

9 000

TJ Trojanovice Bystré

Mistrovské soutěže mládeže v kopané

106

53

120 000

76 000

TJ Trojanovice Bystré

Memoriál Jiřího Jaškovského v kopané

106

53

15 000

5 000

Valašský soubor písní a Obnova doplnění krojového vybavení souboru
tanců Radhošť z Trojanovic z.s.

25

0

20 000

12 000

Muzeum Novojičínska

-

-

13 000

5 000

16

0

15 000

2 000

751

144

86 400

3 000

0

4 000

4 000

G.T. Trojanovice

Tenisová akademi pro děti od 5 do 8 let

Kruhový trénink s Luckou

Činnost sportovní organizace

Spolek klubu rodičů a Focení žáků a doprava na školní výlet
přátel školy ZŠ Trojanovice
Český svaz včelařů, z.s.

Získávání vosku z rámků s včelími soušemi po- 70
mocí vodní páry ve vařáku, vytápěné plynovým
hořákem

Klub seniorů pod Javor- Kácení máje + 25 let založení klubu
níkem

29

0

10 900

7 000

Na trojanovské pasece

106

48

30 000

13 000

106

48

14 000

10 000

1 049 608

400 000

Na trojanovské pasece
CELKEM
Červen 2019
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Usnesení 3/16 - Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením
Obec Trojanovice smluvně zajistila dotovanou přepravní službu provozovanou Charitou Frenštát p.R. Využívat ji lze po vyplnění
souhlasu s podmínkami provozování služby a vystavení průkazu, který lze vyřídit osobně na OÚ Trojanovice, Trojanovice 210 nebo v
zastoupení s vyplněným formulářem „plná moc“. Nutno s sebou vzít průkazkovou fotografii, popř. bez fotografie je nutno předkládat
průkaz u řidiče s občanským průkazem.
Podmínky dotovaného jízdného:
Občan ve věku 65 a více let + trvalé bydliště v obci Trojanovice
Občan s průkazem TP, ZTP, ZTP/P + trvalé bydliště v obci Trojanovice
Zodpovědná osoba pro vyřízení: Alena Janáková
Vzor souhlasu:
Souhlas s podmínkami provozování služby „Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním pojištěním“ (dále jen služba) a se
zpracováváním osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění
Jméno a příjmení:
…………………………………………….
datum narození:		
…………………………………………….
bytem:			…………………………………………….
Já, níže podepsaný, tímto souhlasím s podmínkami služby, jak mi byly sděleny, zejména s následujícím:
a) aby moje osobní údaje byly zpracovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a aby byly shromažďovány a zpracovávány obcí Trojanovice a dopravcem v rámci provozování služby
b) přepravovat se v rámci služby mohu za dotovanou cenu pouze 6 x v jednom měsíci
c) před zahájením jízdy se zavazuji prokázat průkazem „Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením“ (dále jen průkaz). Mám právo požadovat doklad o úhradě.
d) spolu se mnou se může přepravovat jedna mě doprovázející osoba
e) s sebou mohu přepravovat menší břemena a spoluzavazadla, skládací invalidní vozík či francouzské hole
f) přeprava probíhá pouze v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin a objednávku přepravy je nutno učinit minimálně 1 den předem na
telefonním čísle 731 141 801(objednávky vyřizuje pracovník Charity v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.)
g) přeprava po Trojanovicích a do města Frenštátu p.R: 30,- Kč za dopravu k 1. stanovišti, dále 30,-Kč za dopravu mezi každým dalším
stanovištěm, cena za cestu zpět je 30,-Kč (splatná přímo u řidiče)
h) přeprava mimo Trojanovice nebo město Frenštát p.R: počátek cesty se počítá od bydliště zájemce, cesta tam i zpět je zpoplatněna sazbou 8,- Kč za 1km (splatná přímo u řidiče)
i) cena doby čekání na klienta (u lékaře, na úřadech apod.) je 30,-Kč/15 min (splatná přímo u řidiče), doba čekání zahrnuje i možný
doprovod klienta
j) dopravce si budu objednávat na určitou hodinu s tím, že pokud se na sjednané místo nástupu nedostavím do 10 min. od sjednaného
času, pak dopravce není povinen na mě déle čekat
a zavazuji se podmínky dodržovat.
Beru na vědomí, že:
- v případě nepředložení průkazu uhradím plnou taxu dle ceníku dopravce
- v případě porušení shora uvedených podmínek můžu být vyloučen z poskytované služby
- mám možnost kdykoliv v průběhu provozování služby odvolat svůj souhlas se zpracováváním mých osobních údajů.
V Trojanovicích dne ………………….
								
Podpis držitele průkazu: ………………………………….

Poplatky za odpady strmě narostou
V současné době je předložen Ministerstvem životního prostředí k připomínkování návrh nového odpadového zákona.
Pokud tento návrh projde, dojde k výraznému nárůstu poplatku za ukládání na skládky. Ze současné částky, která činí 500,Kč za tunu směsného odpadu, je navrhováno každoroční navyšování tak, že v roce 2029 bude jeho výše činit 1850,- Kč.
Obcím, které vytřídí určité procento komunálních odpadů,
bude nabídnuta tzv. recyklační sleva. Pokud obec tuto podmínku splní, navýšení poplatku by se jí týkalo nejdříve až v

roce 2026, a to ve výši 600,- Kč, a v roce 2029 až 800,- Kč za
tunu zbytkového odpadu.
S ohledem na výše uvedené návrhy je dobře, že naše obec se
odpadovému hospodářství trvale velmi věnuje a v současné
době rozšiřujeme a modernizujeme sběrný dvůr. S novým
sběrným dvorem tak bude třídění daleko efektivnější a obec
by tímto mohla i výrazně ušetřit.
Monika Ondryášová
Červen 2019
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Malé ohlédnutí za muzejní nocí
Sledovali, jak se odlévají stopy, vyzkoušeli si, jak funguje zobák
kachny, strakapouda nebo jestřába, či mohli zjistit, jak rozdílně zní
dřevo dubu, borovice nebo javoru.

foto:archiv MNJ

foto:archiv MNJ

foto:archiv MNJ

Více než 130 návštěvníků se zúčastnilo Frenštátské muzejní
noci, která se konala v pátek 17. května 2019 od 17 hodin v budově frenštátského muzea.

V 17 hodin ji zahájilo pásmo pohádek loutkoherecké skupiny
Divadlo babky Miládky. Děti i rodiče si pak mohli prohlédnout
jednotlivé expozice, kde na ně čekala řada interaktivních úkolů.

V 19 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Les a jeho obyvatelé. Porota pod vedením Pavla Strnadla měla
co dělat, aby z více než 130 prací ze 12 mateřských, základních a
středních škol z Frenštátu i okolí vybrala nejlepší. Dvanáct vítězů
dostalo hodnotné odměny.
Poté program pokračoval komentovanou prohlídkou výstavy Říše
prastará, mocná i zkrocená, kterou vedli autoři výstavy Zdeněk
Orlita a Markéta Máchová. Závěr večera patřil melodiím jazzu,
swingu atd., které zahráli v rámci projektu Swingalia Martin Galia
a jeho hosté.
Rádi bychom poděkovali Obci Trojanovice, Hnutí Duha a firmám
Valašská pohanka, s.r.o. a Pohankový mlýn Šmajstrla, kteří sponzorsky podpořili výtvarnou soutěž Les a jeho obyvatelé. Vy, kdo
jste Frenštátskou muzejní noc nestihli, můžete navštívit výstavu
Říše prastará, mocná i zkrocená, která bude trvat až do začátku
září.
Martin Trubač

Závod do vrchu dlouhý 10,2 km
s převýšením 564 m s cílem u chaty Velký Javorník - tyto parametry
patří závodu zařazenému do Českého poháru v běhu do vrchu - Běh
na Velký Javorník.
31.ročník odstartoval v 10:00 hod.
z reálu skokanských můstků Jiřího
Rašky. Za polojasného počasí se postavilo na start 101 běžců a běžkyň
ve čtrnácti kategoriích. Absolutním vítězem se stal Dvořák
Pavel AC Prostějov, který danou trať zdolal v čase 43:46 minut. Absolutní vítězství v ženách získala Srníčková Veronika
z Veřovic, danou trať zdolala v čase 52:09 min.
Dan Jalůvka

foto: Michal Benda

Běh na Velký Javorník 18.5.2019

Oznámení

V sobotu 6. července bude sběrný dvůr z důvodu státního svátku uzavřen.
Červen 2019
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K vyjádření pana Gajduška v Obecních novinách z května 2019
estetickou. Díky obci máme k dispozici nejen velkou samoobsluhu (což v jiných obcích podobné velikosti nebývá běžné –
naopak, venkovské obchody v dnešní době ve velkém krachují), ale i menší obchůdky, cukrárnu, chystá se stavba knihovny,
máme vyhlášenou obecní restauraci a v neposlední řadě zvoničku - Strážkyni Beskyd. Samozřejmě to, jak bude architektura pana Mrvy v kontextu beskydské krajiny vnímána příštími
generacemi, ukáže teprve čas. Již nyní jsou zde však indicie v

Přečetla jsem si příspěvek pana Františka Gajduška v minulém
čísle Obecních novin z Trojanovic, ve kterém vyjádřil svůj názor
na architekturu staveb v naší obci. Stejně jako pan Gajdušek ani
já, nemám vzdělání v oblasti architektury. Prezentace jeho názoru mně však přiměla k tomu, abych napsala tento krátký příspěvek a požádala o jeho zveřejnění. Úvodem bych chtěla zdůraznit,
že si nemyslím, že by většině lidí byly věci obecního charakteru
lhostejné. Naopak, při rozhovorech se svými přáteli, kamarády
, blízkými i příbuznými, slyším různé názory, mimo jiné, i na
současné změny v architektonickém pojetí staveb v naší obci.
Já, stejně jako většina mých známých, jsem však pyšná na to, a
děkuji tímto obecnímu zastupitelstvu a starostovi obce, že měli
odvahu a rozhodli se pro výběr jednoho architekta , který vtiskl
obecním stavbám jednotou koncepci a nadčasový charakter. Je
to kvalitativní posun oproti minulé době, kdy mnoho obecních
i soukromých staveb tato kriteria nesplňovalo. Nemyslím si, že
by stavba horní stanice lanové dráhy na Pustevnách jakkoli urá-

žela historické stavby Dušana Jurkoviče. Naopak, mám za to,
že byla naprosto citlivě zbudována tak, aby do krajiny Pusteven tzv. „zapadla“. Co by naopak mělo urážet všechny zainteresované strany a občany Trojanovic, Rožnova a Horní Bečvy je
asfaltovo - betonová „dálnice“ z Pusteven na Radhošť a stánky
trhovců s pochybným pouťovým zbožím. Myslím si, že toto rozhodně není výrazem pasekářského charakteru naší obce, stejně
jako brizolitové krabice několikrát přistavované tzv. „na štok“
pro budoucí generace, které budou ještě mnoho a mnoho let
hyzdit okolní krajinu. Závěrem si dovoluji vyjádřit přesvědčení, že i generace dříve narozených spoluobčanů, která se možná
nemůže smířit s novotami, tento praktický a nadčasový směr
udaný architektem Mrvou, příjme za svůj a ocení časem jeho
kladné stránky.
Ivana Bačová

foto: zdroj google

Rád bych se touto cestou vyjádřil k názoru pana Gajduška na
spolupráci obce se studiem Kamil Mrva Architects prezentovanému v květnových Obecních novinách.
Každý člověk má jiné estetické cítění, mnohdy se na stejném
vkusu neshodnou ani stejné generace, natož příslušníci generací
různých. Architektura v sobě snoubí jak užitnou, tak estetickou
funkci, lze ji proto považovat za umění a to se ze své podstaty
nikdy nebude líbit všem. Tam, kde jeden vidí brzkou zkázu materiálu a potenciální nebezpečí
pro hrající si děti, spatřuje druhý
krásu dřeva, materiál
příjemný na omak a prostor pro
děti naopak ideální…
Rozhodování o veřejném prostoru by mělo být osvícené, motivované jak aktuálními potřebami
obyvatel obce, tak dlouhodobými
cíli, nikoli jen ekonomickými zájmy. Pro představu, jak to může
dopadnout, když obec nespolupracuje s architektem a nechá o
podobě veřejného prostoru rozhodovat pouze finanční stránku věci, doporučuji výlet na jižní
Moravu, kupříkladu do Horních Věstonic. Dobové návsi zde
vévodí samoobsluha Coop vyvedená v jasně oranžové barvě
v kombinaci s černošedou plechovou fasádou. Řešení to bylo
pravděpodobně ekonomické, ale esteticky devastující.
Rád bych se také vyjádřil k neustálému vztahování se ke stavbám Dušana Jurkoviče - jeho útulny jsou sice krásné, mají své
místo v čase a prostoru, je však zapotřebí kopírovat jeho styl?
Chceme mít z naší obce skanzen?
Osobně se domnívám, že výstavba v rukou obce více než dostatečně splňuje obě hlavní funkce architektury. Jak užitnou, tak

podobě reakcí široké veřejnosti, které naznačují, že rozhodnutí
obce spolupracovat právě s jeho ateliérem bylo správné. Trojanovice totiž bývají v souvislosti se stavbami Kamil Mrva Architects skloňovány nejen v odborných publikacích, ale i “laickými
přespolními”. Sám jsem se
setkal s mnoha kladnými a zvídavými reakcemi na nově vznikající výstavbu v obci (od známých a přátel z různých koutů
republiky) a domnívám se, že je jedině dobře, že je naše obec
skloňována ve všech pádech právě v těchto pozitivních souvislostech.
Jiří Reiter

Blíží se splatnost místních poplatků - do 30.6.2019

podrobnosti o platbách naleznete v květnovém vydání 5/2019 nebo na webových stránkách obce
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Co se děje na č.p. 2

foto: Ivana Vrtalová

zdroj: webové stránky

V pátek 10.5.2019 proběhlo na Rekovicích natáčení pořadu České
televize - Draci v hrnci. Tento díl oblíbeného dětského pořadu o
vaření, jídle a potravinách bude na obrazovkách k vidění 8.9.2019.

Ohlédnutí za uplynulým rokem a výzvy roku letošního
Další rok provozu obecní restaurace a lesního hotelu Rekovice
je za námi. Rok 2018 byl v pořadí druhým kompletním rokem,
který napomohl zhodnotit vyvíjející se provoz.
Postřehy, výtky, pochvaly, ekonomické výsledky, to vše napomohlo k rozhodování o budoucím konceptu.
Z řad občanů a zastupitelů přicházely dotazy na znovuotevření
Šopy. Víme, že nabídky služeb restaurace a Šopy se krásně doplňovaly a v kooperaci poskytovaly možnost výběru pro všechny
kolemjdoucí i hosty.
Chod restaurace ukázal, že vzrůstající administrativní zátěž a nepružnost v sytému odděleného účetnictví od provozu vyžaduje
pracovníka pro finanční správu Rekovic.
Nabízenou gastronomií se restauaci podařilo proniknout do podvědomí občanů z celé České republiky. Poptávka po svatebních
hostinách (i mimo tradiční svatební dny), odhalila velký zájem o
toto prostředí.
Ekonomické výsledky však ukázaly, že určitá optimalizace, popř.
změna je nutná.
Výnosy roku 2018 ve výši 9 954 792,74 Kč nepokryly náklady
11 329 538,18 Kč (z toho odpisy dlouhodobého nehmotného majetku tvořily 1 096 387,- Kč). Provozní ztráta loňského roku je
tedy 278 358,44 Kč.

Počáteční cíl oživit upadající, chátrající oblast Horeček se daří
plnit.
Cílem letošního roku je otevřít Šopu, najít vyhovující model
účetnictví, pokračovat v dosažených úspěších a vychytávat nedostatky.
Obec již od počátku avizovala, že by ráda připravila provoz pro
nájemce, který by dlouhodobě zajistil hostinské a ubytovací služby. Tak, jako se rozrůstá portfolio služeb na Lomné, poskytované
nájemci v obecních budovách, byl po dvou a půl letech provozu
vypsán i záměr pronájmu Šopy a Rekovic.
I přes prvotní zájem, který Rekovice vyvolaly, konečná nabídka
přišla pouze jedna. Dubnové zastupitelstvo však nevyhodnotilo
bonitu zájemce jako přijatelnou a pronájem neschválilo.
Ke změnám ovšem došlo. Současné p.manažerce Lucii Mátlové
skončila smlouva a spolupráce byla navázána s Kamilou Konečnou, která manažerskou funkci naplno převezme od 1.6.2019.
Za odvedenou práci, která neustále posouvá Rekovice dopředu,
bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům obce, tj. zaměstnancům provozu restaurace a lesního hotelu Rekovice, zaměstnancům na úseku technického zabezpečení provozu a zaměstnancům finanční správy a personální agendy.
Ivana Vrtalová

Nové dopravní značení
Nově umístěné svislé dopravní značení - Zákaz stání, doplněné
dodatkovou tabulkou s délkou úseku 100m v rozšířené části silnice III/4866 u kruhového objezdu, řeší zvýšení bezpečnosti při
napojení účelové kounikace (výjezd od bytového domu č.p. 734 a

735). Rozšířená část byla řidiči osobních i nákladních automobilů
často využívána k parkování. Zaparkované automobily pak bránily
ve výhledu při výjezdu z účelové komunikace.
Ivana Vrtalová
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KIA ORA Trojanovice

František junior s maminkou Tuhi přijel na
návštěvu Valašska s valašským pasem svého táty, který si ho velice cenil. Když jsem
je osobně pasoval na občany Valašského
království a předal čestné občanství, jejich
překvapení bylo obrovské. Že jsem autorem
pasu já, do té doby nevěděli.
S Františkem juniorem jsme o sobě sice věděli již delší dobu, zejména díky mým cestám na Nový Zéland a společnému zájmu

Za sebe i za mé maorské přátele – Františka a jeho maminku Tuhi - bych chtěl velice
poděkovat zástupcům obce Trojanovice,
zejména panu Drahomíru Strnadlovi, paní
místostarostce Ivaně Vrtalové a panu starostovi Jiřímu Novotnému za velice srdečné
a důstojné přijetí na Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Hosté si k Trojanovicím vytvořili srdečný vztah a rádi by zde v
budoucnu i vystoupili se svým programem.
Tomáš Harabiš

Před výstavním panelem ukazujícím rodinu Hulenů. V roce 1874, v
době vystěhovalectví, odcestovali jako jediná rodina z Trojanovic na
Nový Zéland.

foto: Tomáš Harabiš

foto: Tomáš Harabiš

Zleva Tomáš Harabiš, Drahomír Strnadel, František Tomáš Grapl,
Ivana Vrtalová, Tuhi Grapl

Typický maorský pozdrav

o šíření české kultury na Novém Zélandu
a té novozélandské zase v České republice.
Setkat se nám podařilo však až nyní při domlouvání spolupráce na společném česko
– novozélandském projektu KIWI EXPLORER PASSPORT a na jeho turné po České
republice. Kruh se tím uzavřel…

foto: Tomáš Harabiš

foto: Tomáš Harabiš

Proč „Maoravák“ a proč navštívil zrovna
Trojanovice? V 50. letech utekl před komunisty na Nový Zéland Moravák František
Tomáš Grapl senior. Seznámil se s maorskou dívkou Tuhi a z jejich vztahu se narodil syn František Tomáš Grapl junior. V
roce 1993 jsem se na Nový Zéland poprvé
vydal i já a po čase stráveném na Západním
pobřeží Jižního ostrova jsem se stal občanem „Independent Territory of The West
Coast – Nezávislého Teritoria Západního

pobřeží“ - a přivezl jsem si z Nového Zélandu myšlenku na podobný projekt, který
jsem začal realizovat v roce 1997 jako Valašské království. V roce 2004 při své návštěvě Valašska, na folklorním festivalu v
Liptále obdržel pas Valašského království
darem i František Tomáš Grapl senior. Bohužel krátce nato zemřel a nikdy jsme se
osobně nesetkali.

S valašskými pasy, valašským kloboukem a
valaškou

foto: Ivana Vrtalová

KIA ORA - „Měj se dobře“ je pozdrav,
který používají původní obyvatelé Nového Zélandu – Maorové při vítání i loučení. Tentokrát zněl tento pozdrav nejen na
Novém Zélandu, ale i v Trojanovicích. Mé
pozvání do Trojanovic totiž přijal „Maoravák“ František Tomáš Grapl se svojí
maorskou maminkou.

Zápis v pamětní knize a darované přívěsky
ze dřeva stromu kauri 40 000 let starého
Červen 2019
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Vítání občánků a setkání s jubilanty 28.4.2019

V Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla,
ve výstavní síni, se opět slavilo.
Zleva: Tereza Červenková, Lukáš Bronček, Vít Jurnečka, Anežka Dvořáková, Trochu netradiční foto přináší pohled očima rodičů malých trojanovických občánků,
Oliver Utria, Klaudie Pavlíková
jubilantů a jejich příbuzných, kteří společně
zhlédli přichystaný program oslav. A co je
čekalo? Úvodní slovo p. ředitelky školy, Jitky
Pajlíkové, která se svým dětským kolektivem
nacvičila pásmo písní a básniček, proslov
předsedkyně SPOZ, Hany Dorotíkové, gratulace p.starosty a p.místostarostky.
To vše v doprovodu písní Valašského souboru Radhošť. O pozvánky, podpisy do pamětní
knihy, přípravu balíčků pro jubilanty, kytičky,
dárky pro nové občánky, fotografie a slavnostní přípitek se postarali členové SPOZ, kterým
patří poděkování za vytvoření příjemné atmosféry v duchu zachování tradic.
-red-

Zleva nahoře: Stanislav Štochel, Aleš Myslikovjan, Rudolf Šmajstrla, Marie
Blažková, Stanislav Hucovič, Josef Petr
Zleva dole: Pavlína Diatková, Zdenka Šrubařová, Ludmila Ježíšková, Irena
Šlosarčíková, Jarmila Mikesková, Jaroslav Uhlář

foto: Ivana Vrtalová

Zleva: Štěpánka Vroblová, Sofie Mihulová, Elena Juračáková, Adina Galiová,
Eliška Uhlářová, Štěpán Horkel
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