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Slovo místostarostky

Vážení a milí spoluobčané,
v minulém úvodníku jsem zmiňovala možnost dvojího pohledu na svět,
v kterém žijeme. Tentokráte bych
poukázala na dvojí úlohu ve vedení
obce. Ta všednější, méně nablýskaná,
méně viditelná, ale o to více potřebná
a občanům obce bližší, je každodenní práce na údržbě obce, na zajištění,
obnově a rozvoji potřebných služeb
a sítí. Druhá časově navazuje na
první a překračuje obecní hranice.
Pomáhá vyhodnocovat výsledky úsilí, které již bylo vynaloženo, a reprezentovat tak obec navenek. Formou
soutěží, vyhlašovaných soukromými
společnostmi, krajem, ministerstvy
a dalšími institucemi, lze zhodnodit
postavení samosprávy vůči samosprávám jiným. Možnost srovnávání nejen oceňuje úsilí a nápaditost
vítězů, ale taky odhaluje nedostatky
méně úspěšných. Poznání, kde Vás
bota tlačí, je začátkem cesty vedoucí
k zlepšení. Z takové soutěže vzejdou
vítězové jako příklady dobré praxe
pro ostatní. Kopírování zde není zakázáno a věřte, že vedení úspěšných
obcí své know how rádo prozradí.
I přesto si musíme vyšlapat vlastní cestičku obcházející záludnosti a
specifika prostředí, ve kterém žijeme.
Díky soutěžnímu klání víme, kde
máme teprve našlápnuto (Zlatý erb
2019 o nejlepší webové stránky obcí
- 10.místo v MSK) a kde již máme
prošlápnuto (O keramickou popelnici 2019 - 1.místo v MSK v kategorii
obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel a
13.ročník soutěže Stavba Moravskoslezského kraje - Čestné uznání).
Přeji nám všem, abychom si úspěchy
naší obce uvědomovali hlavně my.
Ivana Vrtalová
místostarostka obce
Červenec 2019

Koloběžka cup - Pustevny 22.6.2019
Přes dvě stovky malých i velkých závodníků na koloběžkách, krásných 35 tisíc
korun pro dva chlapce, jednoho z Rožnova a jednoho z Frenštátu, kteří bojují se
zdravotním postižením.. Takto úspěšnou
premiéru za sebou má Lapos Koloběžka
cup 2019, který se uskutečnil v sobotu 22.
června na Pustevnách za podpory Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje,
Frenštátu p.R., Rožnova p.R., Prostřední
Bečvy, Trojanovic a partnerů.
Koloběžka cup má za sebou již tři ročníky
v Praze, na Pustevnách při své premiéře
nabídl tři kategorie pro všechny generace.
Děti do 10 let jely 300 metrů (70 účastníků), kategorie 11-15 let musela zvládnout
1 000 metrů (jelo cca 30 závodníků) a nejsilněji obsazená kategorie 16 let a starší jela
2 000 metrů (přes 100 účastníků).
Na zákulisí sportovně zábavného dne, který připravil cca 7 hodinový program pro
návštěvníky Pusteven, jsem se zeptala hlavního organizátora, bývalého reprezentanta
ve skoku na lyžích, Jana Mazocha.

Jan Mazoch s jedním z chlapců, podpořených z výdělku charitativní akce

▶▶ Honzo, první kontakt a žádost o spolupráci na sportovně-charitativním projektu přišly v prosinci loňského roku.
Výsledky půlročního snažení již můžeš
zhodnotit. Co všechno obnášela příprava,
jak hodně ti pomohly zkušenosti z pražské
koloběžkové výzvy a v čem naopak vidíš
hlavní rozdíly?
Každý takový projekt s sebou nese hodně
práce a času, čehož si účastníci akce nevšimnou. Aby se projekt mohl uskutečnit
i u nás v Beskydech, musel jsem jej nejprve finančně zajistit a dohodnout veškeré
prostory. Postavení areálu, zajištění doprovodného programu atd. už je jen takovou
třešničkou na dortu… Zkušenosti, které v
pořádání projektů pro širokou veřejnost
mám, pomohly velice. Já osobně jsem detailista a soustředím se hlavně na to, aby se
lidem projekt líbil. Realizace v Praze je v
mnoha ohledech jednodušší, veškeré potřebné věci a služby má člověk po ruce…
Pustevny jsou takový oříšek, vše se musí

logisticky zmáknout…
▶▶ S jakými očekáváními jsi do tohoto
projektu šel? A naplnily se tvé představy?
Ani nevím, s jakým očekáváním jsem se
pro projekt rozhodl. Snahou je pro lidi připravit program, který si všichni a hlavně
děti užijí. Vše je okořeněno tím, že svou
přítomností a účastí můžeme udělat něco
pro spoluobčany, kteří se ve svém životě
potýkájí s těžkým zdravotním postižením.
Ve výsledku jsem očekával možná vyšší
účast… Myslím, že málokterá akce nabízí
100% výtěžku věnovaného na dobrou věc.
Doufám a věřím, že dalšího ročníku, v termínu 27.6.2020, se rozhodne účastnit více
lidí a společně dokážeme více.
▶▶ Nad akcí na Pustevnách převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo
Vondrák, ceny předávali kromě jiných
starosta Rožnova Radim Holiš a radní
Zlínského kraje pro sociální záležitosti
Michaela Blahová. S jakým přístupem ze
stran politiků ses setkal?
Reakce byly velice pozitivní. Představil jsem
projekt a podpora přišla prakticky hned ve
formě finanční nebo záštity. Opravdu jim
patří veliké poděkování a jejich přístupu si
velice vážím.
▶▶ Víme, že jsi čerstvým tatínkem prvorozeného syna a obě odrostlejší dcery se
účastnily závodu. Maminka napekla pro
účastníky perníkové medaile. Jak hodně
jsi cítil podporu rodiny?
O pracovních věcech se doma moc nebavím :). Jen zadávám úkoly nebo spíš požádám, jestli by mi s nějakými věcmi mohli
pomoci. Co se týká holek, závod si užily a
ptají se mě, kdy bude další… Což mě velice
těší a věřím, že do příště se i počasí umoudří.
Vypilujeme i nějaké nedostatky, které se
objevily, aby příští ročník byl ještě povedenější.

Předávání šeku od společnosti Pustevny
s.r.o., zastoupené Ditou Korčák
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Koloběžka cup - pokračování

Napsáno na okraji

Foto: fb Koloběžka Cup

Foto: fb Koloběžka Cup

Z

▶▶ Při konečném vyhlašování nejúspěšnějších sportovců jsi byl už dost unavený.
Na závěr programu jsi pronesl, že organizaci dalšího ročníku zvážíš. Jak to vidíš s
odstupem několika dní?
No, mé vystoupení ke konci už bylo opravdu z posledních sil. Tak nějak mě mrzelo
nevlídné počasí a vůbec ten věnovaný čas a
energie, které nakonec spláchl déšť.
Ještě ten večer jsme si s mými kamarády,
kteří se mi rozhodli s realizací pomoci,
sedli a přemýšleli nad dalším ročníkem,
úpravami a rozdělením… I. ročník ukázal,
co od něj můžeme očekávat, a teď vím, že o
příští ročník se pokusím.
▶▶ Na závěr trochu z jiného soudku. Situaci kolem skokanských můstků ve Frenštátě jistě sleduješ a k Jakubu Jandovi, který se o podporu obnovy a rozvoje areálu
snaží na republikové a evropské úrovni,
máš také blízko. Ostatně areál nese jméno
tvého dědečka. Jak tuto snahu vidíš ty?
Myšlenka nenechat areál v současném sta

vu je dobrá … jen se na to dívám trochu s
nadhledem… je to výrazná investice a nejsem si jist, zda se na ni finance seženou....
Areál nese jméno mého dědy, tak by bylo
velice zvláštní, kdybych rekonstrukci nepodpořil. Na druhou stranu si říkám, že v
v Harrachově máme jeden z pěti mamutích
můstků světa, který by si investici taky zasloužil… také máme českou sportovkyni,
s kterou je ČR a sport spojován nejvíce Marťa Sábliková by si multifunkční halu i
pro svou disciplínu zasloužila… Opravdu
bych viděl rád novou fazónu skokanského
areálu Jiřího Rašky. Ovšem chce to vše důkladně zvážit,počítat i s náklady po vybudování. Případně jaká finanční investice by
byla nutná jak z okolních obcí,tak od města
Frenštátu.
▶▶ Děkuji za rozhovor, za čas a odhodlání, které jsi věnoval propagaci a realizaci
Koloběžka cup u nás v Beskydech, a přeji
hodně osobních i profesních úspěchů.
Ivana Vrtalová

avazují mi oči šátkem. Neprotestuji. Cítím, že mne čeká něco velmi
vzrušujícího, protože k mým nohám,
které neslouží tak, jak by měly, přibude
nyní i zrak. Od tohoto okamžiku se
musím spoléhat pouze na svůj sluch.
Ještě štěstí, že mám doprovod. Proto
nemám strach, jistě všechno zvládneme. Zastavujeme na prvním z několika připravených stanovišť. Nemám nejmenší tušení, kde se nacházíme. Úkol,
který zde na mne čeká, se zdá být neřešitelný. Mám rozpoznat Braillovo písmo stejně tak, jako to umějí nevidomí
lidé. To si ti, kdo tento speciální den
ve škole připravovali, určitě dělají legraci, ne? Jak mám rozpoznat něco, co
jsem viděl poprvé před pár minutami?
K mému velkému překvapení to není
zas tak složité. Dokonce jsem i celkem
úspěšný. To mi vlévá novou energii a
pokračuji k dalším úkolům. Musím s
odstupem několika let říci, že tento experiment, který jsem mohl na základní
škole absolvovat, byl skutečně velice
zajímavý a dal mi zcela nový náhled do
světa nevidomých lidí. Nedávno jsem
na internetu našel jednu velmi zajímavou věc - terapii tmou. Lidé jsou při ní
na několik dní zcela odříznuti od světa
v uzavřené místnosti, kde je naprostá
tma. Jsou tam proto, aby si srovnali
své vlastní myšlenky a načerpali novou
energii. Aniž by se nechali rozptylovat
zrakovými vjemy. Říkal jsem si, jak
bych to asi zvládl já? Být několik dní
obklopen temnotou možná může být
vzrušující, ale nejpíš bych to dlouho
nevydržel. Vybavil jsem si onen školní
experiment, ten ve mně zanechal hlubokou vzpomínku. Nepotřebuji být
několik dní zavřený jen sám se sebou
někde, kde nic nevidím. Netuším, proč
mne tato představa tak děsí? Vždyť
přece - když večer uleháme ke spánku
- je kolem nás také tma. Pravda, z ulic
svítí zářivým světlem pouliční lampy a
člověk tak díky proužkům světla získá
aspoň jakousi jistotu, kde je a co dělá.
Ovšem v nedávné době jsem poznal,
že se velmi pletu a noc nemusí být nutně jen děsivým strašákem. Na své chalupě jsem prožil nádherný výjev. Viděl
jsem na jasné obloze noční souhvězdí.
Něco takového bych ve městě, kde je
všudypřítomný světelný smog, nikdy
nemohl prožít. Spatřit tu spoustu hvězd
byl neuvěřitelný zážitek a kdoví, možná
by se něčím stejně neuvěřitelným stala také ona terapie ve tmě. Kdo ví? Ale
nejspíš to zkoušet nebudu.
Matěj Fucyman
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Foto: Jan Novotný

Po cca 2,5 letech se na své stanoviště, na střechu frenštátské
sokolovny, vrátila socha sokola.
Tentokráte dřevěný exemplář, v
pořadí již třetí, nahradil odlitek
z pryskyřice a původní litinový
model.
Socha byla slavnostně odhalena
a pokřtěna 1. května před budovou sokolovny. Místní občané
mohli zhlédnout slavnostní nástup sokolů z Valašského Meziříčí v historických krojích. Na
svou cestu vzhůru k nebesům se
socha vydala v doprovodu zaměstnanců OÚ Trojanovice 27.
5.2019.
-red-

Foto: Jan Novotný

Foto: Jan Novotný

Návrat sokola stěhovavého

Mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje 25.5.2019

25. mše od obnovení činnosti Matice Radhošťské zazněla z úst faráře Petra Kříbka.
Promluvil i Drahomír Strnadel, předseda
Matice Radhošťské, který připomněl břez-

nové stoleté výročí úmrtí Emila Kostelníka, 1.předsedy Matice Radhošťské, 1150.
výročí úmrtí sv. Cyrila, blížící se narozeniny Jana Poruby (85 let), ale
i smutný odchod člena Matice
Miroslava Ručky.
Po mši se členové Matice přesunuli na lyžařskou chatu.
František Gajdušek, jeden ze
zakládajících členů obnoveného spolku, informoval o
211 konaných službách odsloužených v roce 2018.
Nově je kaple sv. Cyrila a Metoděje zahrnuta do projektu
Otevřené chrámy. Tento projekt, iniciovaný Ostravsko-opavským biskupstvím s podporou Moravskoslezského
kraje, nejen zpřístupňuje kostely lidem, ale
finančně podporuje i průvodcovskou služ-

bu konanou od května do října.
Více o projektu na https://www.doo.cz/
otevrenechramy
-red-

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: Ivana Vrtalová

V kapli sv. Cyrila a Metoděje zazněla mše
svatá i úvod valné hromady Matice Radhošťské z úst jejího předsedy.

Obecní vozový park omládl

Červenec 2019

bu. Navíc je Toyota doplněno o posuvnou
podlahu tak, aby naložení i vyložení obědů bylo usnadněno. Terénní podmínky přepravy si
vyžádaly sáhnout po modelu 4x4. Pořizovací cena
vozidla byla 985 188,- Kč.
Nezbývá než popřát mno-

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: Ivana Vrtalová

Rozvoz obědů a nejen to zastává od konce
května nový člen vozového parku, Toyota
Hilux NG16 DC 2.4D-4D 6A/T 4x4 SUPER WHITE 2. Do výběrového řízení se
podle zadaných požadavků přihlásily 2
firmy - s nabídkami vozů Toyota a Isuzu.
Dosavadní rozvoz obědů byl zajišťován
obecní Mazdou, která nemá krytou kor-

ho šťastně najetých kilometrů ve službě
občanům Trojanovic.
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Horská výzva Rock Point 24. - 25.5 2019
Za jak dlouho se dá uběhnout 62,4km v horském terénu? Odpověď
naleznete na konci této stránky.
-red-

Foto: Jakub Stryk

9.ročník oblíbeného seriálu horských běhů a trekingu začal letos
v Trojanovicích u můstků Jiřího Rašky. Připraveny byly tři délky
tras – Long (62,4 km), Half (43,4 km) a Short (13,5 km). Trasy
byly určeny jednotlivcům i dvojicím, pro běžce v kategoriích muži,
ženy, mix a dogtreking mužů a žen. Pouze na nejdelší trať Long se
vydaly jen dvojice.
Beskydy tak uvítaly na osm set běžců. Trasa královského závodu
(Long) vyvedla běžce z Trojanovic na Velký Javorník, Černou horu
k Dolní Bečvě, Na Kamenném, ke Skalíkově louce na Pustevny a
přes Maňáky a chatu Martiňák do Bukovin. Následně přes Skalíkovu louku znovu na Pustevny a kolem sochy Radegasta na Radhošť,
odkud už následuje jen Velká Polana, Černá hora, sedlo Pindula,
Velký Javorník a cíl v Trojanovicích. Jaký byl čas vítězné dvojice?

Dřevěné Pustevny 24. - 26.5.2019

Foto: Ivana Vrtalová

Koncert Marka Ztraceného a další atrakce nejen pro děti doplnily
kulturní vyžití.
Ivana Vrtalová

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: Ivana Vrtalová

Špičkoví řezbáři nejen z ČR se o květnovém víkendu předvedli
návštěvníkům Pusteven. Tvořili nejen díla pro zkrášlení Pusteven,
ale také porovnávali své síly při speed-carvingu, řezání na čas. V
limitu jedné hodiny vznikala díla se všemi detaily, která posléze v
aukci mohli vydražit a odvézt domů sami návštěvníci.

V kategorii obcí od 2500 do 15000 obyvatel
jsme obhájili prvenství.
Proto DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE. Tento
úspěch je opravdu kolektivní a pro mnohé
obce inspirativní. Pytlový sběr, kompostárna, vlastní svoz a provoz sběrného dvora s
otevírací dobou 2-3x týdně, odběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, to vše není
zdaleka běžnou obecní službou občanům.

Foto: MSK_2019

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: internet

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají
každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za
třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny
„O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“.
Ocenění obcím předali 30. května na ceremoniálu v Novém Jičíně náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil
a zástupci společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.
Do soutěže, kterou každoročně pořádá MS kraj s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300
obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o
množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena
byla navíc i hustota sběrné sítě.
Ivana Vrtalová

Odpověď: 6hod 57min 56sec

Foto: Ivana Vrtalová

O keramickou popelnici 30.5.2019
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Foto: Ivana Vrtalová

Odvrácená strana životické skládky aneb odpad před kultivací terénu.

mu chodníčku lépe pochopí, jak je třídění důležité a že by skládka měla být vždy
posledním řešením odstraňování odpadů.
Chceme také dětem i dospělým vysvětlovat, že kromě třídění je velmi důležité snižovat množství odpadu, které každý z nás
vyprodukuje,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.
Nejen ekologické smýšlení je důvodem
vzdělávacích aktivit o nakládání s odpady. Ekonomika odpadového hospodářství
mluví jasně - odpad je komodita, za kterou
si do budoucna hodně připlatíme. Viz mi-

nulé číslo Obecních novin. V dohlednu je i
nařízení evropské unie o přesměrování odpadů ze skládek směrem k recyklaci a využití. Jasnou realitou je zmenšující se volný
prostor v Životicích vhodný ke skládkování
s kapacitou do roku 2024.
Budoucí výzvou je naučit naše děti nejen
správně třídit, ale snižovat množství odpadu již na vstupu, tedy minimalizovat množství vyprodukovaného odpadu. Řešení je
být dětem příkladem, aby jim zásady bezobalového hospodaření a recyklace přišly
samozřejmostí.
-red-

gie a environmentalistika. Komentovanou
prohlídkou skládky získaly informace o
způsobu sběru, zakládání skládek a jejich
životnosti. Dále byly seznámeny s využitím vody a metanu, které se ze skládky
uvolňují. Po naučné části programu byly
pro děti připraveny aktivity se zaměřením

na ochranu přírody a nechyběla ani taneční party s Hopsalínem. Tento projektový
den byl finančně podpořen Operačním
programem Výzkum, vývoj a vzdělávání z
projektu Šablony II.
Jitka Pajlíková

Foto: školní archiv

Stříhání pásky v rukou předsedkyně Dobrovolného svazku obcí SOMPO, náměstkyně
hejtmana a zástupkyně EKO-KOM.
„Doposud se děti mohly v rámci exkurzí
do společnosti Asompo pouze podívat, jak
skládka vypadá. Díky novému ekologické-

Celkem dvanáct velkoformátových tabulí s
interaktivními prvky.

Foto: školní archiv

Foto: Ivana Vrtalová

V areálu svozové společnosti Asompo
(Životice u Nového Jičína) vznikla nová
naučná stezka „Ekologický chodníček“.
Zájemci se mohou dozvědět zajímavé informace o odpadové problematice a zároveň si otestovat své znalosti. Na realizaci
naučné stezky se podílel Moravskoslezský
kraj ve spolupráci se společností EKO
-KOM. Vstup na naučnou stezku bude
pro děti i dospělé bezplatný.

Foto: webové stránky MSK

Ekologický chodníček 6.6.2019

Ekologie nám není cizí

Foto: školní archiv

Lákavou nabídku firmy ASOMPO z Životic u Nového Jičína neodmítla skupina
žáků ze čtvrté a páté třídy. Kdo by tušil, že
za budovou společnosti uprostřed rozlehlé travnaté plochy vyčnívá do výše halda,
která ve svém nitru skrývá odpad z širokého okolí. Děti si srovnaly pojem ekolo-
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Reakce na 4. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice
la jsem souhlasné stanovisko. Podotýkám,
jednalo se o výstavbu nejvýše dvou RD, v
žádném případě ne o spekulativní prodej,
i když nabídkami na odkup bych si mohla
vytapetovat minimálně jednu stěnu. A teď
přichází na řadu to, co už mně normální
nepřipadá. Žádné stavění a už vůbec ne na
Bystrém. A děti? No ale to nás přece vůbec
nezajímá, to nejsou naše děti! Ani vnuci. Že
je to váš pozemek, no a co? Ať jdou bydlet
jinam. Jeden ze zastupitelstva mně vyrazil
dech, když se vyslovil, že raději uvidí pást se
na mém pozemku kravičky než stát dva rodinné domky. Domky, ve kterých by mohly
bydlet děti, které by mohl učit. Nezájem o
problémy druhého, přezíravost a snad až
arogance, to vše jsem cítila kolem sebe.
Znám Bystré velice dobře, přesto jsem si
druhý den trasu od Šenku, kolem kříže až
k bývalé lesní hájence projela. Nové domky
jsem ani nepočítala, je jich požehnaně. Nakonec člověk ani nemusí nikam jezdit, stačí
se podívat na MAPY cz. a vidí vše jako na
dlani. Asi nikomu z představenstva nevadí
vyrůstající megastavba na parcele č. 3301
na katastrálním území Trojanovic o výměře 2902 m2, vedeném ke dni 29.5.2019 jako
orná půda. Vlastnické právo je v katastru
vedeno na paní Mgr. XY z Oder – jméno
dostupné veřejně na katastru. Nezajímala

jsem se, v jakém stadiu je stavební řízení této stavby, zajímám se jen o to, aby na
mém pozemku mohli stavět moji potomci.
Vážení spoluobčané, nepřeji nikomu z vás

Jiří Novotný:

V rámci volebního programu jsem se řídil slibem zachování pasekářské zástavby.
Proto jsem na Bystrém a na Karlovicích
nenavrhoval ke změně žádný pozemek.
Nicméně máme demokracii a rozhodnutí
o tom, který pozemek může být eventuelně
stavební nebo ne, je nakonec na zastupitelstvu. Proto zastupitelé mohli můj návrh korigovat a navrhovat jeho úpravu. Proto také
k mé nelibosti prošly i pozemky jiné pro
zástavbu. Prošly ale jenom ve chvíli, kdy se
našel zastupitel, který je ke změně navrhl,
a prošly jenom ve chvíli, kdy se pro takový
návrh našla v zastupitelstvu většina. Došlo
tak k 20 hlasování, kdy 7 pozemků prošlo a
13 pozemků neprošlo. Zrovna u pozemku
paní Štěrbové se nenašel jediný zastupitel,
který by jej navrhl k zástavbě. To znamená,
že nebyla vůle napříč celým zastupitelstvem
tuto parcelu zastavit. Máme demokracii a
rozhodnutí zastupitelstva je kolektivním
rozhodnutím. Může se to mně nebo i paní
Štěrbové nelíbit, ale je nutné to respektovat.
No a ke stavbě, kterou zmiňuje paní Štěrbová. To, že je plocha vedena na katastru jako
orná půda, nic neznamená, protože důležitý je právě územní plán. Majitel pozemku si
musí akorát požádat o změnu kultury tohoto pozemku.

Petr Ondryáš:

Rád bych se vyjádřil ke článku paní Štěrbové a chtěl bych tak poukázat na to, jak
byla změna územního plánu řešena po
technické stránce. Majitelé pozemků v obci
Trojanovice si od 26.2.2018 do 1.9.2018
mohli požádat o změnu územního plánu.
Následně po sběru těchto žádostí o změnu
došlo k jejich vyhodnocení pořizovatelem.
Pořizovatelem je v našem případě Městský
úřad Frenštát p. R.. Pořizovatel také hodnotil vhodnost či nevhodnost pozemků
určených k výstavbě. Pozemek paní Štěrbové byl vyhodnocen pořizovatelem jako nevhodný. Toto ale není pro zastupitelstvo vůbec určující. Zastupitelstvo může do řešení
změny dát jakýkoliv pozemek, který uzná
za vhodné, ale je zde riziko, že jej v rámci
řízení o změně územního plánu vyřadí některý z dotčených orgánů. Nicméně, aby ke
změně pozemku v územním plánu mohlo
dojít a mohly se k ní vyjádřit dotčené úřady, musí tyto pozemky nejprve do změny
zařadit obec. V rámci této změny bylo 65
žádostí o změnu územního plánu a nakonec jich prošlo 24. Na můj vkus až moc. Já
jako starosta obce jsem byl pověřen, abych
navrhl pozemky pro změny.

Foto: Zdeňka Štěrbová

Vážení spoluobčané,
podobně jako někteří z vás i já jsem pocítila
potřebu vyjádřit veřejně své pocity a nálady, které mne v posledních dnech trápí. V
Trojanovicích žiji již 69 let. Narodila jsem
se na Bystrém a v dětství jsem se s rodiči
přestěhovala do nového domku na Lomné. Rodiče si ho postavili na svém pozemku darovaném prarodiči. Zdálo se vám to
až posud normální? Budu pokračovat. Po
svatbě jsme si s manželem postavili rodinný
domek, opět na pozemku, který nám zase
darovali moji rodiče. Opět vám to připadá
jako normální? Budu pokračovat. Před lety
mi můj otec věnoval pozemek na Bystrém o
rozloze asi 6200 m2, aby jednou i moje děti,
nebo jejich děti na tomto pozemku mohly
postavit domov pro sebe a své nejbližší. A
teď už budu pokračovat jinak. 27.5. jsem
se zúčastnila zasedání Zastupitelstva OÚ
Trojanovic, kde byly projednávány změny
územního plánu Trojanovic na další období.
A protože moje vnoučata už dospěla a také
budou brzo postavena před závažný krok a
nucena řešit svůj bytový problém, požádala
jsem v předstihu o převedení mé parcely na
území vhodné pro výstavbu. Žádost jsem
předala písemně na Obecní úřad v Trojanovicích 14.5.2018, a protože již předtím jsem
o věci hovořila s panem starostou, očekáva-

ten pocit bezmoci a nicotnosti, který jsem
si prožila. Přemítala jsem v duchu, zda je
alespoň kousek pravdy na mé straně. V
posledním čísle Obecních novin vyšla zajímavá tabulka. Od r.2000 do r. 2018 se zvýšil počet obyvatel Trojanovic o 614. Počet
narozených převyšuje počet zemřelých o 6.
Přistěhovalo se o 620 více než vystěhovalo.
Usuzuji, že většině z těch 620 přistěhovalých nezbývalo než si postavit nové RD. V
Trojanovicích, v těch samých Trojanovicích, kde moji vnuci na vlastním pozemku
nemohou stavit nic.
Zdeňka Štěrbová

Na úvod pohledu do zákulisí rozhodování
o změně územního plánu Trojanovic bych
chtěl říct, že veřejnému jednání zastupitelstva v restauraci U Kociána předcházelo
pracovní zastupitelstvo, na kterém zastupitelé dostali podklady, tedy žádosti občanů s
vyjádřením Odboru výstavby a územního
plánování ve Frenštátě. Měli jsme možnost
prohlédnout si na mapě jednotlivé parcely,
o které byl ze strany budoucích stavebníků
zájem, případně se na ta místa během týdne
podívat na vlastní oči.
Patřím už k pamětníkům a často si vybavuji jednotlivá místa v obci, jak dříve
vypadala. Místa, kde jsme sáňkovali, pouštěli draky, prováděli své dětské lumpárny,
sbírali mandelinky, kudy jsme chodili po
chodníčku podél Markova potoka do města. Ta krajina je pryč. Náš dům stojící kousek od lesa se stal součástí husté uliční zástavby. Zmizely louky, pole, hráze, pěšinky i
některé cesty. Ten svět je pryč, zůstal jen ve
vzpomínkách.
Jsou ale místa, kterých se stavební vývoj
zatím moc nedotkl. Bystré, Karlovice, louky nad Solárkou směrem k horám pořád
připomínají pasekářskou zástavbu minuČervenec 2019
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lých dob. Když projíždíte Trojanovicemi na
kole nebo jdete pěšky, pořád najdete místa,
kde se můžete zastavit, sednout si do trávy,
pozorovat mraky, hory, stromy, louky, pole
a vidíte sem tam domek. To je moje vesnice
tak, jak by si ji mohly zapamatovat i současné děti. Ano, krajina se postupně mění
a změny se nedají zastavit. Když si přečtete
knížku Josefa Strnadla Vyhnal jsem ovečky
až na Javorníček, budete si prohlížet obrázky starých Trojanovic v publikaci K trojanovským horám, uvědomíte si, že krajina si

prošla svým vývojem od hustého černého
lesa přes vykácené paseky poházené po
úbočích hor k dnešní podobě. My rozhodujeme za ni, co z ní uděláme, protože ona
sama se nedokáže bránit. Bylo by ideální,
kdyby si člověk mohl postavit dům, kde
chce. Ale to nejde, i když by stavěl na pozemku, který patřil už jeho prarodičům.
Pokud vezmeme louky a pole, uděláme z
nich místa pro domy, je to nevratné rozhodnutí, které navždy ovlivní vzhled krajiny a přírodu.

A na závěr vyjádření Odboru výstavby a
územního plánování ve Frenštátě k pozemku, na kterém chcete stavět dva domy: „S
ohledem na umístění pozemku a vzhledem
k vyhodnocení dle ÚP a ÚAP (migračně
významné území) nedoporučujeme zařazení pozemku do projednání změny územního plánu.“
Myslím si, že rozhodnutí zastupitelstva bylo
i s přihlédnutím k tomuto názoru správné.

Stavba Moravskoslezského kraje 2018

Foto: internet

Každoročními vyhlašovateli této soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků a Obec architektů ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem. Hlavním cílem této akce je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb realizovaných na území Moravskoslezského kraje, jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich
tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.
Současně si soutěž klade za cíl zviditelnit projekční, dodavatelské a investorské subjekty, které mají sídlo v Moravskoslezském
kraji a svá díla realizují v kraji a nově i mimo území MSK.
Galavečer letošního 13. ročníku proběhl v LandekParku dne
13.6.2019. Hodnotilo se v šesti kategoriích. Za stavbu v kategorii STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI - REKONSTRUKCE získal objekt s prodejnou Hruška v centru obce Trojanovice
Čestné uznání (udělované stavbám na 2. a 3. místě).
Více na http://stavbamsk.cz/vyhodnoceni-souteze/
-red-

Blahopřejeme
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ
III.třídy dárcům krve, kteří dovršili počet
80 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými Zlatým křížem je i
Josef Kuřec.
Tento počet představuje přibližně 36 litrů
plné krve, darované k záchraně života. Proto se i obec připojuje k poděkování a věnuje za tento humanitární počin Stříbrnou minci vydanou k 270.
výročí založení obce Trojanovice.
vedení obce
Červenec 2019

Rozšíření platebních možností od 1.7.2019
Od 1.7.2019 umožní Česká pošta
platbu za vybrané
platební transakce na všech pobočkách ČP, včetně provozoven
Partner, kartou VISA,Mastercard a virtualizovanými platebními
kartami, např. v podobě NFC nálepek nebo prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu od jakékoli banky. Nově bude možné
platit např.odesílání zásilek, příjem zásilek na dobírku, dálniční
známky či SIPO. Platba složenek je nadále možná pouze v hotovosti.
Věra Raiskubová
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Akce v Trojanovicích a okolí

Festival Paseka
letos potřetí!
Rádi bychom Vás pozvali předposlední srpnovou sobotu, tedy
24. srpna 2019, na paseku trojanovického lesního klubu, kde se uskuteční již třetí setkání milovníků nepopulární hudby a divadel - festival Paseka.
Pokud jste nenavštívili některý z předchozích ročníků, pak vězte,
že se jedná o velice příjemné spočinutí na konci letních prázdnin,
kam bez obav můžete vzít i své ratolesti - také pro ně je připraven
program v podobě divadelních představení či výstavy ilustrací z
pohádkové knížky o čajových skřítcích.
Hudební produkce bude rozdělena na dvě scény, ta menší „lesní“
bude hostit komornější uskupení a písničkáře - kupříkladu bluesové duo Bluemakers z Ostravy, Karpatskou drůbež - akordeonový
nářez ze Zálesné Zhoře nebo folkově laděnou kapelu Od země. Večer se zde pak produkce přetaví do elektronických žánrů taneční
hudby.
Na druhém pódiu otevře festival valašské folkové zjevení - kapela
Žamboši, ostřejší okénko pootevřou punk-rockoví K. S. V. z Nového Města na Moravě. Vystřídají je další legendární uskupení nestárnoucí plzeňská Znouzectnost a nadžánrový crossover Jolly
Joker & P.B.U. Velkou radost máme, že nás navštíví i Kapela Svatopluk se Sváťou Karáskem. Ani místní hudebníci nezůstanou opomenuti, těšit se můžete na frenštátské Národní divadlo a garážový
post rock Cer3s.

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.
VÍTEJTE V HÁJEMSTVÍ LESA
Doprovodný prázdninový program pro děti a mládež k výstavě
Říše prastará, mocná i zkrocená.
Účastníci se seznámí s obyvateli lesa, vyzkoušejí si určovat zvířecí
stopy i rozpoznávat hlasy ptáků. Součástí programu je i výtvarná
dílna.
V pátek 16. srpna 2019 ve 14.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Máme připraven i doprovodný program v podobě výstavy obrazů
a fotografií, hraní deskových her, či možnost vyzkoušet si slackline
nebo relaxovat v čajovně, navštívit festivalový jarmark, koupat se v
potoce či posedět si na louce.
Samozřejmostí je něco dobrého k snědku a skvělé pivo z kunčického pivovárku, vstupné je dobrovolné, takže vám kapsy neutrhneme!
Za pořadatele se těší Jiří Reiter a Iveta Machulová.

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito občané:

Program bohoslužeb v kapli sv.Cyrila a Metoděje na Radhošti
5.7.2019 - Pouť sv. Cyrila a Metoděje: 9.30, 11.00, 14.00
Datum

Čas

Farnosti

6.7.2019

11.00

KELČ

13.7.2019

11.00

PŘÍBOR

20.7.2019

11.00

NOVÝ JIČÍN, KUNÍN, ŠENOV

27.7.2019

11.00

JESENÍK N.O, SUCHDOL N.O, VRAŽNÉ

Anežka Bjačková

91 let

Pavla Kutáčová

85 let

3.8.2019

11.00

VEŘOVICE

Věra Adámková

80 let

10.8.2019

11.00

VLČOVICE, LICHNOV

Jana Škrblová		

75 let

17.8.2019

11.00

FRENŠTÁT P.R

Milan Chovanec

75 let

24.8.2019

11.00

FRENŠTÁT P.R , TICHÁ

31.8.2019

11.00

KOPŘIVNICE

Milan Juračák		

70 let

7.9.2019

11.00

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

14.9.2019

11.00

NOVÝ HROZENKOV, KAROLINKA

21.9.2019

11.00

DOLNÍ BEČVA

28.9.2019

13.00

NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝCH

Vladislava Hamplová 70 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Červenec 2019
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To nejlepší za 10 let

4/2
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr směny části pozemku p.č.
3532/3 v majetku obce Trojanovice za část pozemku p.č. 2809/2 v
majetku žadatele, vše v k.ú. Trojanovice, viz příloha č. 2.
4/3
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
3569/31 v k.ú. Trojanovice pro zřízení parkovacích míst pro invalidy. Pověřuje starostu návrhem řešení situace v lokalitě Ráztoka.
4/4
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 2253/5
a 2253/3 v k.ú. Trojanovice (viz příloha č. 3) 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. Cena pronájmu je 500 Kč/ha a rok.
4/5
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku p.č. 3637/2 o
výměře 720 m2 za části pozemků p.č. 1425/19, 1425/20 a 1425/21,
vše v k.ú. Trojanovice, pro vedení budoucí cyklostezky, viz příloha
č. 4.
4/6
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcných břemen v obecních
pozemcích parc. č. 2673/21, 3536, 3537/2, 3539 a 3538 pro vedení
kanalizačních a vodovodních přípojek (dle přehledu), viz příloha
č. 5, vše v k.ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č.
1/2014.

,,Opičky“ z páté třídy v Tarzánii
Díky sponzorskému daru Tarzánie si páťáci naší školy užívají lanového centra už několikátý rok zcela zdarma. Dne 17. 6. 2019
jsme vyrazili za pěkného počasí ze školy na Ráztoku, kde si děti
zvolily trasu, kterou by chtěly zdolat. Mnohé z nich překonaly svůj
strach, a i když na mnohých stanovištích se trochu zdržely, přece
jen statečně došly do cíle a nikoho nemuseli pracovníci Tarzánie
sundávat. Výlet se velmi vydařil.
Pavla Mynářová

4/7
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na vydání omalovánek
Omalovánky první pomoci ve výši 1500 Kč pro organizaci ČČK.

Červenec 2019

Foto: Pavla Mynářová

4/8
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pachtu a provozování vodního díla - vodovodních řadů dle smlouvy.
Mgr. Jiří Novotný
Mgr. Ivana Vrtalová
starosta obce
		
místostarostka obce
					

Foto: Ivana Vrtalová

4/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice projednalo jednotlivé návrhy občanů a organizací o změnu Územního plánu Trojanovice a podle §
6 odst. 5 písm. a) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavením řádu (dále jen „stavební zákon“), usnesením č. 4/1 ze dne
27. 5. 2019 rozhodlo o zařazení těchto návrhů do projednávání
změny územního plánu takto: viz příloha č.1.

Foto: Ivana Vrtalová

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 27. 5. 2019 v Hotelu U Kociána.

Foto: Pavel Kutěj

OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210

Vernisáž výstavy fotografií Petra Šiguta proběhla 13.6.2019 v tradičním prostředí Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Za vydařeného počasí a v doprovodu hudebníků Jana Galii (kontrabas)
a Gabriela Červeňáka (kytara)představil svou tvorbu Petr Šigut.
Seznámil přítomné s životní cestou, která jej zavedla k fotografování na volné noze, s oblíbenou tématikou Beskyd, ale i se zahraničními expedicemi např. do Dakaru s Karlem Lopraisem.
Téma Beskyd zachycují 2 fotografické publikace, stejně tak i každoročně vydávané stolní a nástěnné kalendáře.
-red-
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Reklama a inzerce

Prodej praček, sušiček a dalších domácích spotřebičů
vestavných i volně stojících

Rád Vám poradím s výběrem spotřebičů.

• nabídku naleznete na:

www. prani-suseni.cz
• nebo napište značku a typ spotřebiče, výhodně Vám
ho nacením
email: pavel@prani-suseni.cz
tel: 776 188 990
Pavel Kutěj, Trojanovice 671

dovoz nového spotřebiče i s montáží, odvoz starého
Červenec 2019
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Reklama a inzerce

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

Červenec 2019

Akce v Trojanovicích a okolí

13
Akce v Trojanovicích a okolí

Pozvánka na
Cyrilometodějskou pouť

5.7.2019
Bohoslužby proběhnou v:
9:30
11:00
14:00
Srdečně zve
farnost Frenštát a Matice Radhošťská
Červenec 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí

Červenec 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí

Sbor dobrovolných hasičů v Trojanovicích
Vás zve
Na hasičskou soutěž
O pohár Obce Trojanovice
kategorie muži
O pohár starosty SDH Trojanovice
kategorie ženy
Sobota 20.7.2019 od 10,00hod.
v areálu hasičárny
Soutěž je v rámci Novojičínské ligy v požárním sportu.

Od 20:00hod. LETNÍ VEČER
se skupinou KOPROCK
Vstupné na večer 50,-Kč
Občerstvení připravené.
Zvou Hasiči Trojanovice
Červenec 2019
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Noční přechod Lysá hora - Velký Javorník 2019

Letošní 33. ročník proběhl za slunečného počasí 15.-16.6.2019.
Prezentovalo se 533 účastníků (na Penzionu Sluníčko - Ostravice),
z toho 198 žen.
Trasa: Ostravice, Lysá hora, Ostravice, Horní Čeladná, Čertův
mlýn, Pustevny, Radhošť, Pindula, Velký Javorník. Délka trasy
53km, převýšení 2 290m (v uvedené vzdálenosti i převýšení je za-

hrnut výstup z Ostravice na Lysou horu a sestup z Velkého Javorníku do Veřovic). Do cíle dorazilo 433 účastníků. V cíli na účastníky
čekala odměna v podobě odznaku, trička z funkčního materiálu a
účastnického listu.
Další, již 34.ročník, se uskuteční v termínu 20.-21.6.2020.
Dan Jalůvka, předseda PJR

V předvečer svátku sv. Jana
se tradičně kolem pagody,
besedního ohně, který slouží
k slavnostním příležitostem,
sešla řada pozorovatelů.
Na úvod zazněly výstřely 4
portášů, mezi kterými byl i
náš trojanovický, Lukáš Kollárik. Slavnostního zapálení se
zúčastnili zástupci organizátorů - za Městské lesy Rožnov
Červenec 2019

s.r.o. Rostislav Polášek,
za
Matici Radhošťskou
Drahomír
Strnadel.
Tradičním
hostem,
nesoucím
spolu s D.
Strnadlem
pochodeň,
byl starosta Rožnova
p.R. Radim
Holiš.
Radhošťská
vatra tradičně vzplála jako první z řady dalších, minimálně
13 ohňů.
Pálení svatojánských ohňů je
typickým fenoménem svatojánské noci. Vatry zapalované
na nejvyšších místech v krajině symbolicky představují
slunce, které je v době letního slunovratu na vrcholu sil.
Tyto ohně se pro získání síly
přeskakují, zapalují se v nich

košťata, kterými se pak krouží, a na některých místech se
také dříve z kopců pouštěla
hořící kola či sudy, symbolizující putující slunce. Od
22:30 hod. byl v kapli svatých
Cyrila a Metoděje připraven
také koncert „ Svatý Jane, já ťa
prosím“ , ve kterém se představily Pěvecké sdružení Echo
Frýdlantska a cimbálová muzika Kotci.
Překvapením, které pozvánka neavizovala, bylo úvodní vystoupení Nyklbandu v

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: Denis Kutěj

Svatojánské ohně - Radhošť
čele se sbormistrem Borisem
Nyklem.
Nyklband, který letos slaví
5.narozeniny, se představil s
krátkým duchovním programem, který posluchače provedl přes období renesance,
baroka, romantismu až po
současnost. Zazněly písně ve
staroslověnštině, španělštině i
ruštině. Koncertním pásmem
návštěvníky kaple provedli
Drahomír Strnadel a Tomáš
Gross, tiskový mluvčí Rožnova p.R.
Ivana Vrtalová
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Foto: Jiří Roll
Foto: Jiří Roll
Foto: Jiří Roll

Foto: Jiří Roll

Foto: Jiří Roll

Foto: Jiří Roll

Dne 31. 5. 2019 se uskutečnil ,,Dětský den“ pro děti základní školy,
a to v prostorách školního hřiště. Tento den si pro nás připravil
Klub rodičů a CVČ Astra. Celý program byl inspirován filmem
,,Piráti z Karibiku.“ Proto jsme byli převážně oblečeni v pirátských
kostýmech.
Na slavnostním zahájení jsme se rozdělili do deseti družstev a na
deseti stanovištích jsme získali indicie, abychom mohli vyluštit tajenku. Za ni jsme obdrželi klíč. Deset klíčů odemklo deset zámků
na pirátské truhle, která ukrývala poklad – sladkosti.
Celá akce byla zábavná a dobrodružná a panovala dobrá nálada.
		
V. Slezinská, F. Christodulos, J. Novák
Za přípravu zábavného programu a projevený zájem o dění ve
škole děkuje Spolku klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Trojanovice i
vedení obce.

Foto: Jiří Roll

Oslava Dne dětí

Červenec 2019
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Cyklovýlet a jízda zručnosti 4.6.2019

Poslední školní den není v kalendáři vyznačen jako významný
den… A přesto pro nás, kteří chodíme do školy, ať už jako učitelé,
vychovatelé, provozní zaměstnanci nebo žáci, je tento den každoročně téměř tím nejdůležitějším dnem v roce. Je to také nejvhodnější doba, abych poděkovala všem, kteří formují naši školní
komunitu.
Škola jsou v prvé řadě žáci a žákyně, protože každý z nich spoluvytváří jméno školy (v letošním školním roce jich bylo 144).
Žáci dokáží reprezentovat školu ve vědomostních, sportovních i
kulturních soutěžích. Máme šikovné sportovce, kteří se zápalem
závodí v olympijském víceboji, stále se snaží vylepšovat své osobní
výkony, běhají na lyžích, hrají florbal, fotbal i miniházenou, překonávají rekordy ve „školním švihadlovém zápolení“. Naši žáci se
nebrání ani výtvarným a literárním výzvám, šachovým turnajům,
soutěži Matematický klokan či Pythagoriádě. A za co žáky musím
také pochválit? Za jejich každodenní překonávání školních překážek… když se prostě něco nepovede, snaží se z chybiček poučit a
napravit je. To ovšem neplatí jen pro učení, ale také pro pěstování
kamarádského soužití.
26 žáků páté třídy se se školou v Trojanovicích loučí a pokračuje
svou „školní pouť“ ve Frenštátě pod Radhoštěm (10 z nich - ZŠ
Tyršova, 10 – ZŠ Záhuní, 6 – Gymnázium). Přeji všem absolventům hodně úspěchů a budu ráda, když se občas za námi do školy
zastaví a společně zavzpomínají.

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: Ivana Vrtalová

Jeden ze školních dnů, kdy děti nemusí řešit školní aktovku a rodiče urgovat odchod do školy. Den, kdy děti neusednou do školních
lavic, ale vyrazí mimo učebnu. V úterý 4.6.2019 byl pro třídu 3.A
přichystán cyklovýlet s překvapením.
Děti po kontrole kol odjížděly od školy směrem na Bystré, kde na
ně čekalo uvítání rodiny Kovářů - opékání špekáčků a jízda na
koni. Jízda pokračovala po dvou trasách dle výkonnosti, se společným cílem na hasičském hřišti. Připravenou trasou s množstvím
překážek se děti snažily projet v co nejkratším čase.
Závěr patřil návratu právě tak akorát v čase oběda.
-red-

Každý konec je zároveň nový začátek

Nová mapa čísel popisných a evidenčních
Po 13 letech jsme zaktualizovali
mapu Trojanovic s čísly popisnými a evidenčními. U některých
chat došlo k rekolaudaci na obytné
domy, některé domy dostaly přidělena čísla již zaniklých domů a další z domů čísla zcela nová. Doplnili
jsme mapu o autobusové zastávky,
amfiteátr, památník T.G. Masaryka, zvoničku Strážkyni Beskyd, obchod Hruška a mnohé další. Největším oříškem bylo rozhodování
o zařízeních poskytujících služby
- restaurace, ubytování, kavárny,
obchody. V mapovém podkladu,
který nám byl navržen grafikem,
došlo k doplnění jen těch, které poslouží jako orientační body. Mapa
si neklade za cíl informovat turisty
o nabídce služeb. Vyšla v nákladu
1500 ks a je doplněna fotografiemi
Petra Šiguta.
Ivana Vrtalová
Červenec 2019

Obrovské poděkování bych ráda vyjádřila všem paním učitelkám
a paním vychovatelkám. Škola totiž žije, dýchá a vytváří tvůrčí atmosféru především díky svým pedagogům. Ti totiž učí, zařizují,
naslouchají, uklidňují, přesvědčují, přemýšlí a plánují, jak nejlépe
ten složitý svět dětem přiblížit. Organizují výukové třídní nebo celoškolní projekty, domlouvají kulturně vzdělávací akce s organizacemi, které nabízí kvalitní programy (Muzeum, Městské kulturní
středisko, ZUŠ, CVČ Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm, Loutkové divadlo Ostrava).
Škole pomáhají dobrovolně s vedením zájmových kroužků také
rodiče. Spolek klubu rodičů při škole realizuje již tradiční akce
(Mikulášská nadílka, Společenský večírek, Den dětí). Také děkuji
všem provozním zaměstnancům, dále pracovníkům obce za součinnost při rozsáhlé údržbě všech tří budov školy a samozřejmě
zastupitelům obce za finanční podporu.
Dovoluji si vyslovit veliké přání, aby všem výše jmenovaným,
kteří se o školu a její svěřence starají, v dalším školním roce přálo
zdraví, neopouštěla je fantazie, energie, nápady, sny a nevyschla
inspirace a chuť dále pracovat pro školu a vzdělávání v Trojanovicích. Krásné prázdniny!
Jitka Pajlíková, ředitelka školy
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Foto: hasiči Trojanovice

Dětský hasičský den 15.6.2019

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: hasiči Trojanovice

Foto: hasiči Trojanovice

15. 6. 2019 bylo na naší hasičárně již od rána
veselo. Od 9:00 se konala dětská soutěž v požárním útoku a zároveň 11. kolo Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Soutěže se nakonec zúčastnilo neuvěřitelných 57 týmů z celého
Moravskoslezského kraje, z nichž pět týmů
bylo z našeho sboru. Bohužel žádný z našich
týmů nedosáhl na domácí soutěži pohárového
umístění, ale i přesto byli rodiče a kamarádi,
kteří přišli naše týmy podpořit, spokojeni.
Tým našich mladších žáků A se celkově v konkurenci 27 týmů umístil na krásném 4. místě s
časem 17,7s a tým B svůj požární útok bohužel nedokončil. V kategorii starších žáků jsme
rovněž poskládali dva týmy. První z nich se s
časem 15,3s umístil v konkurenci 23 týmů na
6. místě a porazil tak své kamarády z týmu A,
kteří dokončili svůj pokus s časem 15,6s a získali 8.místo. A nakonec náš nejstarší tým, tým
dorostenců, se stejně jako mladší žáci umístil na místě 4. s časem 14,7s.		
Po ukončení soutěže ale program na hasičárně
nekončil. Stejně jako předešlé roky, tak i letos
jsme pro děti z Trojanovic a okolí přichystali
od 15:00 Dětský den, kterého se ale zdaleka
nezúčastnilo tolik dětí jako předešlé roky, což
nás poměrně zklamalo, jelikož jsme si právě letos pro děti připravili nové atrakce, jako
například vodní skluzavku s osvěžující vodou,
na které se děti, ale i dospělí mohli v průběhu
horkého dne ochladit. Dále se děti v průběhu
odpoledne mohly účastnit různých hasičských
disciplín, vyzkoušet si železného hasiče pro
děti, anebo zablbnout na skákacím hradu. Celý
zábavný den jsme ukončili v 6 hodin večer kácením máje.
Nikol Lorková

Kácení máje na Karlovicích 1.6.2019
Mladá generace Karlovjanů zajistila letošní kácení máje na Čety- Rosťa Janda svou destou máj
novicích. Pokračuje tak v tradici svých předchůdců, která započala postavil. Dále pomáhali Rajv roce 1984 u autobusové zastávky u Černých. Iniciátory prvního nochovi, Babincovi, Štefkovi,
kácení máje byly rodiny Černých, Hromádkova, Kutějova, Šabla- Lukáš Kollárik, Jiří Reiter a
turova a Anežka Jurková. Vasil Černý a Vojtěch Šablatura vtipně výborný guláš navařila paní
zrekapitulovali uplynulý rok na Karlovicích i v obci. Sousedské po- Dagmar Barnášová. Za všechsezení s občerstvením se odbývalo u Škrkoně na Dolině. Výzdoba a ny bývalé organizátory přeji
tradiční koláče byly od paní Pavly Hromádkové z Doliny.
nastupující generaci KarlovjaV roce 1988 na podzim byla dokončena stavba Památníku bratří nů úspěšné pokračování v této
Strnadlů a Jana Knebla. V následujícím roce se zde poprvé konalo tradici.
Drahomír Strnadel
kácení máje, i když slavnostní otevření Památníku bylo až 7. července 1989.
Děti Trojanovjánku
Letošní program zajistily děti valašského sborečku
Trojanovjánek, který vedou učitelky mateřských škol
paní Gabriela Golasová a Markéta Kostelníková. Zajímavým překvapením bylo vystoupení žaček Terezy Barnášové, Rozálie Babincové a Kláry Jaroškové,
které si gymnastickou sestavu samy připravily a bezchybně zacvičily.
Letošní 30. kácení máje na Karlovicích zajistili: Dita
Stloukalová, která dodala štíhlý, 10 m vysoký smrk,

Zleva: Sofinka Furchová,
Amálka Babincová, Mariánka
Štefková
Nejmladší účastnicí bylo třídenní
kůzle Anetka
Červenec 2019
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Klub seniorů pod Javorníkem

Foto: Ivana Vrtalová

Foto: Archiv KD pod Javorníkem

Čas letí jako splašený, zdá se mi, že hodnocení našeho klubu za
rok 2018 proběhlo nedávno, a ono je to už půl roku. Dnes bilancujeme činnost seniorů pod Javorníkem za I.pololetí 2019 a to se
nám už zase krátí den a prodlužuje noc. Konec úvah a pojďme k
věci, událo se toho dost.						
Letošní rok jsme zahájili hned po Novém roce přivítáním předsedou klubu Jožou Stavárkem, který všem popřál hodně zdraví a spokojenosti. Dále seznámil členy s plánem činnosti na I.pololetí 2019
a paní Mikesková podala podrobnou zprávu o hospodaření klubu
s kladným výsledkem.
První schůzku jsme při
harmonice Jindry Selcera ukončili zpěvem
valašských písní.
Pak už jsme se scházeli pravidelně každou
středu v klubovně u
MŠ pod Javorníkem,
nebo při akcích mimo
klub. Připomeňme si
alespoň ty nejdůležitější body naší činnosti.
O úspěšném a vydařeném zájezdu na Velehrad a brigádě v areálu školky a přilehlém
parčíku jsme již psali v
květnových Obecních
novinách, ale to nebylo zdaleka vše, co se dělo v našem
klubu. Besedovali jsme s našimi hosty. Vítem Stavárkem, předsedou klubu seniorů na Kopané, s kterým velice úzce spolupracujeme, s paní Dorotíkovou, která nás seznámila se sociální politikou
a rozvojem obce, s paní učitelkou MŠ Babincovou o těsnější spolupráci, jak to má být mezi sousedy. Povídali jsme si o vzácných

Kácení máje spojené s oslavou 25 let existence Klubu důchodců pod
Javorníkem
dokumentech, které se objevily na půdách našich členů, ať to bylo
Červenec 2019

o našich rodácích na Haiti, nebo o našem významném rodáku Vincenci Jandovi, který šířil křesťanství v dalekém Ekvadoru, prohlíželi jsme si knihu receptů z 1.republiky a četli básně od neznámého
autora z roku 1918, které se vážou k našemu kraji.
Všechny tyto vzácné dokumenty jsme posléze předali do muzea ve
Frenštátě.
Samozřejmě jsme nezapomněli na naše drahé ženy. Za svou práci v
klubu byly na MDŽ odměněny sladkostmi a na „šmigrust“ jsme je
pořádně vypleskali.		
Letošní rok je pro
klub významný tím,
že si připomínáme
25 let od jeho založení.Pořídili
jsme
seznam všech členů
od založení, který
budeme postupně
doplňovat. Je k dispozici k nahlédnutí
každou středu při
našich schůzkách.
Jednou z nejvýznamnějších akcí jara bylo
tradiční kácení máje.
Proběhlo za krásného počasí po úvodním slovu předsedy
klubu, který přivítal
starostu Jiřího Novotného, místostarostku Ivanu Vrtalovou,zastupitelku obce p.Dorotíkovou a dále přítomné hosty.
Po projevu vystoupili naši nejmenší s krátkým programem. Následovala volná zábava, kde si návštěvníci mohli vybrat různé dobroty, a celá akce byla ukončena tombolou. Dle nás velice vydařená
akce.
Tato akce, zájezdy, které pořádáme, a vůbec celá činnost klubu
by nemohla v tomto rozsahu fungovat bez podpory vedení obce a
Grantu 2019, za které jsme vděčni a moc děkujeme.
Nesmíme taky zapomenout na procházku k „Bačům“, kde nám
paní Zuzka připravila skvělý guláš a my jsme si pak při harmonice
zanotovali a zatančili. Rovněž nesmělo v našem programu chybět
smažení vaječiny. Na sklonku I.pololetí jsme si vyjeli mikrobusem
našich hasičů do Malenovic, kde jsme si prohlídli zrekonstruovaný
kostel sv.Ignáce z Loyoly na Borové a pak ochutnali rybí speciality v nedaleké restauraci U hastrmana. Na poslední schůzce před
prázdninami jsme grilovali, zazpívali si a popřáli si příjemnou a
pohodovou dovolenou, kterou rovněž přejeme vedení obce a všem
spoluobčanům.		
Všechny tyto akce natáčíme na kameru a postupně si je promítáme
a vzpomínáme.
V hodnoceném období jsme také oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny paní Mikeskové, Bartošové, Voldánové, Šmahlíkové a pana
Selcera. Přejeme hodně zdraví.
Bohužel, z počátku roku po těžké a dlouhé nemoci nás opustil náš
dlouholetý člen a kamarád František Matula. Čest jeho památce.
			
Je krásně na světě, když se lidi mají rádi, umějí se smát a bavit
a taky přiložit ruku k dílu. A to v každém věku. Náš klub je toho
důkazem. Matka Tereza kdysi řekla: „Nejstrašnější bída je samota a
pocit, že mě nikdo nepotřebuje“. Svatá pravda.		
			
Miroslav Zágora
		
kronikář Klubu seniorů pod Javorníkem
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Půl roku fungování mobilního rozhlasu
Mobilní rozhlas, jako nový komunikační
prostředek obce směrem k občanům, má
za sebou půl roku od spuštění. Možnost
přihlásit se k odběru informací rozesílaných hlavně v podobě emailů využilo již
174 občanů. Internetové stránky obce byly
rozšířeny o nabídku Mobilní rozhlas, kde
naleznete přihlašovací elektronický formulář, stejně tak i archiv všech rozesílek.
Mobilní rozhlas byl propojen i s obecními
facebookovými stránkami, takže rozesílky
naleznete i zde.
Při registraci máte možnost označit oblast informací, o kterou se zajímáte. Sami
si tedy určíte, které informace vám budou
zasílány.

Protože emailová komunikace je nejpřívětivější vzhledem k rozsahu informací, zasílání letáků či přidávání příloh, využíváme
hlavně tuto formu rozesílek. Pro nové, ale
i již registrované uživatele, kteří nemají
vyplněn email, doporučuji tuto informaci
vyplnit.
Forma sms byla použita v okamžiku, kdy
informace cílila spíše na starší populaci nebo bylo nutné ji uveřejnit ihned. Je k
dispozici hlavně pro krizové situace, které
vyžadují neodkladné informování co největšího počtu obyvatel. Registrace a následný odběr novinek není pro občany zpoplatněn.
Ivana Vrtalová

Foto: Milena Mužíková

Stejně jako každý rok, nejblíže datu
„Narození svatého Jana Křtitele“, se
schází věřící z Trojanovic u kaple tohoto světce. V letošním roce to bylo v
sobotu 22. června.
Podívejme se ale trochu do historie.
Zbožnost lidí v Trojanovicích se projevila také na vzhledu obce. Zhruba
od poloviny 19. století, ale i již dříve,
zde vzniklo několik sakrálních objektů
(kaple, zvoničky, kříže), které alespoň
do určité míry nahrazovaly scházející
kostel. A tak tomu bylo i s touto kaplí
v místní části Bystré „Pod Dílem“. V r.
1863 ji postavil na své náklady pasekář
Jan Káňa.
A můžeme vzpomenout i další vzácnou
událost, kterou nám na pobožnosti připomněl p. Drahomír Strnadel. V souvislosti se vznikem tzv. hamerské osady
v místní části Bystré byla vybudována
kaple, zvonice (později zde byl osazen
zvon z r. 1769) a v její blízkosti byla v
r. 1720 vztyčena socha Panny Marie–
vzácné to datum, protože v příštím roce
to bude 300 let. Která obec se může pochlubit takovouto vzácností ?

Foto: Milena Mužíková

Pobožnost u kaple sv. Jana Křtitele Pod Dílem
Přejděme ale do současnosti – jaká byla
sobota 22. června ? Dosti se ochladilo
a po celou dobu pobožnosti pršelo. To
ale nevadilo cca 60 občanům Trojanovic, aby se pobožnosti zúčastnili. Otec
Petr Kříbek, farář frenštátské farnosti,
do které patří i Trojanovice, celou pobožnost vedl – „Litanie k sv. Janu Křtiteli“, úryvek z evangelia o narození sv.
Jana Křtitele, homilie. Za doprovodu
elektronických varhan, které skvěle
ovládá varhaník Vojtěch Trubač, jsme
zazpívali píseň o sv. Janu Křtiteli, píseň Otče náš a frenštátská schola také
zazpívala velice krásnou píseň o světci. Na závěr nám otec Petr požehnal. A
opět – stejně jako každý rok – napekl
p. Jenda Tichavský lopaťáky ( tvarohové, hruškové a slivkové), po kterých se
jen zaprášilo. Nutno také poděkovat
p. Františku Gajduškovi, který velice
vkusně dozdobil kapli písmeny „J“,
„H“ „S“, která jsou umístěna ve výklencích štítu kaple. Díky vám oběma.
Milena Mužíková

Foto: David Šrubař

Tanec pod hvězdami 21.6.2019
4.ročník projektu tanečního oboru ZUŠ Frenštát p.R, ve spolupráci
se ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ Orlová a bratislavskými absolventy VŠMU
Bratislava , uvítal v Amfiteátru na Horečkách diváky, kteří plně obsadili hlediště.
Příznivé počasí napomohlo příjemné atmosféře, plné hudby, tance a barev. Na úvod protagonisty představil Vladimír Vondráček,
ocenil píli učitelů i žáků, kteří nepolevili ani se závěrem školního
roku, seznámil diváky s novinkou letošního ročníku (novým led
osvětlením) a popřál všem příjemný kulturní zážitek. Na scéně se
vystřídalo 30 tanečních vystoupení. Kromě protagonistů si velké
díky zaslouží i krásná videoprojekce a zákulisní práce MěKS.
Ivana Vrtalová
Červenec 2019
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Červen v mateřských školičkách
„Kouzelný kolotoč pohádek“, tak se jmenovalo představení, se kterým MŠ navštívilo divadlo z Brna. Děti byly poutavou formou vtaženy do děje, procvičovaly si rytmizaci, mluvení a osvojily si také
některé krátké fráze ve znakové řeči.
Pouze předškolní děti prožily nádherné dopoledne s hledáním pokladu na hradě ve Starém Jičíně. Za tuto akci bychom chtěli velice
poděkovat tatínkovi panu Spilakovi, který přišel s tímto nápadem
a akci pro nás zajistil.

foto: archiv mateřské školy

foto: archiv mateřské školy

Měsíc červen byl v trojanovských mateřských školkách bohatý na
akce pořádané pro děti, ale také jejich rodiče.
Začali jsme oslavou svátku Dne dětí na zahradě MŠ na Lomné ve
spolupráci s firmou AQUAZORBING z Příbora. Děti si tak užily
nádherné nafukovací atrakce, pro děti jistě adrenalinový aquazorbing, soutěže na stanovištích a opékání špekáčků. Součástí této
akce bylo také vyhodnocení výtvarné soutěže na téma Moje nejoblíbenější pohádka.

foto: archiv mateřské školy

Den poté navštívili MŠ příslušníci Státní POLICIE a v rámci jakési prevence seznámili děti s možnými nebezpečnými situacemi,
se kterými by se již ve svém raném věku mohly setkat, a dali jim
návod, jak se v těchto situacích chovat . Děti si prohlédly základní
vybavení policisty a mohly usednout do policejního auta.

Červenec 2019

foto: archiv mateřské školy

foto: archiv mateřské školy

A i následující Nocování v MŠ přes noc se týkalo pouze dětí, které
po prázdninách odcházejí do školy.
Děti si užily odpolední výlet po Trojanovicích, některé vyzkoušely
svou zdatnost v místní TARZANII a po večeři, již po setmění, je
čekala náročná zkouška odvahy Putování za piráty.

Závěrečnou akcí je již tradiční Pasování předškoláků na školáky.
V tomto školním roce se neloučíme pouze s nimi, ale také s pedagogem MŠ paní učitelkou Danou Hrubou, která odchází do důchodu. Vyjma krátkodobých zástupů v jiných MŠ zůstala věrná po
celou dobu MŠ na Lomné. Chtěla bych jí nejen za všechny zaměstnance, ale určitě také za rodiče a jejich děti za vše nejvíce poděkovat a popřát jí do dalších let především pevné zdraví. Všeho, co kdy
pro MŠ udělala, si velice vážíme a nezapomeneme na to.
Všem rodičům, dětem a zaměstnancům děkuji za další prožitý
školní rok. Děkuji všem rodičům sponzorům, všem rodičům, kteří se podíleli na drobných opravách, na organizaci akcí a chodu
MŠ, a přeji krásné prázdniny, krásné léto a zaměstnancům hodně
odpočinku a možnosti načerpat novou sílu a energii do školního
roku 2019/2020.
Silvie Balcárková, vedoucí učitelka MŠ Trojanovice
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Uzamčení země valašské na 100 roků

foto: Jan Novotný

foto: Jan Novotný

káše Kollárika Pasekáře a poté si všichni přítomní šli zazvonit v
doprovodu cimbálové muziky Petra Střalky.
Od 12.30 proběhl v prostorách restaurace Rekovice debatní seminář „Konec dolů – Cesta vzhůru“ s poslancem Lukášem Černohorským, předsedou poslanecké vyšetřovací komise OKD. Semináře
se vedle představitelů obcí zúčastnili také občané. Ústředním tématem se stala likvidace dolu Frenštát. Výsledkem velmi zajímavé
a podnětné debaty byla iniciativa poslance Jakuba Jandy uspořádat ve spolupráci s Lukášem Černohorským kulatý stůl se zástupci
místních samospráv, ministerských úředníků a zástupci společností OKD a Prisko. Požadovaným výsledkem by mělo být zahájení
komunikace se státem jako majitelem dolu, převod zbytných pozemků v majetku OKD na obecní samosprávy a docílení rozhodnutí o zahájení likvidace dolu Frenštát.
z tiskové zprávy spolku Naše Beskydy (3.6.2019)

foto: Ivana Vrtalová

foto: Jan Novotný
foto: Jan Novotný

foto: Jan Novotný

foto: Jan Novotný

Už podvanácté si v neděli 2. června 2019 u Zvoničky Strážkyně
Beskyd připomněli občané, zástupci beskydských samospráv,
spolků a organizací výročí Uzamčení země valašské na sto
roků.
Každoroční oslava u Zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách
má za cíl připomenout si důležitý symbolický akt „Uzamčení země
valašské na 100 roků“, který se konal v roce 2007 na památné hoře
Radhošť. Tehdy byl slavnostně do základů kaple svatých Cyrila a
Metoděje uložen dekret, který symbolicky zamkl Beskydy před
těžaři černého uhlí.
Od 10.00 hod. již tradičně zahájil program přečtením textu dekretu Marian Žárský. Po úvodu jako první vystoupil Jiří Novotný.
Poté starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin. Oba starostové vyjádřili své odhodlání dále usilovat o to, aby zůstaly Beskydy zachovány budoucím generacím, nepoškozené těžbou. Dalšími, kdo promluvili k občanům, byli poslanci Jakub Janda (ODS) a
Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Za správu Chráněné krajinné oblasti
Beskydy krátce promluvil František Šulgan. Následoval proslov
Dalibora Norského, emeritního starosty TJ Sokol Frenštát. Závěr
patřil tradičně Drahomíru Strnadlovi. Krátce, ale naprosto jasně
shrnul pocity všech: „Podívejte se, jak je tady krásně. Rozhlédněte
se okolo a pochopíte to, co jsem už kdysi řekl, a sice, že začít těžit uhlí v Beskydech je jako otevřít bordel v chrámu svatého Víta.
Proč? Protože Beskydy jsou chrámem přírody.“
Předáno bylo také významné ocenění „Beskydská osobnost“. Letos bylo uděleno městu Rožnov pod Radhoštěm za dlouholetou
spolupráci a významnou podporu při společné ochraně Beskyd
před těžaři. Ocenění v podobě dekretu a ručně kované valašky si
z rukou předsedy spolku Naše Beskydy Stanislava Uruby převzal
starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.
Následoval výstřel z historické ručnice trojanovského portáše Lu-

Červenec 2019
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Vítání občánků a setkání s jubilanty 16.6.2019

Věže dolů půjdou dolů

Zleva: Miroslav Matušák, Eliška Kolláriková, Erik Lichnovský, Teodor Švajda,
Tamara Janáková

Zleva: Terezie Golová, Lilian Schwenková, Zoe Thinová, Rozálie Lošáková

foto: David Mořkovský

Přestože to dosud vypadalo, že si OKD i
vláda nechává otevřená zadní vrátka a do
definitivního uzavření dolu se nehrne, po
debatě konané 25.6.2019 se ledy podle všeho pohnuly.
Místopředseda představenstva OKD Jan Solich se zavázal do konce října 2019 připravit
plán likvidace dolu včetně popisu jednotlivých kroků a harmonogramu.

„Věřím, že do roku 2025 se Beskydy konečně
dočkají odstranění více než 50 nepovolených
staveb včetně těžních věží,“ uvedl Lukáš Černohorský, který se problematikou těžby zabývá také jako předseda sněmovní vyšetřovací
komise k OKD.
„Naším cílem je, aby na místě dolu Frenštát
byla do pěti let zase louka. Tedy aby stát zrušil
dobývací prostor a vrátil lokalitu do původního stavu. Chráněné ložiskové území respektujeme,“ zaznělo z úst Stanislava Uruby, předsedy spolku Naše Beskydy, který už dlouhých
12 let bojuje za záchranu beskydského podhůří před plány na těžbu černého uhlí.
Další schůzka zástupců obcí a spolku Naše
Beskydy s ředitelem OKD se uskuteční na
konci července. Předmětem jednání budou
detaily celého procesu a forma likvidace důlních děl.
V listopadu chce L. Černohorský svolat další
kulatý stůl, kde se bude diskutovat ministerstvem připravený harmonogram k uzavření
dolu.
z tiskové zprávy spolku Naše Beskydy
(25.6.2019)

Odpočinkové prázdniny
nejen dětem přeje tým obecního úřadu.

Zleva: Jan Kaňa, Zdeněk Petr, Ludmila Zátopková, Jindřich Selcer
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