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Slovo starosty

V roce 2004 byly založeny Naše Beskydy, spolek, který má jediný účel. Tím
účelem je likvidace Dolu Frenštát a
zrušení dobývacího prostoru. Navázali
jsme tímto na práci pana Drahomíra
Strnadla, který bojoval velmi intenzivně proti záměrům těžařů. Od té doby
proběhlo velké množství jednání. Jenom za své funkční období jsem jednal
celkem s devíti ministry průmyslu a
obchodu a pěti předsedy vlád. Dokonce jsme navrhovali legislativní změny
horního zákona, který došel bohužel
jenom do prvního čtení. Účastnili jsme
se jednání tripartity, jednali jsme několikrát na půdě senátu a také jsme předávali petici prezidentovi ČR. Naráželi
jsme často na odpor a nepochopení.
Vždy, když jsme nějakého politika přesvědčili, za chvíli skončil ve svém úřadu a my začínali nanovo. Změna přišla
až za ministra Mládka, který otevřeně
začal hovořit o konci těžby a zrušení
dobývacího prostoru. Bylo to zatím jen
při interních jednáních. Nyní, po jednání s OKD, ministerstvy průmyslu a
obchodu, ministerstvem místního rozvoje a ministertvem financí a poslanci
za náš region mohu říci, že se konečně
nachýlila doba, kdy se dočkáme likvidace Dolu Frenštát a také zmenšení a
následně i zrušení dobývacího prostoru
Trojanovice. Nyní již nepřesvědčujeme
úředníky o nesmyslnosti těžby a držení
dobývacího prostoru. Nyní již konečně řešíme cestu, jak region očistit od
totalitního výmyslu, který neustále zůstával v hlavách mnoha lidí, kteří neuměli přemýšlet jinak než v uhlí a železe,
a lidí, kteří rezignovali na občanskou
společnost, kdy není možné, aby někdo
rozhodoval o nás bez nás. Bude to trvat ještě několik let, ale již se dává dohromady harmonogram činností, které
povedou ke kýženému cíli - likvidaci
Dolu Frenštát. Díky tomu se mi snad
splní sen. Tím snem je zrušení spolku
Naše Beskydy, protože již ho nebude
potřeba.
Srpen 2019

Elektrokolo - módní hit nebo trend budoucnosti?
Vídáváme je běžně, jezdce na elektrokolech, kteří s lehkostí překonávají trasu,
na které se ostatní cyklisté značně zapotí.
Pro koho je elektrokolo určeno a co nám
může nabídnout, nám shrnul odborník v
oboru - Miroslav Prašivka.
▶▶ Jaké místo v
cyklistice zaujímá elektrokolo?
Mladá generace
holek a kluků
kolem šedesáti
a výše je dnes
postavena před
problematiku
pořízení elektrokol. Každý z nich
má ještě v sobě
dost hrdinství, že elektrokolo nepotřebuje.
Elektrokolo v lidech vyvolává pocit vlastní
nedostatečné fyzické kondice, za kterou se
stydí, podobně jako za hůlku, kterou ještě
nepotřebují. Zapomínají však na to, že lépe
vyjít s hůlkou, než nevyjít vůbec.
Ze zkušeností vím, že šedesátníci kupující
si nové kolo, klasiku, přicházejí po roce až
dvou s požadavkem na elektrokolo, které
měli možnost vidět u známých. A teď jim
při společných vyjížďkách nestačí.
Výhodou elektrokola je, jak bych to řekl po
valašsku, že si kupujete normální, obyčejné
kolo a přitom si s sebou vezete kamaráda,
který, když nemůžete, vás chytne za sedlo a
potlačí vás do kopce.
▶▶ Nesklouzne cyklista od šlapání k pouhému vození se na kole?
Na elektrokole se dá hřešit. Hřešení znamená to, že můžu jet na elektroskútru, ale tím
pádem se můj dojezd sníží. Z plánovaných
90 kilometrů můžu skončit na čtyřicátém
kilometru s prázdnou baterkou. Potom člověk dostává rozum a začíná se učit šetřit
energií, kterou na kole má v podobě obsahu baterie.
▶▶ Komu přinese elektrokolo největší benefit?
Důvodů ke koupi elektrokola je několik.
Slabší fyzický fond, zdravotní handicap
nebo dočasný fyzický problém. Elektrokolo
je to, které nám pomůže udržet nebo nabýt
kondici a žít zdravý život i nadále. Nemusíme podlehnout a skončit na tom, že dostáváme křeče, jsme omezeni v pohybu a tím
pádem omezeni v dojezdu.
V dnešní náročné době řeší člověk nejen
fyzický fond, ale i relax. Přijde unavený z
práce, psychicky vyčerpaný, vezme si své
elektrokolo, svého mazlíka, sedne na ně a
jde se vyvětrat do přírody. Když bychom

jeli na klasice, můžeme přijít tak zbití, že se
z toho další tři, čtyři dny léčíme.U elektrokola často přijedete energií naopak nabití
a ještě doma uděláte spoustu práce. Díky
tomu člověk daleko lépe vystupuje z komfortní zóny svého domova a jde ven něco
pro sebe udělat.
▶▶ Jaká je jízda na elektrokole bez pohonu? Je přece jen váhově těžší.
Nestane se vůbec nic. Vypnutý motor používáme vesměs po rovince nebo tam, kde
nám fouká vítr do zad.Příkladem může být
jízda z Trojanovic do Příbora - je to z kopce a po větru, tím pádem můžeme jet bez
dopomoci. Tímto máme 15km ušetřených ,
které jsme odšlapali z vlastních rezerv.
Elektrokolo má několik možností. Máme
4-5 přídavných rychlostí, síly přidávání
motoru. Když chceme, jedeme bez asistence a můžeme se na kole unavit a zmrtvit úplně stejně jako na normálním kole.
Jakmile zjistíme, že na nás jde nějaká fyzická krize, že nám dochází síla, můžeme
vyzkoušet přidat třeba nejslabší přípomoc.
My jsme se začali specializovat na středové
motory značky Bosch, které patří ke špičce
na světovém trhu. Motor Bosch má čtyři
přídatné režimy - eco, tour, eMTB (economic mountaine bike) a turbo. Za vysvětlení
stojí eMTB - ekonomický režim. Motor si
z baterie bere přesně tolik, kolik potřebuje. Vzadu na přehazovačce řadíme podle
potřeby stoupání do kopce a nemusíme
přemačkávat funkce mezi eco, tour a turbo.
Je to více bezstarostné a v této fázi řazení
tohoto přídatného modulu máme možnost
ušetřit 30% energie.
Když tedy pojedeme nazpět z Příbora do té
naší krásné vysokohorské oblasti, začneme
módem eco a jen tak si přilechtáváme k našemu výkonu. Vyšší dopomoc použijeme
od okamžiku, kdy cítíme, že se nám organismus zakyseluje, nohy nám těžknou.
Středové motory Bosch jsou inteligentní,
tzn. že podle tlaku do pedálu nám motor
přidává - my šlapeme lehce, víceméně šidíme ho, on šidí nás. My makáme, tlačíme do
pedálu velkou silou, motor nám pomáhá o
to víc.
▶▶ Děkuji za rozhovor a přeji hodně šťastně najetých kilometrů.
Ivana Vrtalová
Není ovšem nad vlastní zkušenost. U nás
máte možnost za cenu 550 Kč si zapůjčit
elektrokolo na den. Při koupi elektrokola
u nás se tento poplatek vrací jako bonus
a poděkování od naší firmy. Necestujte
daleko za koupí kola, cestujte daleko na
kole. Jsme nejstarší, prověřený cyklosport
na Frenštátsku.
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CZECH CYCLING TOUR 2019

Napsáno na okraji

T

Dne 16. srpna 2019 pojede přes naši
obec 2. etapa Olomouc – Frýdek-Místek. Předpokládaný čas průjezdu pelotonu mezinárodního cyklistického závodu
Czech Tour je 16. srpna 2019 v 13:52 14:06 hod.

foto: www.czechcyclingtour.cz

Již 11. ročník, v současné době největšího českého cyklistického etapového závodu, mění letos název. Nově bude jeho
jméno jen Czech Tour. V letošním roce se
uskuteční od 15. do 18. srpna.
Odstartuje časovkou družstev v Ostravě a
bude pokračovat etapami v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

První, úvodní etapa, kterou je tradičně časovka týmů, se přesouvá do centra Ostravy, Trojanovice se přesouvá níže k Cyklosporkterá nabídne přízniv- A pořadatelé rozhodně nezapomenou tu Prašivka, kde
cům cyklistiky neza- ani na nejmenší diváky. Během dne bu- mohli loni fanoušci
pomenutelný zážitek. dou mít děti možnost zúčastnit se závo- povzbuzovat cykTechnický okruh měří- dů na dětských kolech a ty nejmenší na listy při dobývání
rychcí 18,6 kilometru pove- odrážedlech, kdy budou soutěžit o Pohár neoficiální
de architektonicky zají- hejtmana Moravskoslezského kraje. V lostní prémie. Ta
mavou částí města, se Trojhalí bude probíhat dětský den, kde neznamenala pro
startem a cílem v Troj- na děti čeká skákací pirátská loď, skáka- cyklisty body nahalí a krátkým stoupá- cí autobus a dětský koutek se soutěží. Po víc, ale zato zisk
ním okolo Radvanic. skončení časovky týmů bude vylosován originální valašské
„Můžeme říci, že tak dětský výherce kola Scott. Ceny dětem dřevěné trofeje. Ta
atraktivní časovku cen- předají osobnosti českého sportu, a to je připravena i pro
trem města jsme ještě legenda světového hokeje Dominik Ha- letošek. Navíc traneorganizovali. A je to šek a lyžařka Šárka Záhrobská-Stracho- sa od Cyklosportu
nová výzva,“ říká šéf vá, mistryně světa ve slalomu a držitelka po Ráztoku bude
vymezena jako bupořadatelského týmu v bronzové olympijské medaile.
fetzóna - občerstvoTTV sport group CZ
vací prostor, v němž
Program Czech Tour 2019:
Jaroslav Vašíček.
závodníci odhazují
Do Ostravy se světová cyklistika vrací 15. srpna: Ostrava - týmová časovka na cenné suvenýry pro
fanoušky. Každý fapo třiadvaceti letech. 18,6 km (start: 17:00)
noušek, který přijde
Když v roce 1996 vyhrál Steffen Wesemann 16. srpna: Olomouc (start: 11:30) - Frý- fandit k rychlostní
prémii, dostane od
etapu Závodu míru ze dek-Místek 212 km (cíl cca 16:35)
Cyklosportu malý
Ziwyece do Ostravy,
nikdo nečekal, že toto 17. srpna: Olomouc (start: 11:00) - Uni- dárek. Dále dojde
k zásadní změně.
město se dočká syvěto- čov 173 km (cíl cca 15:20)
Za Pustevnami prové cyklistiky až za tolik
18. srpna: Mohelnice (start: 10:30) - věří kvalitu jezdců
let.
Soláň, Velké KarSkvělou
podívanou Šternberk 178 km (cíl cca 15:10)
lovice, Bumbálka a
pro časovku, ale i další
také závod projede
náročné kilometry zaručují týmy, které přijedou do Ostravy pří- přibližně 2,5 kilometru po Slovensku. Dále
mo z Tour de France. Budou to jezdci stájí následuje Bílá, Palkovice a okruhy ve FrýdBora-Hansgrohe a Mitchelton Scott. Mezi ku-Místku s cílem na Radničním náměstí.
dalšími 19 světovými týmy na startu časov- Třetí etapa vede z Olomouce do Uničova.
ky Czech Tour 2019 bude naši cyklistiku Finále podniku se odehraje z Mohelnice
reprezentovat špičkový český tým Elkov do Šternberka. A na závěr opět tři okruhy,
včetně stoupání na Ecce Homo, které traAuthor s mistrem ČR Františkem Sisrem.
Začátek druhé etapy z Olomouce do Frýd- dičně závodní pole dokonale roztrhá. Tam
ku-Místku je shodný až po Pustevny s s největší pravděpodobností vzejde vítěz
předchozími roky. Rozdíl najdeme ve sta- Czech Tour 2019.
-rednovišti oficiální rychlostní prémie. Od OÚ

areto nervózně polkl. Právě dnes
nadešla jeho velká chvíle. Pravda,
domníval se, že má ještě dost času,
než bude muset vyplout v malé dřevěné rybářské loďce na širé moře zcela
sám, ale jeho otec onemocněl a bylo
zapotřebí, aby někdo obstaral pro početnou rodinu dostatek ryb. Po krátkém váhání přece jen nasedl do loďky,
opřel se do vesel a vyplul na moře. Byl
krásný den. Na obloze nebylo vidět
ani jeden jediný mrak. Tareto doplul
na místo, o kterém věděl, že tu bývá
velké množství ryb. Ponořil do vody
rybářské sítě a s hlubokým nádechem
započal svůj první samostatný lov.
Slunce toho dne nemilosrdně pražilo
a malý rybář nabyl dojmu, že se v jeho
paprscích jistě brzy usmaží. S obavami
pohlédl do rybářských sítí. Byl však
velmi překvapen. Úlovek byl mnohem
lepší, než si dokázal představit. Tareto
se zaradoval. Otec se jistě velmi potěší, až spatří tu nádheru, a bude na něj
náležitě hrdý. S radostným pocitem
vesloval zpět k domovu. Náhle však
obloha potemněla a spustil se prudký
déšť. Chlapec se snažil co nejrychleji se
dostat na pevninu. Moře se vzdouvalo
a divoké vlny si pohrávaly s rybářskou
loďkou, jako by byla z papíru. Tareto
byl zcela ochromen. Mořská voda z
rozbouřených vln se mu dostala do
lodi a déšť jej zcela oslepil. Cítil, jak
mu s každým máchnutím vesla ubývají síly. Strach ovládl Taretovu duši.
Sebral poslední zbytky sil, které v jeho
malém těle ještě zbývaly, a všechno,
co dnes ulovil, hodil i se sítěmi zpátky
do moře. Věděl, že je to jediné možné řešení. Za malou chvíli se obloha
vyjasnila. Po bouři nebylo ani vidu
ani slechu. Zklamaně se vracel mladík
zpátky na pevninu. Cítil se provinile,
že selhal. Když vystoupil na pevnou
zem, najednou ho cosi zatlačilo pod
nohou. Rozmrzele se podíval dolů na
kámen, na který jistojistě šlápl. Nebyl
to však kámen, byla to nádherná perla. Chlapec celý v úžasu perlu vzal a
prohlížel si ji. Byl si jist, že to moře se
mu odměnilo za ztracený úlovek. Tareto odešel s perlou na trh, prodal ji
a ze získaných peněz nakoupil nejen
jídlo pro celou rodinu, ale i léky pro
svého nemocného otce. Možná také
my najdeme na svých letošních prázdninových cestách podobnou perlu a
zažijeme dobrodružství jako chlapec
v příběhu. Hezké léto vám všem přeji.
Matěj Fucyman
Srpen 2019
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foto: Vladimír Rajnošek

Single Buck - Řezání ruční pilou je jednou z nejstarších dřevorubeckých disciplín.

Hot Saw - prořezávání kmene motorovou pilou s výkonem více než
60 koňských sil a s oběhovou rychlostí až 250 km/h.
Srpen 2019

foto: Vladimír Rajnošek

Uvítání závodníků ze strany představitelů obce Trojanovice a města
Frenštátu

foto: Kryštof Šabacký

foto: Vladimír Rajnošek

Standing Block Chop, ve které se sportovní dřevorubci pokouší v co
nejkratším čase přeseknout stojící kmen

Springboard - vyhlášení času a dohled nad regulérností pokusů rozhodčím

Stříbrný Martin Kalina v disciplíně Springboard

foto: Kryštof Šabacký

foto: Vladimír Rajnošek

Dvanáct nejlepších českých sportovních dřevorubců se utkalo
před zraky více než dvou tisícovek diváků v areálu amfiteátru
na Horečkách.
Mistr republiky Martin Roušal se zároveň kvalifikoval na listopadové mistrovství světa jednotlivců, které se ve dnech 1.-2.11.2019
poprvé v historii uskuteční v České republice, v Průmyslovém paláci v Praze. Spolu s ním se do národního týmu pro soutěž družstev nominovali: druhý Martin Kalina, třetí Martin Komárek, Leoš
Klíma, Jan Holub a junior Matyáš Klíma.
Jan Brabec, sportovní ředitel české série STIHL TIMBERSPORTS,
k průběhu závodu a konečné nominaci dodává: „Nádherný areál
na Horečkách, zájem diváků a neuvěřitelně milé přijetí, tento závod se musel líbit opravdu všem.
Předprogram obstaralo historicky první Mezinárodní mistrovství
republiky rookies (juniorů), v němž třetí místo vybojoval Čech
Matyáš Klíma.

foto: Vladimír Rajnošek

Mistrovství republiky STIHL TIMBERSPORTS 29.6.2019

Trojice nejlepších MČR STIHL TIMBERSPORTS - Roušal, Kalina,
Komárek
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Recyklace v číslech
Loni občané obce Trojanovic odevzdali k
recyklaci 5 082,87 kilogramů starých spotřebičů. Obdržený certifikát vypovídá o
přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.

aktuální stav na sběrném dvoře

Léto v muzeu

foto: archiv MNJ

Po celé léto až do 1. září 2019 můžete v prostorách výstavní síně
frenštátského muzea zhlédnout
velkou mezioborovou výstavu Říše
prastará, mocná i zkrocená, která
zachycuje, jak se měnil vztah člověka k lesu (a všemu, co ho tvoří) od
středověku až po období industrializace. Výstava přibližuje živočišné
i rostlinné obyvatele lesa. Za povšimnutí stojí pestrá sbírka hmyzu
či kolekce vypreparovaných ptáků.
Zvláštní pozornost je věnována
vztahu člověka k velkým šelmám.

Jako doprovodný program k výstavě jsme pro děti a mládež (ale
nejen pro ně) na pátek 16. srpna
2019 připravili komentovanou
prohlídku spojenou s nejrůznějšími aktivitami. Součástí akce bude i
výtvarná dílna, v rámci které si mohou účastníci nakreslit, namalovat
nebo vymodelovat oblíbeného lesního obyvatele. Akce začíná ve 14
hodin ve výstavní síni muzea.
Vstupné: 30,- Kč.
Martin Trubač
Srpen 2019
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Horečkyfest 13.6.2019
ní workshopy, festivalovou školku, adrenalinovou slaňovačku z věže skokanského
můstku nebo speciální Odis chill zónu.
Součástí festivalu byly také oslavy 25. výročí jednoho z generálních partnerů festivalu
společnosti Siemens Frenštát p. R.
I přes vrtkavé počasí si festival užilo více
než 4000 diváků.
Desátý, jubilejní ročník festivalu Horečky fest se uskuteční v sobotu 11. července
2020.
z tiskové zprávy MeKS Frenštát

foto: David Šrubař

foto: David Šrubař
foto: David Šrubař

Srpen 2019

valu je Rádio Čas.
Na dvou hlavních scénách Siemens a Continental, kde se produkce střídala, mohli
diváci vidět hvězdy, jako jsou Petr Rezek,
Aneta Langerová, Ivan Mládek, Arakain,
Olga Lounová, Tata Bojs, Cocotte Minute, Separ, Mr. Loco, Martin Harich nebo
Aleš Petržela. Současně probíhal program
na Rekovicích a v taneční stodole. Novinkou bylo velké stanové šapitó s programem
určeným především dětem, kde na závěr
vystoupil hlavní host Jarda Dušek. Bohatý
doprovodný program i letos nabídl hudeb-

foto: David Šrubař

foto: David Šrubař
foto: David Šrubař

foto: David Šrubař

Přírodní amfiteátr na Horečkách přivítal již po deváté mnohožánrový, rodinný,
hudební festival Horečkyfest. Hlavními
partnery festivalu jsou město Frenštát
pod Radhoštěm, restaurace Rekovice a
obec Trojanovice.
Festival se koná za významné finanční
podpory Moravskoslezského kraje, generálních partnerů společností Continental
Powertrain Czech Republic s.r.o., Siemens
s.r.o. Odštěpný závod Elektromotory Frenštát p. R. a desítky dalších partnerů a sponzorů. Hlavním mediálním partnerem festi-

7
30 let reprezentuje obec
V letošním roce 7. července uplynulo 30 let
od slavnostního otevření Pamětní síně bratří Strnadlů a Jana Knebla. Podnět ke stavbě
dal v polovině osmdesátých let tehdejší poslanec Místního národního výboru v Trojanovicích Otakar Jurek. Předseda finanční
komise František Gajdušek /*8.3.1919 †15.11.2006/ zajistil z Krajského národního výboru v Ostravě peníze, projekt stavby
vypracoval Ing. arch. Aleš Krkoška. Práci
na stavbě zajistili z větší části místní
občané.
Sedmého července 1989 byl pěkný,
slunný den. Slavnostního otevření se
zúčastnilo větší množství místních
občanů a několik hostů. Předseda
Místního národního výboru v Trojanovicích František Ondryáš ve svém
projevu poděkoval občanům za práci při budování pamětní síně a přivítal hosty - především syna sochaře
Jana Knebla pana Bohuslava Knebla a
pana Václava Strnadla, žijícího bratra
tří umělců. Vedoucí odboru kultury
Okresního národního výboru PhDr.
Vítězslav Černoch ve svém projevu
ocenil přínos našich umělců pro rozvoj kultury v regionu. Dr. Bohumil
Jurášek z Brna zhodnotil život a dílo
sochaře Jana Knebla. Po projevech si všichni účastníci prohlédli celý objekt. V přízemí klubovnu, vybavenou valašským nábytkem, a expozici k dějinám obce, v podkroví
pak na jednotlivých panelech informace o

životě a díle Jana Knebla a jeho synovců spisovatelů Bohumíra Strnadla-Četyny a
Josefa Strnadla a malíře Antonína Strnadla.
Jistě nevyjmenuji všechny občany, kteří
dobrovolně a bez nároků na odměnu na
stavbě pracovali. Řada z nich už není mezi
námi. František Strnadel, zedník, Vítězslav
Káňa, zedník, Karel Halamíček, tesař, obětavými pomocníky byli Ladislav Rajnoch a
Vojtěch Šablatura. Všichni jmenovaní už

zemřeli. Kamenickou práci odvedli pan Pavel Bjaček a pan Vasil Černý, dále pomáhali
Babincovi, Kutějovi, Hromádkovi, Žárští,
Liďákovi a Strnadlovi z Karlovic. I tak celá
stavba i s vybavením stála tehdy milión ko-

run.
V roce 1998 byla postavena zvonička podle projektu Ing. arch. Aleše Krkošky. Tu si
vždy přála paní Lidvina Šablaturová, protože Karlovice byly jedinou lokalitou obce,
která zvoničku neměla. Bohužel se jí nedožila. Zvon je darem rodiny tehdejšího starosty.
V roce 2003 byl vybudován na již hotových
základech srub podle návrhu Ing. arch. Aleše Jílka. Stavbu provedla firma JURÁŇ
pod vedením tesařského mistra Pavla
Mrnuštíka. V roce 2004 byla v areálu
zasazena lípa, která připomíná vstup
České republiky do Evropské unie.
Prvními správci areálu byli manželé
Anežka a František Liďákovi, pak paní
Zdeňka Kalmanová, paní Marie Kaiserová a v současnosti je správcovou
paní Gabriela Rajnochová, které pomáhá manžel Ladislav.
Třicet let slouží areál veřejnosti, především občanům Trojanovic. Je to
místo rodinných oslav, svatebních obřadů i společenských akcí, uměleckých
výstav, vítání občánků i poděkování
jubilantům. Několik tisíc pochvalných
zápisů v návštěvních knihách svědčí
o tom, že rodné místo našich umělců
důstojně reprezentuje Trojanovice.
Uznání si zaslouží tehdejší představitelé
obce za své moudré rozhodnutí.
Drahomír Strnadel

28 let reprezentuje obec

Z návštěvní knihy Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla

Když ve stejný den dostanete článek do novin od Drahomíra Strnadla a zároveň jednu osobní žádost na poděkování této osobě, nelze jinak než tyto dvě
události propojit. Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla reprezentuje obec
již 30 let. Máme zde ale i
osobnost, která se bezmála
stejnou dobu aktivně podílí nejen na rozvoji Trojanovic, ale i života v nich.
Poděkování od občanky
Dagmary Hrachové za
čas věnovaný mamince
Anežce Bjačkové (91let) a
Aloisii Caletkové (94let)
patří právě Drahomíru Strnadlovi. V úterý
16.7.2019 pro ně uspořádal
výlet autem na Radhošť s
návštěvou kaple sv. Cyrila
a Metoděje. Potěšil tak dvě
trojanovické občanky, které měly možnost strávit čas
v nejvýše položené kapli v
ČR a rozhlédnout se z kopců do malebných údolí.
-redSrpen 2019
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Florbalový oddíl Tj Sokol Frenštát p.R.

Tréninky probíhají v Sokolovně, frenštátské Městské hale a ti starší
trénují také ve sportovní hale na Čeladné. V oddíle jsou zastoupeny všechny kategorie. Od přípravky přes žáky, dorostence, juniory
až po muže. Součástí je také dívčí tým. Hlavní náplní a zábavou
jsou samozřejmě soutěže florbalových týmů. Naše týmy startují
v neregistrované soutěži s názvem Podbeskydská florbalová liga,
které se každý rok účastní více než třicet týmů. Již několik let se
také účastníme oficiálních soutěží řízených florbalovým svazem.
V příští sezóně budou dorostenci hrát Moravskoslezskou ligu. Junioři se představí ve 3. lize. Mužské Béčko bude obhajovat bronz
v Moravskoslezské soutěži a první tým mužů se po suverénním
vítězství v Moravskoslezském přeboru raduje z postupu do Regi-

onální ligy, což je nejvyšší regionální soutěž, ve které se střetávají
nejlepší týmy moravskoslezského a olomouckého regionu. Po celé
republice cestujeme také v přeborech České obce sokolské. Ale nejen dlouhodobé soutěže jsou naší náplní. Účastníme se i několika
velkých mezinárodních turnajů, jako je Brno Open Game, Ostrava
Cup, Moravian Cup v Olomouci či Karviná open air… Přípravu
na tyto akce si zpestřujeme také účastí na běžeckých závodech v
okolí i seriálem FrenFlorbal v pohybu, kde jsou vítáni i rodinní
příslušníci. Absolvujeme také týdenní soustředění na Horní Bečvě.
Naše činnost je tedy velmi bohatá, a kdo má zájem, najde u nás
bohaté sportovní vyžití i prima kolektiv nadšených sportovců. A
abychom tohle vše mohli provozovat, potřebujeme samozřejmě
také pomoc sponzorů a na tomto místě bychom chtěli poděkovat
i zastupitelům Trojanovic za jejich každoroční finanční podporu,
která jde ve prospěch sportování mládeže. Děkujeme.
V případě zájmu o informace kontaktujte předsedu klubu a hlavního trenéra, p.Zdeňka Polácha (tel. 736 627 206 nebo zdenekpolach@seznam.cz).

foto: www.frenflorbal.cz

foto: www.frenflorbal.cz

Děti a mládež nejen z Frenštátu nacházejí sportovní vyžití ve
florbalovém oddíle při Sokole Frenštát p.R. Nezanedbatelný podíl na členské základně mají také mládežníci z Trojanovic. Což
samozřejmě vítáme a určitě rádi mezi sebe přijmeme další zájemce o tento populární sport.

Žijí mezi námi
Jsou jako většina všech ostatních občanů, slušní, pracovití, nenápadní, navíc bych dodal pokorní a více než kdokoliv jiný znají cenu
lidského zdraví a života. Avšak člověk se o nich dozví teprve tehdy,
až na ně někdo upozorní.
Domníval jsem se, že pana Josefa Kuřece znám velmi dobře, nejen
jako pracovníka obce, ale také člena Matice Radhošťské a trojanovských hasičů. Proto mne překvapila krátká zpráva v červencových
Obecních novinách, že pan Josef Kuřec obdržel Zlatý kříž III. třídy
za osmdesát bezpříspěvkových odběrů krve. To jsem opravu nevěděl a za celá léta, co pana Josefa Kuřece znám, nikdy se o této
skutečnosti nezmínil. V minulosti Český červený kříž poslal na
obecní úřad obdobné zprávy o panu Vítězslavu Kantorovi a Evženu Jachanovi.
Všem trojanovským dárcům krve „kraluje“ se svými 133 odběry
pan Vítězslav Kantor. Je dobře, že má mladší následovníky, např.
Daniela Majera, Vladimíru, Tomáše a Karolínu Šabaturovy. Karo-

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
Srpen 2019

lína dokonce věnovala své vlasy pro zhotovení paruky dětem na
onkologickém oddělení. Nedávno jsem se dozvěděl, že můj soused Vlastík Kalman byl též dobrovolným dárcem krve. Krev vrací
zdraví a mnohdy zachraňuje životy. Je jedním z nejušlechtilejších
darů, které člověk může poskytnout. Věřím, že těch dárců krve v
naší obci je více, bohužel jsem je nejmenoval, protože o nich nevím. Snad mi to ve své skromnosti prominou.
Vybavuje se mi citát z Jakubova listu v kapitole Víra a skutky:
„Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukáži svou víru na skutcích.“
Já bych jen dodal, že dárcovství krve je jedním z projevů křesťanské
lásky k bližnímu, aniž dotyčný dárce je věřící či ateista.
Drahomír Strnadel
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5/10
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 3569/31 v k.ú. Trojanovice pro zřízení parkovacích míst pro
invalidy.
OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 24. 6. 2019 v Hasičské zbrojnici v Trojanovicích.
5/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření
obce Trojanovice za rok 2018 s výhradami.
5/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet obce
Trojanovice za rok 2018.
5/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku obce
Trojanovice za rok 2018.
5/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje opatření k nápravě chyb
a nedostatků, které vyplývají ze zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Trojanovice za rok 2018.
5/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2018, Zprávu
o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2018.
5/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření
Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy
Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2018
bez výhrad.
5/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zprávu o činnosti Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2018.
5/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku Jubilejní
základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2018.
5/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje starostu vypracováním
směrnice pro dotace na vybudování ČOV pro nemovitosti dle přiložené tabulky, viz příloha č. 1, ve výši 40.000,- Kč na jednu ČOV.
Základní podmínky dotace:
• Dotace na ČOV bude pouze pro nemovitosti, které nemají možnost napojit se na kanalizaci
• Dotace na ČOV bude pouze pro nemovitosti trvale obydlené
• Dotace na ČOV nebude pro rekreační chaty
• Příjemce dotace na ČOV bude muset doložit 1x za rok vzorek o
nezávadnosti vypouštěné vody od akreditované laboratoře.

5/11
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy kupní pro majetkoprávní vypořádání z důvodu plánovaných opatření na vodním toku “Rokytný km 0,940-1,400”.
5/12
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro kanalizační a vodovodní přípojku pro objekt č.p. 199, p.č. st. 207, 2147
a 1926/18 v obecních pozemcích p.č. 1926/14 a 2128/1, vše v k.ú
Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
5/13
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku pro objekt na p.č. 2318/3 v obecních pozemcích p.č.
2338/32 a 3580/5, vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje
směrnice č. 1/2014.
5/14
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
3609/11 v k. ú. Trojanovice, ani jeho části.
5/15
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku pro p.č. 2364/1 v obecních pozemcích p.č. 2346/6 a
3569/31, vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice
č. 1/2014.
5/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pachtu a provozování
vodního díla č. 00298514/SONP/NJ/V/2019, viz příloha č. 2.
5/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje žádost Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, příspěvkové organizace, o použití hospodářského výsledku za rok
2018 ve výši 19152,87 Kč do rezervního fondu školy.
5/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice rozhodlo o pořízení Změny č. 2
Územního plánu Trojanovice ve zkráceném postupu v souladu s
§ 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na
základě rozhodnutí o jejím obsahu.
5/19
I. Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1. 7. 2019 odvolání
Ing. Kateřiny Pustějovské z Komise pro obnovu Horeček za město
Frenštát pod Radhoštěm.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1. 7. 2019 zvolení
Ing. Luboše Drachovského členem Komise pro obnovu Horeček za
město Frenštát pod Radhoštěm.
III. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu Fondu Horečky
na rok 2019 dle předloženého návrhu.
5/20
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje vypořádání se společností Energie Pro s.r.o.

Srpen 2019
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5/21
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace se společností Charita Frenštát pod Radhoštěm ve výši 150
tis. Kč, viz příloha č. 3.
5/22
Zastupitelstvo obce schvaluje dotační program obce Trojanovice
“Návratná finanční výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění bezúročné půjčky”, viz příloha č. 4.
5/23
Zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy (viz příloha č. 5) o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu „Návratná finanční výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění - bezúročné
zápůjčky“ schváleného dne 24. 6. 2019 zastupitelstvem obce Trojanovice a pověřuje místostarostku obce Trojanovice podpisem
smluv s občany, kteří splní podmínky Programu.
5/24
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dle ustanovení §102
odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000Sb., o obcích, v platném znění:
a) K provádění rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu v

případě rozpočtového zapojení finanční výpomoci ze SFŽP ČR
poskytnuté na bezúročné zápůjčky občanům obce Trojanovice na
předfinancování výměny kotlů do rozpočtu obce Trojanovice, a
to v oblasti příjmů a výdajů, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy se SFŽP k příjmu finanční výpomoci
b) K provádění rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu v
případě rozpočtového zapojení finančních splátek bezúročných
zápůjček od občanů obce Trojanovice na předfinancování výměny
kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla do rozpočtu obce, a
to v oblasti příjmů a výdajů
5/25
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypracováním směrnice pro
dotace na vybudování kanalizační přípojky ve výši 20 tis. Kč/jedna
přípojka:
• Dotace na kanalizační přípojku bude pouze pro nemovitosti trvale obydlené
• Dotace na kanalizační přípojku nebude pro rekreační chaty
• Dotace bude pouze pro přípojky, kde v místě napojení bude dno
kanalizačního řadu hlouběji než 2,5 m od stávajícího terénu.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Tým českých juniorů do 14 let
ovládl Summer Cup 2019 ve
španělské Murcii (jeden ze šesti mezinárodních turnajů organizovaných Tennis Europe
v letních měsících), když se o
vítězství postarali Vojtěch Petr
(2005, TK Na Dolině), Lukáš
Velík (2005, I.ČLTK Praha) a
Jakub Menšík (2005, TK AGROFERT Prostějov).
Češi postupně porazili domácí Španělsko 2:1, v semifinále
Chorvatsko 2:0 a ve finále si poradili s Francií 2:1.

foto: www.cztenis.cz

Vítězství ve španělské Murcii 5.-7.7. 2019

Vojtěch Petr první zprava

Výsledková listina turnaje s odehranými zápasy Vojty Petra.
Srpen 2019

Mgr. Ivana Vrtalová
místostarostka obce
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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.
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

Na výstavu Zachraňme psy! lze přinést obojky, kousátka, staré deky a pamlsky pro pejsky, které tím podpoříte v
útulcích.
VIII. ročník memoriálu Jiřího Rašky nabídne dva vrcholy
Ve druhé polovině srpna se ve Frenštátě pod Radhoštěm uskuteční tradiční klání skokanů a skokanek na lyžích - Memoriál Jiřího
Rašky. Program odstartují pátečním podvečerním závodem muži,
kteří se již poosmé utkají o putovní trofej. V sobotním dopoledni
je čeká druhý závod. Ženská světová elita se představí v sobotní
kvalifikaci a nedělním dopoledním závodě.

Program VIII. ročníku memoriálu Jiřího Rašky
Pátek 16.8.2019
MUŽI - KONTINENTÁLNÍ POHÁR
13:30 Oficiální trénink
16:00 Slavnostní zahájení
16:30 MEMORIÁL JIŘÍHO RAŠKY - HS 106
Sobota 17.8.2019
MUŽI - KONTINENTÁLNÍ POHÁR
9:00 Zkušební kolo
10:00 O POHÁR STAROSTY - HS 106
ŽENY - SVĚTOVÝ POHÁR
15:00 Oficiální trénink
17:00 KVALIFIKACE HS 106
Neděle 18.8.2019
ŽENY - SVĚTOVÝ POHÁR
9:00 Zkušební kolo
10:00 Slavnostní zahájení
10:30 SVĚTOVÝ POHÁR ŽEN - HS 106

Srpen 2019
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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

Srpen 2019

dovoz nového spotřebiče i s montáží, odvoz starého
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Požární útok týmu Trojanovice A

Pavel Babinec s Janem Tichavským při vaření guláše. Pavel Babinec,
dlouholetý člen hasičského sboru, odešel 23.7.2019 náhle ve věku
71 let.

foto: Věra Kaňová
foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Káňová

Sbor dobrovolných hasičů si již tradičně připravil prázdninový
společensko - sportovně - kulturní program, kterým obohatil sobotní dění v obci. Naplnil tak poslání sboru, který nejen sdružuje
členy ochotné pomáhat při krizových situacích v obci, ale i organizuje společenské dění sbližující sousedy. Letošní pěkné počasí
napomohlo dobré náladě, a tak se mohlo oslavovat do brzkých
ranních hodin. K veselí přispěly i výsledky dosažené během závodu. Trojanovicím se podařilo sestavit 4 týmy - 2x muži a 2x ženy.
Trojanovice A, soutěžící v Novojičínské lize (NJL) v požárním útoku, se umístily na krásném druhém místě za Jistebníkem. Celkové
pořadí po pátém kole je obdobné - druhé místo pro Trojaovice
za Jistebníkem. Po devíti soutěžních kláních proběhne ukončení
NJL 2.11.2019 v kulturním centru ve Fulneku. Připomeňme jen, že
loňská sezóna skončila v kategorii mužů pro tým Trojanovic také
celkovým druhým místem za Závišicemi.
Večerní program zajistila již tradičně hudební kopřivnická skupina KopRock.
-red-

foto: Věra Kaňová

Letní večer 20.7.2019

Předávání cen z rukou starosty SDH Trojanovice.

Srpen 2019
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Ukončení školního roku se v Karlovicích oslavilo v sobotu 29.
června rytířským turnajem všech malých |Karlovjanů v areálu Četynovic. Rytířský turnaj zorganizovaly Kristýna a Kateřina Babincová pod dohledem markraběte Četymíra z Karlovic a malá pážata
se střetla na kolbišti koňmo s dřevci a štíty se snahou shodit soupeře z oře. Přenášela vodu ve vědrech, dřevcem napichovala ozdobné
věnečky a nechyběla střelba z luku na jelena a mnoho dalších disciplín. Odpoledne završil souboj s vodními zbraněmi všeho druhu
a v širokém okruhu se nenašel suchý člověk. Odměnou pak byla
jízda na vodní skluzavce a následné pasování pážat na rytíře. Program postupně přešel do příjemného sousedského posezení až do
pozdních večerních hodin.
Lukáš Kollárik

Čtvrtky již tradičně patří k Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Pro návštěvníky představují možnost prohlédnout si stálou
expozici i připravené dočasné výstavy. Ale osobně mám čtvrtky,
na které připadnou vernisáže, nejraději. Výstava okomentovaná
většinou samotným autorem, je lépe pochopitelná, bližší divákovi.
Seznámí s důvody tvorby, s technikou, vzniká prostor pro dotazy
diváků. To vše doplněné o hudební doprovod.
Vernisáž výstavy z 25.7.2019 zahájil hrou na klarinet Jakub Šivic.
Poté putovní výstavu obrazů, malovaných účastníky kurzů Ateliéru Viridian z Hlučína, představila spoluzakladatelka ateliéru Elen
Thiemlová. Výstava upozorňuje na nevyhovující podmínky psů a
koček v množírnách, tj. v chovných zařízeních sloužících k rozmnožování plemen psů a koček. Česká republika patří spolu se
Slovenskem a některými dalšími východoevropskými státy k hlavním vývozcům psů a koček pro celou Evropu.
Výstava potrvá do 29.8.2019.
Ivana Vrtalová

foto: Monika Ondryášová

foto: Lukáš Kollárik

foto: Monika Ondryášová

Vernisáž výstavy Zachraňme psy!

foto: Lukáš Kollárik

Rytířský turnaj v Karlovicích

Již poosmé bude patřit předposlední prázdninovou sobotu
hřiště frenštátských hasičů záchranářům všeho druhu.
Kdy:
17.8.2019 od 10:00 hod.
Kde:
hasičské hřiště, za Domovem Hortenzie, Střelniční ul., Frenštát p. R.
Pořadatel akce:
JSDH Frenštát pod Radhoštěm
Vstup zdarma.
Srpen 2019
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Pozvánka
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Akce v Trojanovicích a okolí

Prodejní novinky
Novinkou v nabídce infocentra jsou od července
kalendáře Radovana Stoklasy s krajinnou tématikou
na rok 2020.
Vybírat můžete ze stolních či nástěnných variant a z
motivů Beskyd a Valašska.

Ceník kalendářů (stolní 94 Kč, nástěnný na šířku 140
Kč, nástěnný na výšku 150 Kč)

Kotkova cimbálové muzika z Frýdlantu nad Ostravicí vydala nové
CD - U Kurečky Na Mytě. Křest proběhl 16.5.2019 v Janáčkově
síni ve Frýdlantu n.O. Kotce bylo možné slyšet i při svatojánském
koncertě v kapli na Radhošti. V informačním centru je k dostání
za 250Kč.

Pro tvořivé děti nabízí informační centrum sadu z vlnité lepenky
s tématikou Beskyd. Balení obsahuje 5 karet s předřezanými díly
na kompletaci 5 zvířátek. Barvit lze vodovkami, temperami, fixy.
Prodejní cena 150Kč.
Srpen 2019
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V pátek 5. července se uskutečnila v kapli
sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti hlavní
pouť. Mše svaté ke cti svatých soluňských
bratří zde byly slouženy v 9:30, 11:00,
14:00. Od 6. července potom začalo v této
kapli pásmo sobotních poutí, při nichž
budou bohoslužby zajišťovány jednotlivými farnostmi.
Kaple, zasvěcená moravským věrozvěstům,
stojí na Radhošti od r. 1898, kdy ji vysvětil tehdejší olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. Myšlenka na její stavbu vzešla
v r. 1885, u příležitosti 1000. výročí smrti
sv. Metoděje. Tento návrh vznikl na schůzi frenštátské Občanské besedy. Její stavba
pak byla financována ze sbírek a darů.
Kaple sv. Cyrila a Metoděje spadá pod
duchovní správu farnosti Frenštát pod
Radhoštěm, od r. 1905 o ni pečuje Matice
Radhošťská – s výjimkou let 1951–1994,
kdy byla Matice komunistickým režimem
zrušena.
Více o kapli najdete na https://www.farnostfrenstat.cz/kaple-sv-cyrila-a-metodeje
-na-radhosti/
Otec Petr Kříbek, farář frenštátské farnosti, pozval všechny farníky jak z Frenštátu pod Radhoštěm, tak i z Trojanovic, na
společnou poutní mši svatou ve 14:00 hod.,
při které jsme prosili za dar víry a obnovu
křesťanského života podle evangelia a za
upevnění víry v našich rodinách a farnosti.
Milena Mužíková

foto: Milena Mužíková

Cyrilometodějská pouť 5.7.2019

foto: Milena Mužíková
foto: Hana Dorotíková

foto: Denis Kutěj

•100 let od úmrtí Emila Kostelníka
(1.předsedy Matice Radhošťské)
•1150 let od úmrtí sv. Cyrila
•25 let od obnovení Matice Radhošťské

foto: Milena Mužíková

Významná výročí:

2 kotle guláše, 440 vydaných porcí, ekologické, opakovaně použitelné nádobí vyžadující práci čety pomývačů nádobí (členové Matice Radhošťské: Ladislav Kocián, Petr Ondryáš a František Tomek, důstojní nástupci paní Vlasty Kvardové - ta
po dlouhé roky tuto velmi důležitou činnost zajišťovala a díky ní víme, jak postavit mycí linku), hlavní kuchař Jan Tichavský,
výtěžek z prodeje věnován Matici Radhošťské
Srpen 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí

Naši jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Ilona Cabáková

85 let

Milada Zapatová

80 let

Ludmila Fabiánová

75 let

Mária Blažková

70 let

Zdenek Jašek 		

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pozvánka

Zveme všechny občany na 6. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 26. srpna 2019
v 18.00 hodin na hřišti na Bystrém.

Srpen 2019
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Sedm obcí, sedm dní v týdnu
Mikroregion Frenštátsko sdružující 7 obcí připravil nejen pro
turisty, ale i pro místní obyvatele možnost naplánovat si výlet na
každý den v týdnu po našem malebném okolí. V prázdninový čas

Pondělí - BORDOVICE

17:00 - 18:00 Kaple Neposkvrněného početí Panny
Marie

tak můžete poznávat nejen přírodní krásy, ale i interiéry obecních
dominant, které jsou zpřístupněny prohlídce.
-red-

Úterý - TICHÁ

8:00 - 12:00 12:30-14:30 obřadní síň

Středa - KUNČICE P.O.

15:00 - 18:00 dřevěný kostel sv.Prokopa a Barbory

Čtvrtek - TROJANOVICE

15:00 - 18:00 Památník bratří Strnadlů a Jana
Knebla

Pátek - LICHNOV

9:00 - 16:00 Muzeum Lichnov - expozice vystěhovalectví

Sobota - FRENŠTÁT P.R.

8:00 - 19:00 Naučná stezka Beskydské nebe

Neděle - VEŘOVICE

12:00 - 18:00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Více o projektu naleznete na informačních letáčcích dostupných v informačním centru OÚ Trojanovice.
Srpen 2019
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Jaká je Amerika ( a jaká není )
policie a drakonických pokut. Hlídku silniční patroly našeho typu,

Motto : Když se rozhodneš, máš to nejtěžší za sebou. co kontroluje řidiče, jenom tak neuvidíte. Myslím, že to je výcho-

foto: Pavel Rampír

vou a postojem k autoritě státu- co je napsáno, tak se má dodržovat
a ne obcházet, tečka.

foto: Pavel Rampír

Málokdy uvidíte nějaké fajnové auto exkluzivní značky. Americký
řidič je pragmatik, auto má sloužit. Polovina osobáků jsou pick up
- ale obrovské, kola jako traktor a nákladový prostor, že se můžete stěhovat. Legrační je vidět přepravovat psa - vlají mu ušiska
ve větru, přihmouřené oči, má postoj námořníka na kapitánském
můstku, tedy nevím, jak v dešti...
Ale dosti silnic a aut, jsme tady ohledně poznávání Ameriky. Nedá
se vše popsat v jednom, dvou článcích, tak pouze příklady. Po
slavné High Way no.101 přijíždíme do městečka Pacific City ( jak
jinak, když je na břehu Pacifického oceánu). Nejlepší, nejpohodovější místo... psi bez vodítka a košíku, obchod s mariuhanou na
hlavní avenue. Uprostřed domků v městečku je malé letiště, které
kříží silnice se značkou Pozor letadla!

Na pláži pánové v mých letech pouštějí ve větru, přicházejícím až
někde z Hawaye, draky, jiný chlápek dělá obrovské mýdlové bubliny. Na pláže můžete dojet i lodí - rybáři, co se vracejí z lovu, to
na závěr rozpálí a doplují pískem až k autu s návěsem a navijákem.
Vyšlápli jsme si na blízké písčité útesy s borovicemi a vidíme to vše
jako na dlani. Sakra, tady by se dalo žít - ale nemají tady v zimě
sníh, tak zůstaneme v Trojanovicích.........

foto: Pavel Rampír

foto: Pavel Rampír

Táže se moje žena Klára: „Levné letenky do Los Angeles, letíme? “
Dva měsíce uplynou a sedíme nejdříve ve vlaku (Ostrava), v autobusu (Vídeň), v eroplánu (Helsinky). Aby to cestování nebylo tak
jednoduché, tak v zemi hokejového mistra světa a vodky spíme na
letišti, neb nám to letí až za dvacet hodin. Stačil jsem navštívit vojenské letecké muzeum. Bez patosu se dozvíte, jak Finové vypráskali slavnou Rudou armádu na zemi i ve vzduchu za rusko-finské
války....
Po dvanácti hodinách letu a dvou výborných jídlech sedáme na
letišti Los Angeles (LAX). Vstupní kontrola na území USA je dnes
již plně digitalizovaná, ale PC nechce poznat Kláru na fotce v pasu.
Jde k přepážce s úředníkem cizinecké police - pohovor strohý a
slušný a jsme pod hvězdnou vlajkou a oblohou Californie.
Nejsme ve Státech poprvé a víme, co nás čeká. Všechna putování si
plánujeme sami, tedy hlavně Klára. Já jsem kuchař výpravy, bodyguard , někdy řidič, často vypravěč historie dávné, ale i té, co jsme
již zažili, tedy aspoň já. Žádné hotely, žádný autokar s průvodcem.
V batohu, který si můžeme
vzít na palubu Boeingu, je
jen to nejnutnější- spacák,
karimatka, vaření, pár triček a fusaklí. Zbytek jako
nůž, pánev, plynová bomba, steaky a pivo se koupí
na místě.Někdy dokonce i
polštář a deka na blešáku.
Zapomněl jsem ale půjčit
takové auto, aby se v něm
po sklopení sedadel dva
vyspali. Tak je uděláno do sedel, pytel ovsa (tedy nádrž benzínu, za polovinu české ceny)
a na sever !
Pro představu- California je více než pětkrát větší než naše republika, Oregon třikrát a stát Washington více než dvakrát. Tentokrát
více na sever Kalifornie proto, že minule jsme to protáhli dolů na
jih- San Diego, Arizona, Las Vegas, Údolí smrti, Nevada a národní
parky, třeba Grand Canyon, Sequoia, Yosemith. Takže jsme uzavřeli okruh Divokého západu. Pokud vynecháme velká města,
prozradím vám tajemství - nic divokého už tam neuvidíte. Prostě
Západ již není divoký a venkov a malá městečka připomínají spíše
neděli ve filmu V pravé poledne. Vše je zde jiné než v Evropě,
stavby většinou ze dřeva, neskonale barevné, všude hodně místa,
dva baráky vedle sebe abyste pohledali. Před domem vlajka, obytný
přívěs, někdy dva i tři. Docela často uvidíte před stavením automobilové muzeum - auta od čtyřicátých let do dneška, v různém stavu
rozkladu. Nevím, možná mají k těm strojům citový vztah, možná
je tam drahá likvidace vozů. Každopádně mají na to dostatek místa
mít doma Forda 1948 prorostlého břízkou a Dodge, co vozil hipíky...a dalších deset modelů.
S podobným nadhledem, v rámci dostatku prostoru, staví i silnice.
Kde je to možné, jsou protisměrné pruhy odděleny ne svodidly, ale
travnatým či podobným pruhem šíře třeba dvaceti metrů, to samé
na okrajích. Ona silniční doprava je kapitola sama pro sebe. Ujeli
jsme letos pět tisíc kilometrů- žádný karambol, žádná kolona, žádný stresový zážitek. Všichni jezdí pomalu a klidně, jezdí tak, jak se
má, vlastně není proč předjíždět- snad kamiony do kopce. Pokud
ráno dáte do plánovače místo cíle, můžete si být jisti, že opravdu za
pět hodin třicet dvě minuty tam budete. Nevěřím, že to je obavou z

Je večer, nutno hledat místo na přespání-ale o tom až příště.
Pavel Rampír
Srpen 2019
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Dožínky - 50 let tradice

A tak se letos tyto Dožínky dožily padesátky.
Díky všem, kdo v této tradici chtějí pokračovat.			
				
Jan Tichavský

Srpen 2019

Dožínky 2016

foto: Hana Dorotíková

V sobotu 17. srpna v Trojanovicích na Bystrém se budou již po
padesáté konat Dožínky. Chtěl bych aspoň v krátkosti na uplynulých padesát roků zavzpomínat.
V mých vzpomínkách zůstalo, že v letech 1938 - 39 jsme jako malé
děti sledovali u Káni – říkalo se u Kopelčáků, jak nacvičovala zdejší omladina ve stodole dožínkové pásmo. Nesměla chybět Česká
a Moravská Beseda. V neděli, v den Dožínek, se jelo od Káni na
děkovnou mši do Frenštátu na nastrojeném žebřiňáku, na kterém
bylo připevněno páté kolo. Na něm byl připevněn taneční pár ve
valašském kroji. My jako malé děti jsme tento žebřiňák kus cesty
doprovázeli. Pak odpoledne se konala v Dubině dožínková slavnost.
V mých vzpomínkách zůstává, že tento areál byl osvětlen elektrickými žárovkami. Elektrický proud byl vyráběn u pana Káni mlýnským kolem. Pro nás to bylo něco zvláštního. Doma jsme viděli jen
světlo od petrolejové lampy.
Na to všechno jsem vzpomínal, když se v roce 1968 – 69 částečně
uvolnila totalita a v Trojanovicích se obnovila činnost Lidové strany. První dvoje Dožínky se konaly na Bystrém u Uhláře. V roce
1970 jsme chtěli při příležitosti 250 roků postavení sochy Panny
Marie začít Dožínky u této sochy. Asi 200 účastníků se sešlo u této
sochy a čekali na hlavního řečníka pana Bohumila Strnadla - Četynu, se kterým jsem měl vše domluveno. V té době již nastala normalizace, a tak pan spisovatel nepřišel. My jsme se krátce pomodlili a šli oslavovat Dožínky.
Pak se už Dožínky konaly vždy na Bystrém u Planiskového mostu. V osmdesátých letech jsme nesměli na plakátech uvádět, že se
konají Dožínky. V té době mohla Dožínky organizovat pouze JZD
(Jednotná zemědělská družstva), tak to byla Letní slavnost, ale
vždy jsme tomu říkali Dožínky.

Dožínky 2018
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Memoriál J.Jaškovského 6.7.2019

foto: Vladimír Maloň
foto: Vladimír Maloň

foto: Vladimír Maloň

foto: Vladimír Maloň

I. s Tichou a byl to velice vyrovnaný zápas, kde jsme dlouho mysleli, že utkání za stavu 3:3 půjde do pokutových kopů. Tichá ale
předvedla, že jí zbylo více sil, a výsledek otočila ve svůj prospěch.
Po náležitém občerstvení po náročných zápasech na nás čekalo
obvyklé zpestření dne v podobě vystoupení hudební skupiny Astmatic, která nás provázela až do brzkých ranních hodin.
Závěrem bych chtěl poděkovat za krásné počasí, které nás celý
den provázelo, a velké díky patří zúčastněným týmům, lidem,
kteří přišli hráče podpořit, a hlavně členům výboru, fotbalistům,
rodinným příslušníkům a ostatním, kteří se na přípravě turnaje
podíleli a také po celý turnaj pomáhali. A v neposlední řadě velké
díky obci Trojanovice, která přispěla k zvelebení areálu a zároveň
finančně podpořila pořádání turnaje.
Aleš Genzer

foto: Vladimír Maloň

Dne 6.července se konal již 52.ročník fotbalového memoriálu
J. Jaškovského za účasti domácího TJ Trojanovice-Bystré, Trojanovice I., Beskyd Frenštát a SK Tichá.
V prvním zápase se utkal domácí klub TJ Trojanovice-Bystré se
sousední Tichou, ale bohužel zápas se nám vůbec nepovedl, takže se radovala Tichá z postupu do finále. Ve druhém zápase se
utkal další místní klub Trojanovice I. se sousedy z Frenštátu, kde
po zkušeném výkonu zvítězil tým z Trojanovic. V přestávkovém
čase jsme mohli zhlédnout krásné utkání dvou týmů složených z
bysterských přípravek, kde nešlo o výsledek, ale hlavně o radost
ze hry a potěšení přítomných rodičů a diváků. Odpoledne nás
nejprve čekalo utkání o 3.místo, kde se utkalo Bystré s Frenštátem. Utkání bylo vyrovnané, ale bohužel tým z Frenštátu nakonec
ukázal své kvality a Bystré se muselo spokojit s bramborovou medailí. Ve finálovém utkání se střetl skoro domácí tým Trojanovice
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Memoriál Tichá

foto: Hana Dorotíková
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Dne 20.7.2019 se konal 10.ročník fotbalového memoriálu Josefa Špačka v Tiché za
účasti výběru z našich dvou trojanovských
týmů. K prvnímu zápasu jsme nastoupili
až odpoledne a čekal nás soupeř ze Starého
Města, který hraje vyšší soutěž. Díky aktivní hře se nám podařilo vyhrát 4:2. Jelikož
další zápas začínal až v 17 hodin, tak přestávku vyplnila soutěž o nejlepšího penaltového krále. Přihlásilo se cca 15 účastníků
(většinou děti) a také dvě děti z Trojanovic.
Soutěž začal Matěj Genzer, který málem
zbořil branku, když trefil tyč, a dále Jakub
Genzer, kterému se podařilo projít až do finále a v něm i zvítězil.
Po pěkném zpestření nás čekal náš druhý
zápas proti Špakyho výběru. Skóre jsme
otevřeli již ve druhé minutě a díky naší aktivní hře se nám dařilo držet vedení 1:0 až
do 50. minuty, ale potom se projevilo, že
jsme hráli již druhý zápas po sobě. Postupně jsme obdrželi 4 branky a 1:4 byl již konečný výsledek. A také abych nezapomněl,
Ondřej Pícha byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje. Myslím, že jsme odehráli
pěkný turnaj a možná bychom se mohli
trochu zamyslet, jak by bylo pěkné oba
trojanovské týmy spojit a možná si i zahrát
vyšší soutěže.
					
		
Aleš Genzer

Horečkyfest - festival, který zraje jako víno.
Každoročně přináší nové atraktivity nejen na
scénách, ale i v zázemí gastrozón. Již loni se přiklonil k nákupu nicknaců - vratných kelímků
a předal tak jasné poselství – nejsme lhostejní k
životnímu prostředí.
Vratné kelímky se vyrábí z pevného, odolného
plastu. Díky tomu se dají umýt a použít znovu.
S originálním logem festivalu jsou k dostání v
restauraci Rekovice, bufetu Šopa a informačním
centru OÚ Trojanovice za cenu 40Kč.

foto: Aleš Genzer
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