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Slovo místostarostky

Vážení spoluobčané,
do rukou se mi dostalo mimořádné
vydání novin, které se zabývá rozvojem a budoucností Moravskoslezského
kraje. Obec jako nejmenší samosprávná jednotka se stará na svém území o
své občany na základě svého rozpočtu.
Sílu prosadit větší realizace a projekty
nadobecního významu získáte teprve
zapojením se do vyššího celku. Ty mohou vzniknou např. dobrovolnou spoluprací, jako je naše začlenění do Mikroregionu Frenštát nebo MAS Lašsko.
Významným partnerem, který je dle
ústavy vyšším samosprávným celkem,
je pro nás Moravskoslezský kraj (MSK).
V případě souladu obecního strategického rozvoje se strategií krajskou nám
pomáhá prosazovat projekty, které by
malá obecní samospráva sama nevybojovala. Krajské plánování dále podléhá
souladu se strategickými cíli národními
a nadnárodními.
Právě v letošním roce se odehrává
tvorba krajské strategie s výhledem
až do roku 2027. Jako první kraj v republice zapojuje MSK do plánování
nejen odborníky, zástupce obcí, firem,
organizací, neziskovek, ale také občany
zdejšího kraje. O možnostech ovlivnit
investice se dočtete na str.7.
Mezi zamýšlenými projekty je i turistické využití Beskyd. „ Na víkend do
hor místo do obchodního centra“ je
motto projektu, který chce ze spojnice
mezi Lysou horou a Pustevnami udělat oddychovou oblast pro lidi z měst.
Projekt předpokládá využití několika
brownfieldů, včetně důlního díla Frenštát nebo pily na Ostravici. V plánu je
také kabinová lanovka na Pustevny a
revitalizace skokanských můstků a celého areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě p.R.
Nejsme tedy jen občany Trojanovic,
ale i Moravskoslezského kraje, České
republiky a Evropské unie.
Ivana Vrtalová
Září 2019

Školní dění o prázdninách
Žáky v novém školním roce čekají novinky, na kterých Jubilejní základní škola
prezidenta Masaryka usilovně pracovala celé prázdniny. Harmonogram prací
byl k dětem vstřícný, a tak se předávání
vysvědčení událo s dvoudenním předstihem, aby mohly začít vyklízecí práce.
O inovacích, jejich důvodech a výhodách
jsem se pobavila s ředitelkou školy Jitkou
Pajlíkovou.
▶▶ O prázdninách jsme zaznamenali
zvýšený ruch kolem školní budovy - vyklízecí rukáv na stavební suť, obecní vysokozdvižnou plošinu, bagr, nákladní automobil. Co vše se přes prázdniny ve škole
událo?
Skutečně, jakmile děti radostně zahájily
prázdniny, jejich jásot, veselé skotačení a
zvonění v pravidelných intervalech ve škole
nahradily zvuky vrtaček, brusek, sbíječek a
kladiv. Hlavním záměrem těchto prací bylo
vytvoření nové kmenové třídy v prvním

Realizace přestavby
patře. Tyto stavební úpravy zahrnovaly zbourání příčky mezi
kanceláří paní účetní a nevyhovující počítačovou učebnou,
zednické a podlahářské práce
a celkové vybavení nové třídy.
Dílo se zdařilo, pro žáky je připravena moderní, čistá a pěkná
učebna.
Důvodem přestavby byl výsledek dubnového zápisu dětí
do 1. třídy pro tento školní rok

2019/2020. Ze 41 uchazečů bylo přijato 34,
což znamenalo zajištění dvou prvních tříd.
Zájem o vzdělávání v naší škole je jistě
potěšující. Abychom však zachovali co
nejpříznivější podmínky pro optimální
výuku povinného předmětu informatiky,
zřizovatel školy musel v časové tísni nalézt
také prostor pro odbornou počítačovou
učebnu a zrealizovat projekt tak, aby vyhovoval nemalým hygienickým a technickým
požadavkům. V tomto případě přestavba
zasáhla suterén školy v nové části budovy.
Těmto změnám předcházely vyklízecí práce, zrušila se příčka mezi dílnou pana školníka a sklepním skladovým prostorem. Aby
se dodržely bezpečnostní normy pro školní
výuku, byla namontována dostatečně velká
okna, protipožární dveře a únikové dveře
směřující na hřiště za školou, nechyběly instalatérské, topenářské a rozsáhlé elektroinstalační práce. Finální zprovoznění počítačové učebny je naplánováno
do druhé zářijové dekády.
Většinou všechno konání má
své slabé i silné stránky a budova školy není „nafukovací“.
Zvyšování počtu tříd, které dovoluje mít ve třídách nižší počet dětí, má rozhodně pozitivní
vliv na kvalitu vyučování z hlediska individuálního přístupu učitelů k žákům. To je bez
diskuze -bezpečné a příjemné

Realizace přestavby

Vizualizace přestavby

prostředí pro žáky je prioritou
školy. Na druhé straně se ztrácejí úložné prostory pro bohatý didaktický materiál, učební
pomůcky, sportovní náčiní,
knihy… prostě kabinety. Taktéž sborovna, původně určená
pro pět učitelů, slouží aktuálně jedenácti pedagogickým
pracovníkům, což není úplně
ideální zázemí, když vezmeme v potaz také skutečnost, že

3
Školní dění o prázdninách - pokračování
provoz 3 oddělení školní družiny probíhá v
kmenových třídách. Třídy se také využívají
k odpoledním zájmovým kroužkům. Chce
to vskutku vzájemný respekt a toleranci
všech učitelů, precizní organizaci dozorů a
trpělivost provozních pracovníků.

nikdy nekončících technických problémů,
zvlášť děkuji panu Josefu Kuřcovi a panu
Milanu Petrovi.

▶▶ Na jakých venkovních úpravách se zapracovalo?
Jistě i méně pozorný kolemjdoucí v červnu
Nerada bych, aby tento výčet rezerv vyzněl a v červenci nepřehlédl natírání vnějšího
pesimisticky. Naopak. Chci spíše poukázat dřevěného obložení na budovách základna rozumné plánování koncepce rozvoje ní a mateřské školy. Po vyhodnocení stavu
školy, která musí vždy vycházet z kritické- umělého povrchu víceúčelového sportoviho hodnocení mnoha faktorů a reálných ště za školou se dále přistoupilo k zajištění
možností. Cením si přístupu pana staros- regenerace umělého povrchu vysokotlaty a paní mískovým myt o s t a r o s t k y,
tím. Součástí
oběma náleží
servisních
poděkování
prací
bylo
za obrovskou
odstraněpodporu při
ní
mechů,
prázdninopylů a spavých přemědu, výměna
nách, a to nek řemičitého
jen finanční,
vsypu, hloubale také za
kové uvolnění
vstřícnou koa provzdušmunikaci.
nění vláken
Hřiště po vyčištění
umělého trávKromě těchto
níku, chemicdvou rekonké
ošetření
strukcí proproti vzrůstu
bíhal současmechů a pleně generální
velů.
Stejná
úklid a údržhloubková reba vnitřních
generace byla
prostor školy
provedena
(demontáž
také na rozpoškozeného
běhu pro skok
školního zařídaleký, včetně
zení, výmalvýměny odraba tříd a nězového prkna,
kterých částí Nová kmenová třída
které nesplňochodeb, čištěvalo bezpeční nebo výměnostní normy.
na koberců, položení dlažby ve spojovací Prováděly se opravy herních prvků v zachodbě v prvním patře, začišťovací práce hradách mateřských škol.
atd.).
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ▶ Čekají nás i nějaké personální změuklízečce Miroslavě Bílkové za mimořád- ny?
né pracovní nasazení a také panu malíři a Ano, jedna zaměstnankyně mateřské školy
natěrači Daliboru Zátopkovi za neskona- odchází do penze. Tým třídních učitelek
lou ochotu přizpůsobit se našim potřebám. posílí dvě paní učitelky a na místo zástupce
Stejně sdílný a profesionální přístup proká- ředitelky byla od 1. 8. 2019 jmenována paní
zala paní účetní Marcela Poláchová při stě- Mgr. Jana Petrů, která současně vykonává
hování a úpravách její kanceláře. Úsek eko- funkci výchovné poradkyně. Věřím, že tyto
nomické a hospodářské správy dokázala i v změny povedou k zajištění lepších podmíprovizorním, hlučném a většinou zapráše- nek pro vzdělávání a v neposlední řadě k
ném prostředí výborně ustát. Také pan do- vytváření zdravé školní atmosféry.
movník Jaroslav Hutyra to neměl snadné, ▶▶ Děkuji za rozhovor a přeji úspěšně
protože právě na úkor jeho prostorné a vy- zvládnutý školní rok 2019/2020.
bavené dílny vznikla PC učebna. Pochválit
Ivana Vrtalová
musím celou pracovní četu obce za řešení

Napsáno na okraji

N

a pár minut jsem sám doma.
Je to velice zvláštní pocit a výjimečná situace, ke které nedochází
často. Všude je najednou tak ticho,
prázdno. Najednou nevím, co mám
dělat. Nemáte někdo nějaký tip? Už
vím. Podívám se, co nového se děje
ve světě sociálních sítí. No jo, ale
všechny ty facebooky, twittery a instagramy jsem navštívil před malou
chvílí a měl bych tam zavítat opět?
To ne. Chtělo by to něco jiného. Třeba bych mohl uklidit. Utřít prach,
vyprat, umýt podlahu. Ale při svém
zdravotním stavu bych si mohl ublížit a nadělat více škody než užitku.
Ne, je to dost nereálný nápad. Budu
si tedy číst. Mám čtení rád a nedávno se mi dostala do rukou poměrně
nová a zajímavá kniha. Ale pozor, je
moc těžká a mohla by mi upadnout.
Tak to radši riskovat nebudu. Podívám se raději na dobrý film. Třeba
na komedii Sám doma.Vzhledem k
mé aktuální situaci by to bylo přesné. Nebo co takhle pustit si nějakou
oblíbenou muziku? Ale ne. Už jsem
ji poslouchal ráno a celé dopoledne.
Mám najednou pocit, že jsem slyšel
snad všechno, co se slyšet dalo. Dám
si pauzu. Mohl bych si něco dát k zakousnutí. Mám tady před sebou na
stole neotevřené sušenky. Přiznám
se, je to velice lákává představa. To
bych je ale musel rozbalit a to je pro
mé ruce velice těžké. No dobrá, teď
nemluvím tak úplně pravdu. Spíše se
mi do toho nechce. Co takhle zkrátka jen přemýšlet? Ale o čem? Okolní
ticho k nejrůznějším úvahám přímo
vyzývá. Ale mě nic nenapadá. Potřebuji najít nějakou jinou činnost, ale
stále na nic nepřicházím. Situace se
pomalu stává vážnou. Hurá, už to
mám! Napíšu nový text pro Obecní
noviny. Třeba o tom, jak nevím, co
mám dělat. U toho se jistě docela
dobře zabavím a ještě přitom něco
vytvořím. Jak vidíte, milí čtenáři,
vždy se dá najít nějaká činnost, kterou může člověk dělat, pokud se náhodou ocitne doma zcela osamocen.
A to i přesto, že se zpočátku zdálo,
že na nic takového nepřijdu. Pro
dnešek jsem se tedy dostatečně zabavil. Jen mne napadá, co budu dělat příště, až zase náhodou budu sám
doma.
Matěj Fucyman
Září 2019
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Námětové cvičení JSDH na Koksaři 3.8.2019

foto: Ivana Vrtalová

Září 2019

foto: Ivana Vrtalová

Největší přínos mají taková cvičení pro nové členy, aby získali potřebné zkušenosti k reálným zásahům, kde už není možnost opravy. Figuranti, ale i hasiči si hlavně uvědomili, jak v takových situacích rychle běží čas.
Iveta Štefková

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

V sobotu 3.8. 2019 v dopoledních hodinách proběhlo námětové
cvičení trojanovských hasičů v obecní budově chaty Koksař. Tématem byl požár v jednom z pokojů, který se rozšířil na hlavní schodiště. Hasiči si procvičili orientaci v rozsáhlém prostoru, tu jim
ztěžoval zatemněný dýchací přístroj. Dále pak vytvoření vodních
proudů a v neposlední řadě vyhledávání osob a jejich transport.
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Hasičský tábor

Iveta Štefková

foto: Pavel Štefek

Letos jsme již desátým rokem vyrazili na tábor s mladými hasiči v hojném počtu 30 osob. Počasí nám poslední týden v červenci opravdu
přálo, téměř jsme nezmokli, až na budíček brzy ráno, kdy jsme se museli přesunout ,,ze širáku“ do svých stanů.
Vše se odehrávalo na Bonanze ve Velkých Karlovicích, krásném místě vysoko na kopci, daleko od veškeré civilizace. Tam si táborníci
mohli vyzkoušet své dovednosti v přírodě. Jejich každodenní úkoly byly: rozdělání ohně v kamnech, uklízení stanů, práce v kuchyni a
také noční hlídky. Nebylo to ale jenom
o práci, ale i o zábavě. Tentokrát byl tábor v duchu starověkého Egyptu, takže
jsme se proměnili v Kleopatry a egyptské faraony a čelili různým nástrahám
v podobě úkolů a her. Nechybělo také
stavění pyramidy a oblíbená hra Zabijácký polibek nebo Mumie se vrací.
Mimo to jsme se byli vykoupat v nedaleké Karolínce na Balatonu, kde
jsme se pořádně odmočili a načerpali nové síly na další dny. Velkým
zážitkem pro některé bylo slaňování z místní rozhledny Miloňov, kde
někteří překonali svůj strach a sami
sebe. Nechybělo také večerní zpívání
u
při kytaře nebo stezka odvahy.
Pro nás vedoucí byl letošní tábor malinko jiný, jelikož jsme poprvé nebyli
vedoucí,ale členové družstev, takže si
mohli naši nejstarší mladí hasiči okusit
roli plánování a organizování programu. A i když to vždy nebylo pro některé úplně lehké, tábor jsme si užili a už
teď se těšíme na ten další.

foto: Ladislav Pargač

6.7.2019 skončila sezona 2018/2019. V letošním soutěžním ročníku Okresního přeboru
jsme se umístili na 6. místě.
V týmu bylo 18 hráčů ve věku od 11 do 15 let. V
rámci ukončení sezony, jak již bývá zvykem, se
uskutečnilo utkání s rodiči. Po neúprosném boji
utkání skončilo nerozhodně. Přípravu na další
ročník zahájí žáci v polovině srpna. Z mužstva
odejde 5 hráčů, a to Sobota Martin, Tyrlík Rostislav, Zahradník Ondřej a Pavelka Jan, na hostování do SK Beskyd Frenštát, kde posilní družstvo
dorostu. Jediná dívka, která byla stabilní hráčkou družstva, Anežka Šmahlíková přestoupila
do FC Vítkovice1919 . Pro novou sezonu bude
mužstvo doplněno hráči, kteří končí v družstvu
starší přípravky.
Děkujeme předsedovi oddílu, všem členům výboru a sponzorům, že nám vytvářejí skvělé podmínky pro sportování.
Pokud chceš hrát fotbal a je Ti 11 až 14 let, přijď
mezi nás. Kontakty najdeš na webových stránkách oddílu.
Ladislav Pargač
▶▶ Hráči odcházející z družstva žáků:
Zleva : Tyrlík R., Šmahlíková A., Pavelka J. - trenéři Genzer A., Pargač L. – Sobota M., Zahradník O.

foto: Ladislav Pargač

Žáci oddílu kopané - TJ Trojanovice Bystré
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VII. Svátek dřeva 3.8.2019

foto: Dominik Bartoň
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foto: Dominik Bartoň

foto: Dominik Bartoň

foto: Dominik Bartoň

foto: Dominik Bartoň

foto: Dominik Bartoň

foto: Dominik Bartoň

Nejen soutěž dvoučlenných a rodinných týmů, ale i ukázka stahování dřeva koněm, exhibice sokolnictví a pětice řezbářů byly
k vidění první srpnovou sobotu v areálu amfiteátru na Horečkách.
Mezi devíti dvoučlennými týmy byly i dvě dvojice reprezentující
Trojanovice. Soutěžící vzešli ze zaměstnanců firmy Arro spol.,s.r.o.,
která realizuje rozšíření našeho sběrného dvora. Ze tří soutěžních
kol vzešel vítězný tým Noga team ve složení Pavel Noga a Josef
Stodola. Na stupních vítězů zvedli nad hlavu nejen trofeje, ale i dvě
aku pily značky Stihl.
Řezbáři před zraky návštěvníků akce vyřezali několik originálních
dřevěných laviček, ale také stupně vítězů i dřevěné houby a dýně.
Většina těchto výtvorů zůstane na Horečkách a poslouží jako součást turistické infrastruktury.
Více než 400 dětí si zasoutěžilo na připravených stanovištích,
odzkoušelo zorbing na louce, střelbu ze vzduchové pistole, luku,
navlékalo korálky a zkusilo další činnosti.
O večerní zakončení se postarala folková skupina Nezmaři. -red-
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Czech tour 16.8.2019

foto: Ivana Vrtalová

foto: Miroslav Prašivka

foto: Ivana Vrtalová

Největší v Česku konaný mezinárodní etapový závod v cyklistice
má svého vítěze. Stal se jím největší favorit, Jihoafričan Daryl Impey. Třetí místo obsadil Michael Kukrle z týmu Elkov-Author.
Při 2.etapě, v pátek 16.8.2019, závodníci projížděli po 14.hod. přes
Trojanovice na Pustevny. Kruhovým objezdem na Lomné ujížděla s
náskokem několika minut skupinka 4 jezdců ( Aadne Holter (Nor.),
Wessel Krul (Niz.), Maciej Paterski (Pol.) a Szymon Tracz (Pol.). ),
kteří byli pohlceni peletonem při stoupání na Bumbálku, a závěr etapy
ve Frýdku Místku rozhodl až sprint.
-red-

Trofej pro vítěze rychlostní prémie u Cyklosportu Prašivka. Kromě bodů, které vítěz prémie získal, na něj v cíli 2. etapy čekalo i toto ocenění
z rukou Miroslava Prašivky.

zdroj: bikeceladna.cz

Celorepublikový MTB závod, určený pro širokou veřejnost, zavedl závodníky na Pustevny.
Závodníci, kteří se rozhodli startovat na trase A v délce 50km, si
užili okruh se startem a cílem na Čeladné. V 11.30 vyrazili přes
golfový areál, Maralák, Knížecí cestou na Pustevny, nejvyšší bod
trasy Tanečnici, hřebenovkou se sjezdem na Podolánky do cíle. Vítězství v závodu ELITE vybojovali Jaroslav Kulhavý (čas 1:43:45
hod.)a Tereza Tvarůžková (čas 2:06:17 hod.)
-red-

hrajeMSKrajem
Kraj při tvorbě budoucí strategie dává příležitost lidem vyjádřit
se a spolupodílet se na rozhodování o investicích v MSK v období
2019-2027. Osobně se můžete zapojit na akcích, kde se prezentuje
kraj ve svém stánku, jako tomu bylo na Frenštátských slavnostech
nebo online na www.hrajemskrajem.cz. Zde můžete kliknutím
myší rozdělovat 3x1 miliardu do 3 okresů v našem kraji, slovně
popsat náš kraj, jaký byste jej chtěli mít, nebo napsat vzkaz pro
hejtmana.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

6.ročník CREAM Bike Čeladná 24.8.2019
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Přístavba sběrného dvora
Na protější straně se vybudovala přístavba s jímkou na separovaný
plastový odpad, který se dále bude dotřizovat pomocí pásového
dopravníku. Nájezdová rampa byla demontována a po vylití nového betonového podkladu bude doplněna o sjezdovou část, tak aby
odpadl prvek couvání. Práce budou dokončeny v září, kdy bude
znám i finální rozpočet přestavby.

foto: Ivana Vrtalová

I přes blížící se zákaz skládkování využitelného komunálního
odpadu množství odpadu neubývá. Sběrný dvůr tak potřeboval
inovaci, která by napomohla lepší organizaci a manipulaci při nakládání se skladovanými odpady. Od dubna začalo budování zpevněných ploch, na kterých vyrostla budova na uskladnění štěpky
pro školní vytápění a skladové prostory pro manipulační techniku.

Oprava střechy hasičské zbrojnice

Září 2019

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Od 28.7.2019 probíhá oprava střechy hasičské zbrojnice - výměna krytiny. Zájem o tuto zakázku projevila pouze firma UNIREK
s.r.o., která byla vybrána k realizaci. Na financování celkových nákladů ve výši 475 813,80Kč bez DPH se podílí i Moravskoslezský
kraj ze svého dotačního titulu - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 - Opravy vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní
infrastruktury venkova. 80% dotace, tj.192 000 Kč, bylo již připsáno na obecní účet.
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Koupě mulčovacího stroje

Koupě invalidního vozíku

Obecní technika se v polovině prázdnin rozrostla o mulčovací
stroj. Z nabídky 3 firem byla vybrána cenově nejvýhodnější od firmy Lipka HQ s.r.o. za 379 411,- Kč bez DPH.
žací stroj Kubota ZD 1211, včetně
mulčovací sady

Na podnět občanů obec zakoupila invalidní vozíček pro potřeby
převozu občanů, který je k dispozici na OÚ Trojanovice po domluvě s pracovnicí informačního centra Alenou Janákovou. Služba není zpoplatněna, je určena ke krátkodobému využití.
Specifikace: zadní kola na rychloupínák, snadno demontovatelné,
vozík je skládací, dá se jednoduše převézt v autě
Invalidní vozík UNIZDRAV ocelový - Šířka sedu 46 cm

foto: Vladimír Makový

Sestry blahoslavené Terezie z Kalkaty navštívily Radhošť

Dne 22.8.2019 navštívily řádové sestry blahoslavené Terezie z Kalkaty kapli sv.Cyrila a Metoděje na Radhošti a Pustevny.
V naší republice jsou tyto sestry jen na dvou místech - 8 sester v
Praze a 5 sester v Ostravě. Na žádost představené sestry z Ostravy z
jara letošního roku jsem zprostředkoval jejich „výlet“ na Radhošť.
Díky vstřícnosti p.Makového se podařilo jejich přání vyplnit. Ha-

sičským vozem vyvezl na Radhošť 12 sester. Poděkování patří také obci Trojanovice a jejím hasičům
za zapůjčení auta.
Řádové sestry slouží po vzoru své zakladatelky
Matky Terezy ( nositelky Nobelovy ceny míru
1979) těm nejchudším, bezdomovcům a opuštěným dětem. Ve stanovách svého řádu mají život v
chudobě a láskyplnné službě potřebným. Z technických vymožeností dnešní doby si odříkají televizi, mobily i pračky. Perou prádlo ručně.
Mezi přítomnými byly sestry z Judie, Afriky, Polska i Slovenska. Svoji hlavní kongregaci mají ve
Varšavě. Nejsou dlouho v jedné zemi. Střídají se
po celém světě. Mluví spolu hlavně anglicky. Jsou
většinou vysokoškolsky vzdělané se znalostí mnoha jazyků. Jsou stále veselé a plné naděje.
Moc děkovaly za zprostředkování svého výletu a modlí se za nás.
Zdraví se pozdravem „Chvála Kristu“.
za Matici Radhošťskou
František Gajdušek

CEVYKO a.s. - odpadové hospodářství budoucnosti

zdroj: internet

Dne 2.8.2019 se statutární město Havířov, ASOMPO, a.s. a Spo- použitelné suroviny se dále zpracují, nezpracovatelná část se spálí
lek pro nakládání s komunálním odpadem (Orlová, Rychvald, v karvinské teplárně firmy Veolia. Zde by měl vyrůst nový multiStonava) staly akcionáři nově vzniklé akciové společnosti CE- palivový kotel, první svého druhu v Česku, který bude umět využít
VYKO a.s. (Centrum ekologického využití komunálních odpa- také tuhá alternativní paliva (TAP) vyrobená z nerecyklovatelných
odpadů. Zprovoznění je plánováno na kodů).
nec roku 2022.
Zatímco dosavadní skládkování bylo řeNově vzniklá třídička by měla vyprodušitelné díky spolupráci měst a obcí Nokovat jen deset procent již nevyužitelného
vojičínska na skládce v Životicích, konec
odpadu. Tímto bude splněna nejen záskládkování využitelných komunálních
odpadů, chystaný na rok 2024 (nebo
konná povinnost zákazu skládkování vy2030), již vyžaduje řešení spočívající ve
užitelného odpadu, ale snížením odpadu
spolupráci většího celku. Na okraji města
putujícího na skládku se budou šetřit náHavířov, v lokalitě bývalého dolu Dukla,
klady za skládkování, které od roku 2021
by měla vyrůst třídička komunálního odporostou z nynějších 500Kč na 1850Kč v
padu. Stavba za cca 500 miliónů korun by
roce 2030.
měla být financována z poloviny dotací a z Teplárna v Karviné
poloviny dlouhodobým úvěrem. Zatímco
Ivana Vrtalová
Září 2019
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6.8. - dvě významná výročí

zdroj:www.beskydy.cz

V 80. letech již byly silně zchátralé. V roce 1995 byly stavby na
Pustevnách prohlášeny za národní kulturní památku a přešly pod
správu Valašského muzea v přírodě. Po čtyřech letech, v roce 1999,
mohla být slavnostně znovuotevřena restaurace Libušín a v roce
2003 byl zpřístupněn také hotel Maměnka. Libušín, pojmenován
na počest kněžny Libuše, byl 3. března 2014 výrazně poškozen
požárem. Kolaudace a znovuotevření se chystá na začátek roku
2020. Jedním z uvažovaných termínů je i 6leté výročí od požáru.
I Maměnka by se měla dočkat obnovy exteriéru a získat původní
odstín, který vědci zjistili z původních drobných částeček ukrytých ve dřevě.
-redV srpnu si připomínáme také narození Dušana Samuela Jurkoviče
(23. srpna 1868, Turá Lúka – 21.
prosince 1947, Bratislava).
Po 2.světové válce se uvažovalo i o
zbourání Jurkovičových staveb kvůli
zchátralému stavu. Byly zachovány i
díky přímluvě jejich autora (v té době
téměř osmdesátiletý), který se osobně
v roce 1947 dostavil na Pustevny. Vyjádřil se také, že by takto tyto stavby
již nenavrhl, neboť nejsou dostatečně odolné místním klimatickým podmínkám.
Září 2019

Trojanovský rodák a náš čestný občan ing. Ludvík Šablatura oslavil letos 6. srpna 95. narozeniny. Přestože žije už 70 roků v Harrachově, je čtenářům Obecních novin dobře znám svými vzpomínkami, které byly v Obecních novinách publikovány.
Jen připomínám, že Ludvík Šablatura byl za druhé světové války
- v letech 1944 až 1945 - spolupracovníkem ilegální odbojové zpravodajské skupiny.
Zajišťoval spojení s generálem
Josefem Braunem, který bydlel v Malé Ráztoce. V březnu
1945 zatklo gestapo několik
členů této skupiny, mezi nimi
také Ludvíka Šablaturu i generála Josefa Brauna. Po tvrdých
výsleších v Ostravě byli převezeni do Kounicových kolejí v
Brně, jejich konečným cílem
měl být koncentrační tábor
Mauthausen. Protože mezitím
Ludvík Šablatura 1945
Američané Mauthausen osvobodili, generál Josef Braun i
Ludvík Šablatura se dočkali
osvobození v koncentračním
táboře v Mirošově v západních Čechách.
Ing. Ludvík Šablatura projevil
mimořádnou odvahu i statečnost, riskoval nejen vlastní
život, ale též životy ostatních
rodinných příslušníků. Za
všechny občany Trojanovic
přeji jubilantovi štěstí a zdraví. Věkem ho neomezuji. Ať
žije co nejdéle!
zdroj: www.pametnaroda.cz/cs/sablatura-ludvik-1924

foto: Věněk Švorčík

Úsilím turistického spolku Pohorská jednota Radhošť byly postaveny a 6.8.1899 otevřeny dvě srubové secesní stavby podle architektonického návrhu Dušana Jurkoviče. Rozšířily zázemí pro přibývající turisty, kterým již od roku 1891 sloužila útulna Pústevňa,
a o tři roky později se otevřela útulna Šumná.
V červnu 1928 obě útulny navštívil T. G. Masaryk. V závěru 2.světové války byly zpustošeny, neboť sloužily k ubytování maďarských
asistenčních oddílů i Hitlerjugend. Po válce v roce 1950 byla Pohorská jednota Radhošť zrušena, stavby přešly do majetku státu a
začali sem jezdit pracující Revolučního odborového hnutí. To je
možné vidět na snímku z roku 1952.

95.narozeniny čestného občana a rodáka
z Trojanovic

zdroj: www.pametnaroda.cz/cs/sablatura-ludvik-1924

120. výročí otevření dvou útulen - Libušín
a Maměnka

Ludvík Šablatura 2007

Drahomír Strnadel

Životní příběh sepsaný v roce 2007 v rámci projektu Příběhy 20.
století naleznete na https://www.pametnaroda.cz/cs/sablatura
-ludvik-20070415-0. (Pozn.red.)

Dětství
„Narodil jsem se v takových skromných poměrech v Trojanovicích u Frenštátu v Beskydách. Měl jsem hodně sourozenců.
Bylo nás devět. Tři zemřeli a zůstalo nás celkem šest,“ začíná své vyprávění Ludvík Šablatura, dnes občan města Harrachova. Obecnou školu navštěvoval Ludvík v Trojanovicích,
na měšťanku již musel chodit do 6 km vzdáleného Frenštátu
pod Radhoštěm. V létě chodil pěšky, v zimě na lyžích. Rodina
vlastnila malé hospodářství, které jí dávalo alespoň část obživy
nutné pro mladé hladové krky. Druhou část příjmů pro rodinu
zajišťovala práce otce v ostravských hutích, kam nastoupil otec
po různých lesnických zaměstnáních.
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
TAJEMNÁ MELODIE
Výstava výtvarných prací Surrealistické skupiny Stir up.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 26. září 2019 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 3. listopadu 2019.
ČTVRTEČNÍCI: PO STOPÁCH ALBÍNA POLÁŠKA V USA.
Beseda o významném frenštátském rodákovi u příležitosti 140.
výročí narození.
Přednáší Ing. Zdeněk Michálek.
Ve čtvrtek 5. září 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Září 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

Září 2019

dovoz nového spotřebiče i s montáží, odvoz starého
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Zapomenuté výročí
Pokud jedeme z kruhového objezdu na Lomné směrem na Rožnov pod Radhoštěm, míjíme rozsáhlý komplex hangárů, kravínů a
senážní věže. Celý tento areál dříve patřil Jednotnému zemědělskému družstvu /JZD/ v Trojanovicích. Dnes už zemědělské produkci
neslouží a některé objekty využívají firmy, které se zemědělstvím
nesouvisí. Avšak na první pohled je zřejmé, že celé bývalé družstevní hospodářství je v krajině cizorodým a násilným prvkem.
Právě letos v srpnu uplynulo 60 roků od vybudování prvního kravína a dokončení tzv. socializace Trojanovic likvidací samostatného hospodaření pasekářů. Jaké byly počátky združstevňování?
Připomeňme si tuto vzdálenou dobu několika dokumenty a vzpomínkami pamětníků.
Ve dnech 25. až 29. května 1949 se konal IX. sjezd KSČ. V obsáhlém referátu tehdy mimo jiné Klement Gottwald řekl: „Nebude u
nás socialismu bez přechodu vesnice k socialismu“… Tento sjezd
odstartoval jednu z nejsmutnějších kapitol našich dějin – likvidaci
soukromého zemědělství. Celý tento proces byl prováděn násilnou
formou: vyhrůžkami, vysokými dodávkami, tzv. arondací půdy,
zabavováním majetku, vězněním a dokonce i popravami. K těmto
metodám potřeboval komunistický režim ochotné lidi. V Trojanovicích to byl Josef Valenta /1912 – 1994/. Celou tehdejší situaci
popisuje ve svých pamětech.
Po roce 1948 strana vybírala ze závodů dělnické kádry – komunisty, které vyslala do okresních, pak i do krajských politických
škol, kde nabyli nejen marxleninského učení, ale také teorii zemědělské ekonomie a naučili se rozeznávat, který zemědělec a s
jakou výměrou má být považován za spojence dělnické třídy, s
kterým se může počítat při zakládání JZD, a které je možno označit za kulaky a také jak se vypočítávají pracovní jednotky…… Co
je to jetelotravní postup, rozpoznat nemoci u zvířat, jak se provádí
odebírání vzorků půdy a jaká hnojiva půda potřebuje. Vyzbrojeni těmito znalostmi jsme byli dosazeni jako újezdní tajemníci na
okresy a po zrušení této funkce jako političtí tajemníci na MNV
/místní národní výbor/. Já jsem přišel do Trojanovic, odkud je
manželka…… ONV /okresní národní výbor/ nám doporučil,
všem předsedům a tajemníkům, ať si vyřídíme zbrojní pasy.
Komunista Josef Valenta, vyzbrojen marxleninským učením a pistolí, měl před sebou nelehký úkol – socializaci Trojanovic.
Jaké metody se používaly?

Přesvědčovací pohovor
Jednu z přesvědčovacích misí líčí Josef Valenta následovně:
V jedné rodině našeho občana, když jsem přišel, pustili naplno
rádio. Pokusil jsem se je ztlumit, tu na mne občan vytáhl řeznický nůž a křičel: „Odejdi, nebo tě provalím“! Když by jeho dcera
neskočila mezi nás, asi by to pro mne nedopadlo dobře, neb také
jsem už sahal po pistoli, rozhodnut bránit se. Odešel jsem s nepořízenou a říkal si, co se nepodařilo dnes, snad se podaří podruhé.
Také jeden zemědělec tušil, proč jdu, a když mě uviděl, pustil psa
vlčáka a dveře zamkl. Pes na mne dotíral, škubal mi plášť a já než
jsem se dostal k motorce /statek byl na kopci, motorka dole/ byl
jsem oškubaný jako strašák.

Arondace
Pokud přesvědčovací metoda byla neúčinná, následovala výměna
pozemků tzv. arondace. Tento způsob nátlaku zažil pan Vojtěch
Petr /1910 – 1984/. Manželé Cecilie a Vojtěch Petrovi obdělávali
v okolí domku Pod Radhoštěm 2,3 ha pozemku. Vojtěch Petr byl
vzorný hospodář, rozuměl dobytku, se sousedy si pořídili samovaz, navíc byl výborný hudebník. Manželka Cecilie byla divadelní

ochotnicí a vyhlášenou kuchařkou. Její valašské lopaťáky byly bezkonkurenční. Pozemky manželů Petrových byly včleněny do tzv.
družstevního honu, i když družstvo v okolí žádné pozemky neobdělávalo. Náhradní pozemky jim byly přiděleny na trojanovsko –
rožnovském pomezí na Pinduli, asi hodinu cesty od jejich bydliště.
I když Vojtěch Petr se odvolával, konečné rozhodnutí z Krajského
národního výboru znělo:
Správa zemědělství a lesního hospodářství rady KNV přezkoumala Vaše odvolání a bylo zjištěno, že co do výměry jsou náhradní
pozemky přibližně stejné a co do bonity jsou náhradní pozemky
lepší a co do vzdálenosti se přiznává, že vzdálenost náhradních
pozemků je větší. Vzhledem k tomu, že máte koně, lze považovat
za dané situace v obci náhradní pozemky za přiměřené… Vaše odvolání se s konečnou platností zamítá.
Josef Valenta ve svých pamětech uvádí:
Mnohým zemědělcům jsme provedli arondaci půdy, to je výměnu
pozemků… .půdu jsme přidělovali na jiném konci obce, která má
36 km2.

Vyhrožování
Josef Valenta pokračuje:
Dohodli jsme se se všemi řediteli podniků, v nichž tvrdošíjní zemědělci pracovali neb jejich synové a dcery, i s tajemníkem OV
KSČ a předsedou ONV a řekli jsme jim, buď podepíše přihlášku
do JZD neb jejich synové, podle toho kdo v závodě byl zaměstnaný, půjde domů. Jedni plakali, druzí nás proklínali, jiní hrozili
psaním stížnosti prezidentovi, někteří zůstali týden doma, ale pak
přišli a podepsali.
V Trojanovicích pracovali převážně tzv. kovozemědělci. Hospodářů, kteří se živili jen zemědělstvím, bylo jen několik. Zvláštní způsob nátlaku zažil pan Alois Šablatura /1915-1997/. Dozvěděl se, že
má být uvězněný tak jako Rudolf Slanina z Kunčic pod Ondřejníkem. S údivem přijal tuto důvěrnou informaci, protože neznal
důvod, když všechny předepsané dodávky plnil. „Přijdou k tobě
policajti a najdou u tebe pušku.“- „ Já přece žádnou pušku nemám“, namítl pan Šablatura. „Oni ji k tobě přinesou,“ byla lakonická odpověď.

Tak zvaná padesátka - loupež za bílého dne
V roce 1955 vyšlo vládní nařízení 50/1955 Sb. o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby. Pokud zemědělec neplnil neúměrně vysoké dodávky, dostal tzv. padesátku. V Trojanovicích byla
tímto vládním nařízením postižena paní Marie Káňová. Její neteř,
paní Žofie Pindurová /1920 – 2001/, dosvědčuje:
Začátkem března 1957 přijelo ke stavení č. 201 několik nákladních
automobilů. Osobně se dostavil Josef Valenta a několik místních
občanů. Ze chléva vyvedli tři stelné krávy, oba koně a tři prasata. Krávy odvezli do družstva, koně a prasata na porážku. Z půdy
vybrali seno a ze sklepa vynesli všechny brambory. Když jsem se
dověděla, co se děje, okamžitě jsem přišla. Teta seděla uprostřed
kuchyně a zřejmě nic nechápala. Říkala jen: „Němci se vrátili,
Žofinko, a všechno nám sebrali“. Teta žila se svými syny Leopoldem a Rudolfem a o družstvu nechtěla ani slyšet, bylo jí 75 a nic
nechtěla na svém způsobu života měnit. Z šoku, který teta zažila
při likvidaci hospodářství, se už nevzpamatovala. Za dva měsíce
dostala slabou mozkovou mrtvici a pak už chodila jako bez ducha“.
Září 2019
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Zapomenuté výročí - pokračování
Vězení

Komunistický soud i vězení zažil na vlastní kůži dvacetihektarový rolník z Kunčic pod Ondřejníkem pan Rudolf Slanina /1912 –
1995/. Podle komunistické nomenklatury kulak. Tento název převzali naši komunisté z ruštiny. Kulak je rusky pěst, protože ruští
velkostatkáři se ke svým námezdním dělníkům chovali velmi tvrdě, říkalo se jim kulaci. Rudolf Slanina odolával všem nátlakovým
akcím, včetně neúměrně vysokých dodávek. Nakonec mu byla
přeměřena orná půda a ejhle kulak Slanina „zatajil“ několik arů,
proto, aby měl nižší dodávky. Pro normálního člověka úsměvná
záležitost, pro komunisty důvod k zatčení. Ve veřejném soudním
procesu, který se odbýval na Huťařství, byl Rudolf Slanina odsouzen k 18 měsícům nepodmíněně.
Jinou formu nátlaku zažil pan Josef Kuřec /1894 – 1957/ z Trojanovic, který ve svých šedesáti letech byl povolán k vojenské službě
k tzv. PTP /pomocné technické prapory/.

Popravy
Všichni jmenovaní projevovali vůči režimu pasivní odpor. Běda
tomu, kdo vystoupil aktivně. Děd pana Roberta Čuby, Josef Čuba,
byl popraven za několik tzv. protistátních letáků. V rozsudku smrti
se uvádí:
Zrádce dělnické třídy, přisluhovač církevní hierarchie, celý život
pracoval pro vydřiduchy a kapitalisty, v letácích vyhrožoval komunistickým funkcionářům.
Dnes nepochopitelné! Inteligentní dělník, který po večerech studoval státní odbornou pilařskou školu, osvětový a vlastivědný pracovník a kronikář zemřel násilnou smrtí. V úmrtním listu je jako
příčina smrti uvedeno: Udušení z oběšení.
Poslední dopis Josefa Čuby před popravou dostala rodina až v roce
1997. Chci připomenout, že když nacisté v roce 1943 popravili zakladatele hasičského sboru v Trojanovicích, učitele Karla Rašku,
poslali rodině nejen poslední dopisy před popravou, ale i urnu s
popelem. Po osvobození mohl mít Karel Raška důstojný pohřeb.
Nikdo však neví, kde je popel Josefa Čuby.



Dopis Josefa Čuby

Drahá ženo a milá moje Mamko!
Praha 3/9 – 51
Úsudkem Nejvyššího rozptýleny byly naděje naše a já již nikdy více
se k Vám nevrátím. Buď silná a statečná, neboť Bůh požádal života
mého a já jdu tam, odkud jsem vyšel. Odcházím, smířen a vyrovnán, neboť vykonal jsem a vyplnil v životě to, co bylo v mých silách.
Děkuji Bohu za vše, dal mi dobrou ženu, dal mi hodné děti a já
nemohu dnes více, než poprositi Vás všechny, byste mi odpustili,
čím jsem Vám kdy ublížil, byl jsem také jen člověk a abych Vám
poděkoval za vše, co jste pro mne udělali a vytrpěli.
Děkuji Ti Drahá za Tvou milou návštěvu v den toho soudu, byl
jsem rád, že jsem Tě i Zdiška ještě uviděl a budiž Ti útěchou a posilou v dalším životě, že odcházeje odnáším si s sebou tu nejkrásnější vzpomínku na Tebe Drahá a nejkrásnější obraz družky života
mého, světlý a jasný, uzavřený v srdci svém.
Děkuji Ti ještě jednou Drahá za vše, cos mi dala, čím jsi mi v životě byla, vzpomínám na vše dnes jako na pohádku a krásný sen a
prosím Tě bys mne nevzpomínala ve zlém.
Synům svým vzkazuji svůj poslední pozdrav a poslední otcovské
požehnání posílám jim i jejich rodinám. Majetku Vám nezanechávám, spíš starosti a hanbu, a prosím by mi všeci odpustili. Ohledně
Září 2019

té písemné práce jsem již psal, nechť to Robert prohlédne a co se
mu nebude hodit, nech předá Dr. Kunzovi do Zemského muzea v
Brně.
Daleko od rodného kraje odpočívati budu a Vám jen poslední
svou vzpomínku na Vás všechny a na vše co bylo, do domova svého
posílám a poslední s Bohem vzkazuje Váš
Táta
Ve Frenštátě pod Radhoštěm žije ing. Alois Jaroš, jehož otec Alois
Jaroš /1923 – 1952/ byl odsouzen a popraven v procesu s kulaky, i
když byl zcela nevinný. Útěchou pro něj byla před smrtí zpráva o
narození syna.
Komunistům se podařilo dokonale zlikvidovat vesnici. Vykořenit
individualitu, samostatný způsob hospodaření, zpřetrhat vztah
člověka k půdě, k rodové tradici, potlačit lidskou důstojnost a hrdost. Vytvořili snadno ovladatelnou masu družstevníků. Rozsáhlý
areál bývalých zemědělských staveb mezi Solárkou a Kostelním lesem je dokladem jejich vítězství i v Trojanovicích.
Na závěr chci připomenout, že informace v článku už byly v minulosti v Obecních novinách částečně publikovány. Domnívám se, že
neškodí je znovu připomenout.
Osobně si velmi
dobře pamatuji na
časté návštěvy Josefa Valenty v roce
1958 u nás. Nakonec na rodiče ani
moc velký nátlak
nemusel vyvíjet.
Moje dvě sestry
pracovaly v ostravském rozhlase
a já jsem chtěl po
maturitě dále studovat. O prázdninách v roce 1959
jsem dokonce jako
brigádník pracoval
na stavbě prvního
kravínu u Kostelního lesa, 180,- Kčs
byla moje první
výplata. Tam jsme
Vojtěch Petr /1910-1984/
také koncem srpna
v roce 1959 odvedli krávu a jalovici. Otec pak v kravínu dělal údržbáře za 1,50 Kč na hodinu. Matka ošetřovala a dojila ručně 12 až 16
krav. Do kravína chodila dvakrát denně, ráno ve tři a odpoledne v
15 hodin 365 dní v roce. Moje žádost o stipendium na vysoké škole musela mít vždy doporučení místního národního výboru. Byla
to stručná, stereotypní věta: Rodiče jmenovaného pracují v JZD a
mají kladný vztah k socialistickému zřízení.
Ve funkci starosty obce jsem několikrát navštívil také Josefa Valentu, žil sám, byl vdovec. Většinou mne požádal, ať mu koupím
cigarety a rum, ostatní nákup mu zajištovala paní Zuzana Novotná.
Dokonce mi svěřil i klíče od domu. Při mé poslední návštěvě 20.
dubna 1994 seděl v křesle. V jedné ruce s dokouřenou cigaretou a
v druhé zapalovač. Avšak než si stačil zapálit další, zemřel. Muselo
to být krátce před mým příchodem. Když jsem jej pomáhal panu
Rečkovi vynášet z domu, překvapilo mne, jak byl lehký.
Drahomír Strnadel
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Po páteční úvodní
zdravici odstartoval
již po osmé závod o
Pohár Jiřího Rašky.
Z 64 účastníků se
nejvíce dařilo norskému reprezentantovi Joakimu Aune.
Místní fanoušky potěšil výkon domácího
závodníka Filipa Sakaly, který svým čtvrtým místem dosáhl prozatím svého kariérního maxima v
závodech Kontinentálního poháru. Filip Sakala
dosáhl jako jediný v obou kolech skoků za stometrovou hranicí. Bodové srážky za větrné odpočty
jej stály místo na stupních vítězů. Bodované příčky
dosáhl také František Holík, který obsadil sedmnáctou příčku.
Pořadatelům se podařilo do Frenštátu přivést takové hvězdy, jako Jiřího Dalera, olympijského vítěze ve stíhacím závodě jednotlivců z roku 1964,
a bratry Svojanovské, stříbrné a bronzové olympijské veslaře. Mezi zahajovateli programu nechyběli ani zástupci Frenštátu a Trojanovic, náměstek
hejtmana pro sport Folwarczny, manželka a syn
Jiřího Rašky, Jakub Janda a Zdenka Leščišinová.
Sobotní dopolední závod o Pohár starosty nejlépe
vyšel polskému skokanovi Pawlovi Wasekovi. Filip Sakala bodoval díky místu šestému a František
Holík díky místu patnáctému.
Závěrečný závod Letní Grand prix skokanek na lyžích patřil Slovince Nice Križnar, která svůj triumf
podpořila rekordem můstku o vzdálenosti 104
metry. Svého dosavadního kariérního maxima dosáhla Karolína Indráčková, kdy na závodech Letní
série skokanek na lyžích ve Frenštátě předvedla v
prvním kole skok dlouhý 99 m. Ve druhém kole
přidala ze sníženého nájezdu 96 m.
Možnou budoucí obnovu a rozšíření skokanského areálu připomínal i 3D model vytvořený podle
studie, kterou nechala zpracovat TJ Dukla Frenštát
a která byla představena v únoru letošního roku.
Ivana Vrtalová

foto: Radim Rajnošek

VIII. ročník memoriálu Jiřího Rašky 16.-18.8.2019
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Filip Sakala - závodník
Dukly Frenštát p.R

foto: Radim Rajnošek

foto: Radim Rajnošek

Jaroslav Sakala - gratulace
k 50. narozeninám, které
oslavil 14.7.

foto: Ivana Vrtalová

foto: Radim Rajnošek

foto: Ivana Vrtalová

foto: Radim Rajnošek

VIII. ročník memoriálu Jiřího Rašky 16.-18.8.2019 - pokračování
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Jaká je Amerika ( a jaká není ) - část druhá

foto: Pavel Rampír

Ghost Town - město duchů. Zajímavý fenomén USA. Nikdy to
nebyla velké sídla, ale soustřeďoval se tam veškerý život z širého
okolí, vedla tam také železnice. Tohle se jmenovalo Shaniko a našli

Ghost town

foto: Pavel Rampír
foto: Pavel Rampír

Cestovatelé, jako jsme my, musí levně nejen létat, ale také spát. V
hotelu to je sice bez problému, ale je to docela drahé a žádná romantika , ani campy nejsou zadarmo. Tak nám zbývá auto, které
jsme si půjčili, a místo, kde se můžeme vyspat. Vůz slouží jako tři
v jednom - pracovna, obývák a ložnice. A docela často také ještě
jako kuchyně - pokud moc fouká, prší a není nikde přístřešek.
Západ Spojených států je země potomků pionýrů, co v krytých
vozech s koňským či volským potahem cestovali tisíce mil z východu. Naložili rodinu, pušku, konzervy, zemědělské nářadí a hyjé.
Cestou je čekali lupiči, nepřátelští indiáni a vlastně i nepřátelská
příroda . Najít cestu přes Skalisté hory trvalo roky. Cesta po moři
byla ještě nebezpečnější-ještě nebyl Panamský průplav. Muselo se
obeplout celou Jižní Ameriku a Ohňovou zemi s Hornovým mysem.... Mnozí nedojeli, ti, co to dokázali, byli opravdoví hrdinové a
objevitelé Nového světa.
Jistým způsobem ta tradice přežívá dodnes a cestování v té části
Ameriky je velice příjemné. Všichni mají doma bydlík a na poutníka je pamatováno. Odpočívadla ( v US rest) jsou také na cestách
nižších tříd a jsou poměrně častá. Vždy vybavena vyglancovanými
záchody, tekoucí vodou, mnohdy teplou. Zde se velice jednoduše
udržuje hygiena, případně si vyperete prádlo, naberete vodu.
Standardem je vždy čisto, plno místa pro auta, kamiony, většinou
také jednoduché občerstvení nebo automat. Výborné jsou resty vybavené krytým posezením. A protože v Americe je vše, co můžete,
napsáno, víte, na čem jste. Na místě je tabule, kde se dozvíte, zda
tam je možno přespat a jak dlouho. Doba pobytu se pohybuje mezi
8-12 hodinami, nevím ovšem, jak se to dá kontrolovat. Spali jsme
také na parkovištích v národních parcích a návštěvnických centrech, která to taky umožňují.
Někdy však přijedete po šotolinové cestě hlubokým lesem k avizovanému vodopádu a cesta končí. Dá se tam jen otočit, tabule informuje o místních zvířátkách a rostlinstvu , bublá potůček a křičí
ptactvo. Žádná cedule o spaní, trochu chatrnější posezení a smrky
až do nebe. A až do nebe vede také vodopád, který je pár set metrů
po zarostlé stezce směrem do hor.To se cítíte jako zálesák, co si k
večeři střelí jelena nebo chytí lososa, ať je co na pánev.....Oči indiánů vás pozorně sledují z houštiny a víte, že jste na tom správném
místě. Ale dost spaní, zase něco o USA.

jsme ho v pusté krajině, tak si nějak představujeme prérie- všude
tráva, téměř žádné stromy, nízké kopečky, velmi řídké osídlení , je
to až tísnivé. Kovbojové, zlatokopové, pastevci, železničáři a lovci
tam utráceli své těžce vydělané peníze. Zbohatli jen hospodští a
bordeldámy. Když došlo zlato, zrušili železnici, krávy odvezli do
kravínů, obyvatelstvo se odstěhovalo a v městečku zbyli jen duchové...Kdo četl román Muž se srdcem kovboje od Jacka Schaefera,
ten tomu rozumí mnohem více. Dnes tam odhadem bydlí tři, čtyři
rodiny, je tam muzeum a obchod, něco jako u nás smíšené zboží.
Tam jsme o noclehu ani neuvažovali, neb se bojíme duchů. Tak
jsme večer dojeli do Painted Hills Overlook ( Malované kopce),
což zní veseleji, a přebivakovali tam.
K cestování patří také jídlo a vaření, o tom příště.
Pavel Rampír

Ghost town

foto: Pavel Rampír

Motto : Všude dobře, tak co doma...

Ghost town
Září 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí

Strhující příběh o touze, hudbě a přátelství
Amatérská divadelní společnost
Waterloo srdečně zve na reprízu
hry Alessandra Barrica Novecento.
Příběh o nadaném klavíristovi, který nikdy neopustil loď, na které byl
jako malé dítě nalezen, je znám díky
filmovému zpracování Legenda o
1900 s podmanivou hudbou Ennio
Morriconeho. Ve čtvrtek 3. října

Září 2019

2019 v 19 hodin v sále frenštátského
kina příběh znovu rozehrají Pavel
Poštulka a Ladislav Kokeš. Místa v
sále si můžete rezervovat od 23. září
2019 v Turistickém a informačním
centru ve Frenštátě p. R. osobně
nebo telefonicky (tel: 556 836 916).
Martin Trubač
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Prodejní novinky v IC

Naši jubilanti

Kouzelné Beskydy

Volné pokračování první fotografické knihy Petra Šiguta - Beskydy, uspořádané podle ročních období. Zachycuje panoramatické
pohledy, údolí, horské masivy, usedlosti i život v nich.
Cena: 450Kč

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito občané:
Věra Kaňová

80 let

Ladislav Šmajstrla

75 let

Vladimír Maloň

75 let

Olga Španihelová

70 let

Arnošt Kunc		

70 let

Božena Petrová

70 let

Stanislav Juračák

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

V sobotu 28. září bude sběrný dvůr
z důvodu státního svátku uzavřen.
Beskydy 2020 - Nástěnný měsíční kalendář
Cena: 150Kč

Uzavření pošty Partner Trojanovice dne 20.9.2019
i celého OÚ Trojanovice
Z důvodu
uzavření
pošty Partner Trojanovice (tel.: 556 839 276) v pátek
dne 20.9.2019 bude možné oznámené zásilky ze dne
19.9.2019 vyzvednout až následující pracovní den, a
to v pondělí 23.9.2019 od 9 hodin, to platí i pro ostatní již uložené zásilky. Ostatní poštovní služby budou
zajištěny na poště nám. Míru 22, 744 01 Frenštát p. R.
Děkujeme za pochopení, Pošta Partner Trojanovice

Toulky Beskydami

Richard Sobotka v
knize zachytil drobné objekty lidové
architektury, které
již neodmyslitelně
doplňují ráz krajiny. Křížky, kapličky,
památníky, pamětní
desky, sochy, rozhledny a další jsou
památkami, ke kterým se vážou příběhy. Ty, co nebyly
zapomenuty, shrnul
do písemného záznamu, doplnil fotografiemi a popisem
trasy, kudy se k nim
dostanete.
Cena: 210Kč

MLADÁ RODINA KOUPÍ RODINNÝ
DŮM/CHATU V TÉTO LOKALITĚ. BEZ
REALITKY.
Tel: 737134806

Září 2019
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Jubilejní 20.ročník folklórního festivalu s mezinárodní účastí
zhlédli diváci v Beskydském rehabilitačním centru Čeladná, na
náměstí ve Frenštátě p.R i v Dřevěném městečku v Rožnově pod
Radhoštěm.
Domácí Valašský soubor písní a tanců Radhošť a valašské soubory Malý Sedmikvítek a Sedmikvítek z Frenštátu doplnily soubory
méně či více vzdálené. Ze zahraničních na slavnost zavítali Folklorní soubor Koniaków (Polsko), Folklorní sdružení Košuta (Slovinsko), FS Váh-Púchov (Slovensko), Grupo Folclórico Tabacarí
(Kostarika). Bawtuquinhas & Baiyiambas (Kapverdské ostrovy)
představují nový projekt propojení Afriky a Evropy, při kterém
členové cestovali z Brazílie přes Afriku do Evropy.
Slavnosti proběhly za finanční podpory obce Trojanovice.
Ivana Vrtalová

Na vandru – pořad dětských souborů
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Vystoupení mažoretek T.J.Sokol Frenštát p.R

foto: Ivana Vrtalová
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Předposlední prázdninový víkend proběhl na Bystrém na pasece
při trojanovické lesní školce třetí ročník festivalu doslova našlapaného autorskou muzikou, kterou zaručeně neuslyšíte v žádném
rádiu, ale též divadel a další zábavy pro děti.
Účast byla letos vskutku rekordní, na pasece se sešlo na 800 návštěvníků, ti nejmladší si užili krásná divadelní představení - Dvojice Jepice zahráli pohádku O sedmi ztracených tečkách a Divadlo
Kampa Praha přijelo s pohádkou Veselá nauka Klauníka Notíka. S
krátkým představením vystoupili i Michal Hrůza a Pavla Žižková
s vlastnoručně vyráběnými maňásky čajových skřítků a čajovnou,
kde si děti mohly samy připravovat všelijaké ovocné čajíky.
Hudební linku zahájila andělem ověnčená trojice Žamboši s perfektně aranžovaným folk-rockem, na hlavním pódiu je pak vystřídala původně novoměstská punk-rocková legenda Kryštofovy
staré věci, po které následovalo neuvěřitelně silné vystoupení Sváti
Karáska a kapely Svatopluk zhudebňující jeho původní tvorbu.
O další zábavu se postarala plzeňská punková legenda - kapela
Znouzectnost a kapela Jolly Joker & P.B.U. - rovněž legendární
cross-overová formace v čele se skvělým basistou Petrem Kumandžasem.
Poslední dvě vystoupení patřila frenštátským kapelám „z garáží“ post-rockovým Cer3S experimentálnímu Národnímu divadlu.
Festival Paseka má však dvě hudební scény a na té druhé, „lesní“
bylo ke slyšení rovněž množství skvělé muziky - konkrétně bluesové duo Bluemakers, živelná Karpatská drůbež, dvojice bigbeatových ostravských kapel Na značky a Naschvály. I zde jsme měli
zastoupení místních umělců, a to v kapele Od Země a po půlnoci
pak lesní scénu ovládly taneční drumnbassové beaty dvojice z Trojanovic a Frenštátu Dj M.A.K.S. Crew.
Za skvělé domácké prostředí patří dík celému organizačnímu
týmu dobrovolníků, kteří pomohli festival připravit, postavit i
uklidit, zařídili skvělé jídlo, dobré pivo a hlavně neopakovatelnou
atmosféru.
Všem účastníkům děkujeme za ohleduplnost a za to, že se za námi
přijeli a přišli na paseku poveselit!
Za pořadatele Jiří Reiter a Iveta Machulová

Frenštátské slavnosti 23.-25.8.2019

foto: Ivana Vrtalová

Festival na Pasece 24.8.2019

Komorní orchestr Kopřivnice
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foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová
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foto: Věra Kaňová

13.8.2019 jsem s klubem důchodců na
Lomné vyjela na smluvenou prohlídku ve výrobně Marlenka, která vyrábí
medové dorty podle staroarménské
rodinné receptury. Domluvili jsme si
autobus, pěkné počasí a jeli jsme do
cíle.
Přivítal nás průvodce a po usazení jsme
si vyslechli zajímavou přednášku spojenou s promítaním filmů o výrobě.
Pohostili nás kávou a několika kousky
cukroví z jejich výroby. Po ochutnávce
jsme s průvodcem prošli postup výroby se zajímavým výkladem. Závěr patřil nakupování pamlsků s sebou domů.
Věřte, nebylo toho málo. V dobré náladě
jsme se cestou domů zastavili na oběd v
Kozlovicích v pivovaru a zásluhou pana
řidiče Petra Makového dojeli v pořádku
domů.
J. Jaškovská
předsedkyně klubu důchodců

foto: Věra Kaňová

Zájezd důchodců z Lomné
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Dožínky 17.8.2019
cíl, přesévání mouky, skákání v pytli či v pojídání koláče se zapečenou mincí. Zrelaxovat mohly při jízdě na koni nebo u divadelního
představení. Kolo štěstí nabízelo ceny lákavé pro všechny generace.
Od hraček přes domácí výpěstky po víno, med či štangli salámu. K
příjemnému posezení přispěla pestrá nabídka občerstvení - lopaťáky, guláš, točené pivo a klobásy. V kombinaci s pěkným počasím a
večerním hudebním vystoupením skupiny FRE/E/ROCK lze letošní jubilejní Dožínky prohlásit za víc než povedené.

foto: Věra Kaňová

Ivana Vrtalová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Věra Kaňová

Dožínky - svátek sklizně na konci žní. V dnešní době kombajnů,
které obilí nejen sklízí, ale rovnou vymlátí, je ukázka mlácení
obilí cepy vzácnou připomínkou tradic.
Bez přispění dobrovolníků ochotných zatančit hezky po valašsku
v krojích, udělat květinovou výzdobu, upéct domácí pecen chleba,
donést před kombajnem zachráněná stébla obilí svázaná do snopů
a mnohé další, bychom si jen těžko připomínali radostnou událost,
kterou sklizeň představovala pro naše předky. Letos se slavilo u Tichavských pod Planiskovým mostem, kam se tradice přemístila v
roce 1971, již po padesáté od obnovení činnosti Lidové strany. Děti
si mohly užít soutěží jako přebírání hrachu, házení bramborou na

Obecní noviny z Trojanovic - periodický tisk územního samosprávného celku - MK ČR E 22401
• vychází měsíčně • číslo vyšlo 4. 9. 2019 v nákladu 1200 ks • vydává: Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R., IČ 00298514 •
• tisk: ARUNDO TRADING, s.r.o. • foto: Petr Šigut -U Strnadlů v Trojanovicích, www.sigut.net
Uzávěrka příštího čísla bude 20. září 2019, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz
Září 2019

