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Z Afriky přilétá během května a v září se
stěhuje zase zpět na jih. Mnozí o něm slyšeli, ale málokdo ho viděl. Chřástal polní
(Crex crex) je sice hlasitý, ale velmi skrytě žijící pták zemědělské krajiny, jehož
domovem jsou zejména louky. Ideálně by
měly být co nejméně obdělávané, případně co nejpozději sečené, s mokřinami či
prameništěm. Tam totiž s oblibou 2x ročně hnízdí. Tráva na takových loukách by
měla mít alespoň 20 cm, ale nesmí být moc
hustá. To aby se v ní chřástal mohl schovat
i dobře pohybovat. Ruku na srdce – tako-

v České republice zákonem chráněný, silně
ohrožený druh. Chráněný je nejen dospělý
pták, ale i jeho hnízdo, vajíčka, mláďata a
hlavně jeho životní prostředí. Pro naše louky se tak stává tzv. deštníkovým druhem –
pod jeho ochranu se jako pod deštník schová i řada jiných druhů živočichů či rostlin.
Z tohoto důvodu je však „trnem v oku“ jak
hospodářům, tak i stavebníkům. Těm prvním jeho ochrana znemožňuje sklidit trávu
či pást hospodářská zvířata v určitém termínu, druhým zase stavbu (třeba i rodinného domu). Kromě sečení luk a zástavby

foto: Daniel Křenek

Milí spoluobčané,
starosta nemůže čekat pochvalu, může
být rád, když nedostane přes hubu. Taková je realita a fakt života ve funkci
starosty obce. Nicméně dostalo se mi
také překvapivé pochvaly. Jedu autem a
na displeji je neznámé číslo. Zmáčknu
tedy tlačítko na volantu a pozdravím. Na
druhé straně telefonu se ozve pan poslanec Farský (STAN) a říká: „Neustále čtu
špatné zprávy - Covid, politika atd., ale
dnes jsem otevřel týdeník Hospodářských novin EGO a viděl Vaše stavby v
centru obce. Obchod, kavárnu a další.
Chtěl jsem říct, že jste skvělí, a popřát
Vám hodně sil a chuti do dobrých věcí.“
Byl jsem neuvěřitelně příjemně překvapen a musím říci, že taková pochvala dodává hodně pozitivní energie pro
práci a já jsem za ni vděčen. Také jsem
však vděčen za to, že se nám podařilo
změnit projekční kancelář na vodovody.
Ty začínají konečně odsýpat a věřím, že
v příštím roce začneme konečně některé stavět. Také nyní intenzivně řešíme
cyklostezky Lomná a podél Solárky až
na sedlo Pindula, takže snad bychom do
konce roku mohli mít stavební povolení i
na tutu důležitou infrastrukturu. Pošta s
knihovnou a infocentrem z bývalých garáží, rekonstrukce Koksaře na dům s pečovatelskou službou, zateplení obecního
úřadu, opravy mostů, komunikací, investice do infrastruktury od Pusteven až po
Horečky a tak dále a tak dále. Neustále se
na nás sype práce a my pak zapomínáme
udělat si čas zastavit se a taky jako pan
poslanec Farský poděkovat a ocenit. Proto bych Vám, občanům obce Trojanovice
a milým sousedkám a sousedům, poděkoval za to, jak jste zvládli dobu coronavirovou bez velkých emocí, zodpovědně
a ohleduplně jeden k druhému a s velkou
ochotou pomáhat si. A to se opravdu velmi cení. Přeji si, ať se tato doba projeví
pozitivně ve vašich životech.
Jiří Novotný
starosta obce

Tajemný obyvatel luk

Chřástal polní se z vyššího travního porostu vzdaluje jen zřídka. Živí se drobnými živočichy, které najde na zemi, nebo je sezobne z listů rostlin.

foto: Michaela Běčáková

Slovo starosty

Pokud uvidíte louku, která není sklizena celá, věřte, že to má důvod. Hospodář tak může
chránit třeba právě hnízdo chřástala polního.
vých ploch v dnešní evropské krajině moc krajiny ohrožují chřástaly i další skutečnosnení. V minulosti se totiž odvodňovalo, ti. Jednou z nich je pastva, která jim bere
aby se mohla obdělávat co největší plocha, vegetační kryt, a kopyta pasoucích se zvía s ústupem od tradičního hospodaření a řat i přímo likvidují hnízda se snůškami.
nástupem moderních zemědělských strojů Další, v posledních letech stále aktuálnější,
jde sečení trávy i mnohem rychleji. Je to- hrozbou pro chřástaly je sucho. Pokud je
tiž rozdíl, jestli řada drobných hospodářů na jaře sucho, neroste tráva (nebo roste jen
kosí svou malou louku postupně, pomalu a velmi pomalu) a v době příletu chřástalů je
trochu jindy než sousedé, nebo když jeden tak stále častěji menší než 20 cm. V takomoderní traktor nastartuje a během pár vém případě se ptáci nemají kam schovat a
hodin lehne tráva na půlce rozlohy obce. musí letět hledat lepší podmínky pro život
Kvůli málu tak přicházíme o víc, než si uvě- jinam. Pokud se však zadaří a tráva vyroste,
domujeme. A netýká se to jen ptáků, ale i po nocích se z luk ozývá zvuk připomínasavců, hmyzu a rostlin. Chřástal polní je jící drnčení na zuby hřebenu. Nezaměnitel-
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Tajemný obyvatel luk - pokračování
ným dvouslabičným „réprép réprép“ totiž
samci vytrvale volají na samice a dávají vědět ostatním samcům, že tahle část louky
je jejich, klidně celou noc. Občas je můžete
zaslechnout i přes den.
▶▶ A jak že tedy ten tajemný chřástal vypadá?
Ačkoliv se schovává, je to krasavec. Jde o
štíhlého ptáka, menšího než koroptev, celkově šedavě žlutohnědé barvy. Shora je černě skvrnitý, má kaštanově hnědá křídla a
boky, které má navíc světle příčně proužkované, hruď a oční proužek má modrošedé.
▶▶ Jak probíhá ochrana hnízd chřástala
polního?
Pro tradiční hnízdiště existuje agroenvironmentální opatření Ochrana chřástala
polního, kde se termín seče posouvá až po
15. srpnu. To zajistí úspěšné vyhnízdění i
pozdních snůšek. Důležitou podmínkou
je také seč od středu ke krajům či od kraje ke kraji (nikoliv od krajů do středu bez
ponechání jakékoliv plochy ladem, což je
rozsudek smrti pro všechno živé). Pokud je

Napsáno na okraji
chřástal zjištěn na loukách mimo toto opatření a posunem seče louky (či min. plochy
3 ha okolo volajícího samce) dojde k porušení termínu seče, je nutné informovat
příslušného pracovníka ochrany přírody,
který vystaví formulář se zdůvodněním
změny termínu seče pro kontrolu Státního
zemědělského intervenčního fondu.
Víte, že...
... pokud se louky sečou v půlce července,
zvýší se šance na přežití alespoň prvního
hnízdění?
... v Trojanovicích bývalo daleko víc
chřástalů polních, než je v současné
době? Důvodů bude několik, svou roli
však může hrát i to, že se čím dál víc luk
mění na pastviny.
... na Bartoškách můžete slyšet víc než
jednoho chřástala? Pro ochranu hnízd
tam zůstává na části louky stát tráva, i
když zbytek je sklizený.
Mgr. Michaela Běčáková
Správa CHKO Beskydy

foto: Ivana Vrtalová

Návrat dětí do školy

25. 5. 2020 začala prezenční výuka pro zájemce z řad žáků 1. – 5. ročníku, kteří byli
rozděleni do osmi skupin podle personálních, organizačních a prostorových možností základní školy. Z celkového počtu
žáků 151 se prezenčně vzdělává 93 žáků.
Při hodnocení žáků za 2. pololetí vychází-

me ze znění vyhlášky č. 211/2020
Sb., § 1, tzn.:
• z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy
žák má povinnost řádně docházet
do školy (do 10. 3. 2020),
• podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na
dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky,
• podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák
nemá povinnost řádně docházet do školy
(od 25. 5. – 30. 6.2020),
•podpůrně z hodnocení výsledků žáka za
první pololetí školního roku 2019/2020.
Jitka Pajlíková

Expozice Život v korunách stromů
Expozice Život v korunách stromů, která je součástí 3,5 kilometrové naučné stezky Beskydské nebe, nabízí nově prohlídku s virtuální průvodkyní. Ta Vás po načtení QR kódu, umístěného na
začátku stezky, provede interaktivní expozicí a obohatí tak prohlídku o zajímavý výklad. Získáte tímto možnost mít po ruce průvodce kdykoli v čase otevírací doby stezky.
Otevírací doba:
8:00 - 17:00
červen až srpen:
8:00- 19:00
Prohlídku připravili
provozovatelé stezky Městské kulturní středisko Frenštát p.R.

J

aká by měla být moje svatba? Velkolepá. Ano, velkolepá, protože
takový okamžik člověk zažije možná
jen jednou za život. Představuji si, že
pozvu na sto hostů (budu muset počkat, až pominou opatření spojená s
koronavirovou pandemií). Plné stoly
jídla a hlavně zákusky, které mám
velmi rád. Všude bude květinová
výzdoba a mnoho bílých dekorací,
protože bílá zkrátka ke svatbě patří.
Celý svatební den bude hrát skvělá
kapela, bude se tančit a zpívat, bude
to prostě skvělé... Počkat. Moment,
nechybí něco? No ano, vždyť já ještě
nemám nevěstu! Co budu dělat? No
musím si na tu správnou dívku ještě
chvíli počkat. Mezitím mohu zrevidovat svůj téměř dokonalý plán.
Myslím, že ta svatba by nemusela
být nakonec tak velká. Mohla by být
zcela skromná. Bez muzikantů a vřavy lidí okolo. Vystačil by jen docela
úzký okruh lidí - rodina a pár nejbližších přátel. A máme ještě další
možnost - celá svatba se může odehrát online přes počítač. Tak jako se
to za současné světové situace děje v
americkém státě New York a mnoha
dalších. Musím se přiznat, že je to
velice zajímavý a netradiční způsob
svatebního obřadu. V mém případě
by tento netradiční způsob uzavírání
manželství vyřešil problém s přesouváním. Vzhledem k mému fyzickému handicapu by to byla přímo ideální možnost oženit se tak říkajíc ze
svého obývacího pokoje. Vytoužené
ano by tedy zaznělo pomocí dnešních komunikačních prostředků do
online prostoru. No ale co ostatní
hosté a rodina? Ti se také budou na
celou záležitost dívat jaksi virtuálně? To mi připadá divné. Nápad se
svatbou přes internet tedy beru zpět.
Jsem však přesvědčen, že vůbec nezáleží, jak se má svatba nakonec odehraje. Jestli v online světě nebo klasickým způsobem. Jestli hostů bude
deset nebo sto. Důležitá je přeci jiná
věc. A tou je láska mezi snoubenci, kteří se toho dne rozhodli spojit
svůj život navždy a stát se tak jedním tělem a jednou duší. Láska je to
nejkrásnější, co zde na světě máme.
Láska je ten naprosto nejsilnější a
nejpotřebnější cit, který znám. Láska
jsme my. Láska je naprosto všechno.
Matěj Fucyman
Červen 2020
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Současný panel naučné stezky

z návrhu mmcité

Zadní a přední část skládací mapy „Zaparkuj pod kopcem a na
hory jdi pěšky“.

foto: Hana Dorotíková

Na čtyřkilometrovém úseku hřebenové trasy Pustevny-Radhošť
se každoročně odehrává spolupráce nemála subjektů, které usilují
o zachování, udržení, vylepšení a rozvoj této lokality.
Péči o hřeben na rozmezí dvou krajů, tří katastrů obcí, dvou
majoritních vlastníků lesních pozemků a řady zainteresovaných
vlastníků nemovitostí není zcela jednoduché zajistit.
Od roku 2017 vznikla ke koordinaci dění na Pustevnách pozice
správce Pusteven. Pracovní náplní je nejen rozsáhlá údržba, ale i
správa záboru veřejného prostranství a tržiště.
Vedle tohoto kroku spolupráce dvou obcí přispívající ke scelování
péče o Pustevny vzniklo na krajské úrovni memorandum Zlínského a Moravskoslezského kraje o spolupráci v lokalitě Pustevny. Úspěšně běží spolupráce např. v rámci úpravy běžeckých tras
v zimním období. V letošním roce se memorandum rozšířilo na
čtyři participující subjekty - ke krajské spolupráci se přidaly obce
Trojanovice a Prostřední Bečva a vznikl Fond Pustevny. Do něj
mohou přispívat i soukromé subjekty. Z tohoto fondu se cíleně
budou financovat projekty vyhodnocené podle stanoveného a
odsouhlaseného harmonogramu.
Z Fondu bude financována pozice managera, který převezme dohled nad koordinací a realizací schváleného čerpání. Díky tomuto
může v letošním roce obec Prostřední Bečva zpracovat projekt
zázemí pro návštěvníky přijíždějící po krajské komunikaci ze
strany Zlínského kraje a dojde k obměně a doplnění mobiliáře na
hřebeni o rozcestníky, lavičky a stoly v jednotném vizuálu.
Po letech úsilí, které vyvinulo při obnově Libušína Valašské muzeum v přírodě, se dočkáme i otevření Libušína a díky spolupráci
CHKO Beskydy, mlékárny Kunín a.s., společnosti Kamil Mrva
Architects, s.r.o a ČSOP Salamandr dojde i k obnově naučné stezky.
Ruku k celkovému dotváření rázu Beskyd přidává i ČSOP Salamandr svou prací na údržbě pastvin a luk.
Měli bychom se dočkat i oveček, které na pastvy vyžene CHKO
Beskydy, a připomenout si tak dobu před dvěma sty lety, kdy se
pastviny na hřebeni táhly v délce 10 km. Přímo na hřebeni se na
travnatých smilkových pláních pásly od května do září stovky
rohatých ovcí valašek a koz.
O program kulturní a duchovní se opět budou starat nejen členové Matice Radhošťské ve spolupráci s farou Frenštát, ale i řada
subjektů, jako jsou Pustevny s.r.o., Městské lesy Rožnov atd.
Z iniciativy starosty města Rožnov p.R. a zapojením okolních
obcí a destinačních agentur vzniká ucelená mapa, která se snaží
namotivovat návštěvníky Pusteven k využívání parkovišť na úpatí
nebo využití hromadné dopravy. Mapu s názvem „ Zaparkuj pod
kopcem a na hory jdi pěšky“ vydává město Rožnov p.R.

zdroj: tiskové podklady

Spolupráce na hřebeni

Budoucí panel naučné stezky

foto: Jiří Novotný

O poustevnících na Pustevnách

Červen 2020

V prosinci loňského roku navštívil obecní úřad pan Josef Petr, rodák z Trojanovic, který jako pamětník zbytků poustevny na Pustevnách zakreslil její lokalizaci do mapky.
Pověst o prvním poustevníkovi sahá do 15. století. V horské samotě se patrně vystřídala řada poustevníků. Jeden poustevník byl prý
synem tkalce z Frenštátu, další dokonce francouzským princem.
Poslední, jménem Felix, zemřel roku 1784.
Ne vše je zdokumentováno fotografiemi. Vzhled poustevny nám
alespoň přibližuje text Svatopluka Čecha z knihy „Vzpomínky z
cest a života“.
...“Přes to vše brouzdali jsme se vesele dále, upírajíce stále do mlhy
pátravé zraky, brzo - li se před námi objeví nějaká známka poustevny. Dlouho pátrali jsme nadarmo, až konečně okázala se neklamná
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s temene jeho poustevnu i s poustevníkem.“ (psáno dne 6.září 1881).
Ivana Vrtalová

Lokalizace podle vzpomínek Ing. Josefa Petra

foto: Ivana Vrtalová

taková známka. Byly to dvě šňůrovitě rovné řady buků.,
táhnoucí se tak těsně podle sebe, že zvláštní touto alejí
právě jen jeden člověk pohodlně procházeti se mohl. Bylo
patrno, že nevzniklo toto stromořadí pouhou hříčkou přírody, nýbrž sázeno bylo někdejším obyvatelem této pustiny, buď z pouhé libůstky a pro ukrácení dlouhé chvíle
anebo snad za tím účelem, aby si utvořil stinnou chodbu
k peripatetickému rozjímání.
A skutečně našli jsme na blízku stopy bývalého příbytku,
nizounké omšelé zbytky zdí, na nichž rostly již dosti vysoké buky. Zde stávala v minulém století radhošťská poustevna. Poslední poustevník nazýval prý se Felix a žil zde
do r. 1784. Nevím, zdali tu trávil celý čas na modlitbách a
živil-li se pouze kořínky. Ale zajisté přicházelo k němu dosti poutníků z okolí s rozličnými dárky, nejen z nábožnosti, ale bezpochyby
též pro léky, které asi
připravovati uměl
z léčivých bylin, tak
hojně na Radhošti rostoucích. Za
bouřlivých nocí a
zimních metelic volával pak hlas zvonce zbloudilé chodce,
nadcházející sobě
od Rožnova k Frenštátu přes Radhošť
horskými stezkami,
do hostinné poustevny. Avšak horský
vítr nové doby zavál
Zvon z pustevně uložený v pracovi na Radhošť a smetl
ně starosty na OÚ Trojanovice

Fotografie zbytků poustevně. K pokácení bukového stromořadí došlo za komunismu.

kresba Petr Vyoral z publikace
Pět let smilkování

Pět let smilkování

Realizaci pětiletého projektu záchrany a obnovy unikátních beskydských luk, tzv.smilkových trávníků v EVL Beskydy, dokončil v
loňském roce Český svaz ochránců přírody Salamandr z Rožnova
p.R.
5 let se členové ČSOP Salamandr starali o 50ha, tj. 18% smilkových
trávníků v Beskydech.
Smilka tuhá je tráva s úzkými, tuhými a drsnými listy. Proto jsou
smilkové travní porosty někdy označovány jako drátěné louky. Domácí zvířata ji nežerou, zvěř se jí vyhýbá, i přesto jsou trávníky se
smilkou chráněné v rámci Evropy.
Díky tomuto projektu se z louky, která na úpatí Radhoště sloužila
jako střelnice pro 100. tankový a 1047. dělostřelecký pluk v době
sovětské okupace, stala opět motýlí louka.
Vemeníky a další orchideje, které jsou na střelnici k vidění, kvetou
začátkem června. Na motýly je nejlepší červenec a srpen.
A jak projekt probíhal?
Aby nevymizely rostliny a živočichové typičtí pro pastviny, snažili
se ochranáři nejen s využitím pastvy, která je pro záchranu nejlepším způsobem, využít i další možnosti obnovy a vytvořit tak

motýlí louka

Areál na Dolině
manuál, jak se o smilkové louky úspěšně starat.
Proč všechnu práci nezastanou ovce jako dříve?
„V kraji, kde bydlí také medvědi a vlci, je pastva trochu riskantní.
Denně vozit vodu zvířatům stojí čas. Sušit seno na zimu je namáhavá práce. A všechno stojí peníze. Protože je pastva v horách drahá,
hospodáři od ní upouštějí.“ (z publikace Pět let smilkování , vydal v
roce 2019 ČSOP Salamandr)
Na louky se tak vrátil život. Objevily se v nich drobné kvítky, které
voní, a těch si zase všimli motýli.
Takových původních luk je v Beskydech na šest set.
Dobrou zprávou tedy je, že záchrana nekončí. Pokud se vám práce
ČSOP Salamandr líbí, můžete přidat ruku k dílu. Více v odkazu
https://www.salamandr.info/podporte-nas .
-redČerven 2020
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Léto a prázdninový čas
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když
jsou letos školáci mimo školní lavice již od jara, své školní povinnosti si musí plnit. A proto se již většina z nich těší na letní
prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči anebo také bez
nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí,
ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na to, že děti budou mít
spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité
nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky,
zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické přípravky, které by
se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často
končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme
na paměti, že často i malé dítě předškolního věku moc dobře ví, na
co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě rychle zapomene na riziko, které se špatným zacházením souvisí. Měli
bychom také děti upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si
palačinku ať raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si opéci špekáček do přírody. Proto bychom měli mít
všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištích:
• oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného
větru nebo extrémního sucha,
• nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
• mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně
pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
• do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit
se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

foto: Ivana Vrtalová

Nové označníky

Červen 2020

Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.
Snad každého z nás již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může být za bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se
správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné
husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně
či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je
nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy
či větve. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní
a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu,
ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších
případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku, a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo
hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika sekund může
dítě vběhnout za míčem přímo pod kola jedoucího auta. Seznamte
děti s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte
koupit ochrannou cyklistickou přilbu, která je u dětí do 18 let povinná.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a
mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako
rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí
připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto
proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS
MSK, územní odbor Nový Jičín.

Volně pobíhající a zatoulaní psi
Jistě jste zaznamenali
nové označníky autobusových zastávek, které instaluje společnost
KODIS s.r.o. po celém
Moravskoslezském kraji. Jelikož chceme držet
i nadále nastavený jednoduchý
sjednocující
styl obce, rozhodli jsme
se pro označníky vlastní. Prototypy jsou již
součástí nově zrekonstruovaných stání na
zastávkách rest. Balita.
Vyrobeny byly místní
firmou Superior Steel
s.r.o. Postupně by měly
nahradit všechny dosavadní označníky v obci.

Nevím, zda je to jarním počasím nebo háráním fen, ale přes zimu jsem se
tématem odchytů psů volně pobíhajících po obci zabývat takřka nemusela.
Možná hezké počasí vybízí více k procházkám nejen občany, ale i psy.
Bohužel ti by se bez páníčka sami potulovat po vsi neměli.
Po telefonátu městské policie nebo občanů či turistů stojím před dilematem,
co s takovým pejskem samotářem.
Na jednu stranu mám sama před psy respekt a souhlasím s tím, že pes by
se měl pohybovat pod dohledem osoby, která je schopná jej přivolat, kterou
respektuje a poslouchá.
Na druhou stranu slýchávám nářky majitelů, kterým pes se svou toulavou
povahou poodběhl na obhlídku okolí. Tento výlet stál majitele po zaplacení
pokuty od strážníků městské policie a přeúčtování nákladů na odchyt i více
než 2000 Kč.
Jenže, jak pejska dostat co nejdříve zpět k majiteli? Ohlášený nález nemůže
zůstat bez povšimnutí.
Prosím proto majitele psů, aby do karty pejska vedeného v databázi na OÚ
Trojanovice doplnili telefonní kontakt, aby pejsky označili psí známkou nebo
pejskovi pořídili obojek s kontaktními údaji, popř. aby sledovali facebookové stránky obce, kde se snažíme o nalezených pejscích informovat. Jednou z
dalších možností je i nově spuštěná databáze Státní veterinární správy https://
www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/, kde je možné oznámit
Ivana Vrtalová nález i ztrátu psa.
Ivana Vrtalová
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Zájem o Radegasta

Bohové podle A.Poláška

Ostravská pobočka Národního zemědělského muzea projevila zájem zapůjčit pro výstavu
originál sochy Radegasta z Frenštátu pod Radhoštěm. Mezi zastupiteli města však nepanuje
jednotný názor, zda dát ke stěhování souhlas.
Pojetí Albína Poláška je jistě nejznámějším vyobrazením bájného boha Radegasta. Podob
má však mnohem více.

1

2

1 Ztvárnění Radegasta v díle J. J. Středovského. Převzato z: Drápala, Daniel – Sobotka,Richard – Hambálek, Milan – Bajer, Vojtěch: Až na vrchol Radhoště, c. d., 2010, s. 82.
2 Ztvárnění Radegasta dle M. Alše. Převzato z: Drápala, Daniel – Sobotka, Richard
Hambálek, Milan – Bajer, Vojtěch: Až na vrchol Radhoště, c. d., 2010, s. 84.

4

foto: Adam Muras

3

3 Ztvárnění Radegasta dle J. H. A. Gallaše. Gallaš, Josef Heřman Agapit: Valaši v kraji
Přerovském, praví Arkádové moravští, jejich posvátné hory, obyčejové a národní písně,
c. d., 2005.
4 Jedno ze ztvárnění Radegasta dle Jana Knebla – socha, kterou daroval svému synovci
Bohumíru Strnadlovi
Věděli jste že...
...ke dříve zhotovenému Radegastu (1925, 1929) přidává ve variantách další z galerie slovanských bohů? Ukázka z díla viz pravý sloupec
čerpáno z publikace Albín Polášek Strůjce svého osudu (Jiří Klučka, 2001)
Červen 2020
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Odpady
Změny v provozu:

V pondělí 6. července bude sběrný dvůr z důvodu státního svátku uzavřen.

Objednávka
kontejneru:

Pokud máte doma větší množství odpadu (objemný odpad, stavební odpad), je možné si objednat pro odvoz
tohoto odpadu kontejner k Vašemu domu. Kontejner je možné objednat pouze přímo ve vážní budce ve sběrném dvoře, a to v době jeho provozu.

Letní provoz:

Pondělí:
Středa:		
Sobota:		

Bonusovaný pytlový
sběr:

Jak už si mnozí z Vás stačili všimnout, nastaly ve sběrném dvoře některé změny v jeho provozu. Nyní se nové
pytle a QR kódy pro třídění odpadu vydávají přímo na váze a plné pytle s nalepeným QR kódem se odevzdávají na konci haly. Pokud při dovozu plných pytlů již nemáte QR kód u sebe, vydá Vám jej obsluha na váze.
Obsah pytlů je průběžně kontrolován a v případě, že obsah neodpovídá stanoveným podmínkám, nebude
finanční bonus přiznán.

PLASTY

Do pytlů PATŘÍ: PET lahve, obaly od drogerie (prací prášky, aviváže, šampóny ….), kelímky od jogurtů, kečupů apod., igelitové fólie, mikrotenové sáčky, bublinkové fólie – vše čisté, sešlápnuté. Kontrolní váha tohoto
pytle by měla být cca 3 kg.

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

Do pytlů NEPATŘÍ: polystyren, tvrdé obaly – kýble, přepravky, plastový zahradní nábytek apod. Tento odpad
není finančně podporován, ale můžete jej dovézt přímo do sběrného dvora, případně v malém množství odložit do žlutých kontejnerů.
Do plastů vůbec NEPATŘÍ jednorázové jídelní termoobaly, které jsou vyráběny z měkčeného polystyrenu, ani
gumové rukavice !! Tento odpad patří do směsného odpadu. Nepatří sem ani novodurové trubky nebo obaly
od nebezpečných látek.
TETRAPACKY

Do pytlů PATŘÍ: nápojové kartóny od mléka, džusů apod. – vše čisté, sešlápnuté. Kontrolní váha tohoto pytle
by měla být cca 2 kg.
Do pytlů NEPATŘÍ: papírový kartón, plast

PAPÍR

PATŘÍ: noviny a časopisy, kancelářský papír, sešity – minimální váha 10 kg
NEPATŘÍ: povoskovaný papír, obaly od vajíček, znečištěné obaly (např. od pizzy), ruličky od toaletního papíru, papírové kapesníčky, papírové ubrousky, dětské pleny!! Tento odpad patří do směsného odpadu.
Papírová lepenka (krabice apod.) je možné dovézt do sběrného dvora, ale není finančně podporována. V
menším množství je také možné tento odpad odložit do modrých kontejnerů, ale měl by být řádně sešlápnutý.

Blíží se splatnost místních poplatků za rok 2020
Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle Obecně
závazné vyhlášky č. 4/2019, o „odpadech“:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci
410,- Kč
- za rekreační objekt		
410,- Kč

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů činí:
a) za jednoho psa …………………………………………100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……. 140 Kč,
c) za jednoho psa v bytové zástavbě obce …...…………... 300 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož držitele …………………….………………………………450 Kč,
e) za jednoho psa v bytové zástavbě obce, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu……...200 Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu……………………………..................…………………..300 Kč
g) držitel psa, kterým je osoba starší 65 let.………………… 0 Kč
Červen 2020
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Kvíz

Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
12:30– 17:00

úterý, čtvrtek, pátek

8:00–11:30

12:30– 15:00

středa

3

15:30–17:00 (Pod Javorníkem)

- platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u ČSOB, a. s. číslo účtu:
285074707/0300
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející rok!
variabilní symbol : ODPADY - obyvatelé Trojanovic: 60 a číslo popisné
		
domu
			
- chataři: 69 a evidenční číslo chaty
		
PSI
- 4 a číslo popisné domu

Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2020

1

2

foto: Monika Ondryášová

8:00– 11:30

4
foto: Monika Ondryášová

pondělí, středa

foto: Monika Ondryášová

foto: Monika Ondryášová

foto: Monika Ondryášová
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UMÍTE SPRÁVNĚ TŘÍDIT? JAK BYSTE SI PORADILI S TĚMITO ODPADY?
1. Kelímek vyrobený z povoskovaného papíru:
a)
vytřídit do papíru
b)
vyhodit do směsného odpadu
2. Obal od pracího prášku nebo aviváže:
a)
odložit do kontejneru na plasty
b)
odložit do žlutého pytle v rámci pytlového sběru
3. Podložka z pěnového polystyrenu:
a)
vytřídit do plastu
b)
vyhodit do směsného odpadu
4. Skartovaný papír:
a)
vyhodit do směsného odpadu
b)
vytřídit do papíru
5. Obsah vysypaných kontejnerů na papír před tříděním na třídicí
lince:
Na první pohled asi vidíte, co do papíru určitě nepatří.
obr. č. 1 - správně: b)
Povoskovaný papír se bohužel nedá dále zpracovat, a proto ho můžeme rovnou vyhodit do směsného odpadu. Stejně tak i mastný
nebo uhlový papír. Mezi papír nepatří také např. obal od vajíček.

obr. č. 2 - správně: obě možnosti
Tento obal patří mezi plasty a je možné jej také dovézt v pytli na
plasty v rámci podporovaného tříděného sběru. Pokud pytlový
sběr nevyužíváte, můžete jej odložit do kontejneru na plasty.
obr. č. 3 - správně: b)
Obyčejný polystyren do plastu vytřídit můžeme, ale pěnový polystyren, který se například používá při balení kuřat, se bohužel nedá
dále zpracovat, a proto ho můžeme vyhodit do směsného odpadu.
Obyčejný polystyren je možné v menším množství odložit do kontejneru na plasty, ve větším množství je lépe ho dovézt přímo do
sběrného dvora. Do pytlů v rámci tříděného odpadu ale nepatří,
není finančně podporován.
obr. č. 4 - správně: b)
Skartovaný papír je možné odložit do modrého kontejneru na papír, ale doporučujeme jej vložit do nějakého obalu (papírový, případně plastový). Pokud se v celé obci svezou kontejnery s papírem
a pak se vysypou v hale ke třídění, po celou dobu třídění papíru
naši pracovníci vybírají od začátku až do konce skartovaný papír.
obr. č. 5
Do papíru určitě nepatří masová konzerva pro domácí mazlíčky!!
Na všech sběrných místech v obci máme modré popelnice pro oddělený sběr kovů a přesně tam tento druh odpadu patří. Samozřejmostí je také aspoň částečné opláchnutí a sešlápnutí plechovky.
Monika Ondryášová
Červen 2020
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Reklama a inzerce

Statistika obyvatel
Počet obyvatel v obci ke dni 1.1.2020 dle ČSÚ* :
2697
1365 mužů a 1332 žen
K 31.12.2019:*
Průměrný věk celkem:

40,4

Průměrný věk muži:

39,5

Průměrný věk ženy:

41,3

Přistěhovalí:

71

Vystěhovalí:

73

K 31.12.2019 **
Počet narozených dětí:

40 (19 chlapců, 21 dívek)

Počet zemřelých:

24 (15 mužů, 9 žen)

Nejčastější dívčí jméno:

Anežka, Elen, Eliška, Rozálie
(2x)

Nejčastější chlapecké jméno:
Matěj, Pavel (2x)
* https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
** evidence obyvatel OÚ Trojanovice

Naši jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Pavel Krigler

85 let

Pavel Trubač

80 let

Irena Střalková

75 let

Evžen Jachan		

75 let

Vyvážení žump, septiků a odpadních vod.
Tel. 735 959 445
Prodej palivového dříví buk, smrk.
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,rovnané, uložené špalky 30, 35, 40 cm a více podle
potřeby.

Možnost dovozu odběrateli.
Tel.: 603 315 738

Vladimíra Juračáková 70 let
Miroslav Muras

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Vítání občánků a setkání s jubilanty
Vzhledem k epidemiologické situaci v průběhu letošního jara
jsme bohužel nemohli přivítat žádné novorozené malé občánky,
ani oslavit významná životní výročí našich jubilantů.
První termín, kdy bychom mohli přivítat malé občánky, je zatím
stanoven na půlku září. Novorozených dětí bylo letos opravdu
hodně, takže v jednom termínu to určitě nezvládneme, ale budeme se snažit postupně všechny děti přivítat.
U jubilantů zatím řešíme, jakou formou budeme slavnostní setkání připravovat.
Monika Ondryášová

MONTÁŽE A SERVIS ANTÉN A SATELITŮ
PŘECHOD NA DVB-T2

728 19 46 22 Tomáš Kožušník

Pozvánka

Zveme všechny občany na 11. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 29. června 2020
v 18.00 hodin v Hasičské zbrojnici.

Červen 2020

Pro občany Trojanovic stále platí zvýhodněné
vstupné 100Kč na naši stezku do konce roku
2020.
Stezka Valaška
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Reklama a inzerce

Červen 2020
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Akce v Trojanovicích a okolí

Červen 2020
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Expozice Beskydy - příroda a lidé

zdroj: www.muzeumbeskyd.com

Záměrem nově revitalizované interaktivní expozice v Muzeu Beskyd ve Frýdku Místku je ukázat propojenost přírody a lidské činnosti. Jak příroda utvářela lidský život a způsob obživy, ale také
naopak jak lidská činnost ovlivňovala a ovlivňuje beskydskou přírodu. Expozice provází návštěvníka tak, jak lidé do přírody a do
hor míří – od města a městského života až po nejčistší přírodu a
její ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších
oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.

Běžecký seriál 7 pohoří
18.7.2020 odstartuje sedmidílný seriál běžeckých závodů, který
postupně provede závodníky sedmi horskými lokalitami v České
republice. Úvodní závod v Beskydech odstartuje v Trojanovicích.
Pořadatelé tuto trať zařadili nově. Na účastníky čekají tratě v délce 13km a 22km. Start i cíl
závodu proběhne v areálu skokanských můstků
poblíž věže skokanských můstků.
více na https://www.7pohori.cz/zavody/
-red-

Cena hejtmana kraje
Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR, jejíž know-how
soutěž využívá.
Cílem soutěže je ocenit firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v
Moravskoslezském kraji na poli společenské
odpovědnosti organizací.
Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem
organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným
zájmem o problematiku životního prostředí a
sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“- „People-Planet
-Profit“ (lidé-planeta-zisk).
Pokud vaše organizace naplňuje principy společenské odpověd-

nosti, neváhejte se do soutěže přihlásit v termínu do 14.6.2020
dle instrukcí na https://www.msk.cz/cz/verejnost/ceny-hejtmana
-kraje-101158/-43717.
-red-

Dne 19.7.2020 se uskuteční druhý ročník Beskydského biatlonu,
tentokráte poprvé se zázemím na Rekovicích. Na okruhu na Horečkách se postupně vystřídají dospělé dvoučlenné štafety mužů,
žen a mix na 8 km trati. Na závodníky čeká laserová střelnice s
položkami vleže i vestoje.
V kategorie dětí, která následuje jako závod jednotlivců, se dětští
závodníci ukáží na trati 500m nebo 1000m.
Závod pořádá Spolek Radegastova výzva, z.s. (Pro Dřeň naDřeň).
Více informací na https://beskydsky-biatlon.estranky.cz/.

foto: Veronika Petrášová

Beskydský biatlon

Červen 2020
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Výstavba v obci a územní plán
Je dobře, že Trojanovice patří k obcím, ve kterých lidé chtějí zakládat rodiny, nechat vyrůstat své děti či strávit podzim života.
Je dobře, že zde chtějí podnikat a nabízet své služby občanům
i turistům, že se chtějí věnovat zemědělství, obdělávat půdu či
chovat užitková zvířata. Vzhled obce, zvláště teď na jaře, kdy
slunce a zeleň doplní architekturu, je příjemný.
Zvelebování, budování a rozvoj obce má však i při těch nejlepších úmyslech, s kterými lidé mohou své vize chtít uskutečnit,
svá pravidla.
Majiteli pozemku jeho vlastnické právo nedává absolutní moc
nad výstavbou či výsadbou. Každý pozemek v obci je zapracován do územního plánu obce a podle jeho určení je možné v mezích, které plán povoluje, s ním nakládat.
Proč existuje tato restrikce?
Územní plán zastřešuje vizi rozvoje obce. Na základě zpracovaných
faktů, které jsou o dané obci známy, tj. podnebí, počasí, historický vývoj, přírodní bohatství a zdroje, infrastruktura atd. je možné
predikovat budoucí stav a potřeby obyvatel, minimalizují se rizika
a rozvíjí potenciál, který daná obec má.
Plán, který se dodržuje, vede k cíli. Pokud polevíte nebo jsou do
něj házeny tzv.vidle, nedočkáte se očekávaného výsledku. Územní
plán je plánem pro nás všechny, kteří zde máme nějaká vlastnická
práva. Je třeba být s ním seznámen alespoň v rozsahu svých pozemků a zahrnout jej do svých plánů jako jednu z norem (vedle
technických požadavků, hygienických norem, vlivu na životní prostředí, silniční bezpečnosti, ochranných a bezpečnostních pásem ,
požadavků CHKO atd.), kterou je potřeba respektovat.
Územní plán má svou grafickou a textovou podobu. Najdete
jej na stránkách obce https://www.trojanovice.cz/samosprava/
uzemni-plan/, společně s ostatními územními plány obcí v Moravskoslezském kraji na stránkách https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemniplanyobci nebo je dostupný k nahlédnutí
na Obecním úřadě v Trojanovicích nebo na Městském úřadě ve
Frenštátě p.R.
Minimum, které by majitelé pozemků měli znát:
Každý pozemek je zařazen do jedné z ploch, která vymezuje způsob využití (např. plochy bydlení, plochy občanského vybavení,
plochy rekreace, plochy zemědělské, plochy výroby atd.). Definují
tak hlavní využití, přípustné využití, podmíněné přípustné využití
a nepřípustné využití.
Např. v ploše rekreace nepostavíte rodinný dům, v ploše bydlení hromadného nezřídíte supermarket s prodejní plochou nad
400m2, v ploše zemědělské svůj pozemek neoplotíte...
Kromě vymezení přípustných staveb a zařízení je stanovena procentuální zastavitelnost pozemků. Zastavěná plocha pozemku je

Pozvánka
KDU-ČSL Trojanovice

POZVÁNÍ NA POBOŽNOST
KE SVATÉMU JANU KŘTITELI
u kapličky pod Dílem
v sobotu 20. června 2020 v 15 hodin.

Sv. Jan Křtitel je patronem naší obce, proto je možno toto
shromáždění chápat jako malou trojanovickou pouť.
Všechny občany srdečně zvou pořadatelé.
Červen 2020

součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Nejen dům,
ale i zahradní altánek, terasa, bazén a další stavby, to vše se započítává do takzvané zastavěné plochy.
Dokonce můžete být limitováni i výškou objektu. Většinou by měla
výška objektu respektovat výškovou hladinu okolní zástavby.
Pro celé správní území obce platí i obecné podmínky.
*Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše stabilizovány, přestože nesplňují některou ze stavebních podmínek pro využití plochy.
Tyto stavby lze udržovat a stavebně upravovat.
*Mezi oplocením pozemků a komunikací ponechávat u ploch pro
novou výstavbu nezastavěné pásy v šířce minimálně 1,5m pro vedení sítí technické infrastruktury, případné vybudování chodníků
a pro údržbu komunikací v zimním období, u stávající zástavby
ponechávat nezastavěné pásy s ohledem na urbanistickou strukturu zástavby a místní možnosti.
Na pozemcích navazujících na pozemky, na kterých jsou situovány
nemovité kulturní památky a památky místního významu, se změny staveb a nová výstavba posuzují individuálně.
Výstavba nových objektů a oplocení není povolována v šířce 6 metrů od břehových hran kvůli údržbě koryta a břehů vodních toků.
Nikde na území Trojanovic nelze umísťovat mobilní stavby (s výjimkou mobilní stavby jako zařízení staveniště).
Znalost územního plánu vám napomůže i při rozhodování, jak
dále postupovat u stavebních záměrů, přestaveb či terénních úprav
- tj. jestli si vystačíte s územním souhlasem, nebo bude vyžadováno složitější územní řízení.
Dobrou zprávou je, že v některých případech na stavební úřad vůbec chodit nemusíte.
1. Nové stavby
*Opěrná zeď do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím,
*skleník do 40m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od
hranice pozemku,
*stavba u rodinného nebo u rekreačního domu. Stavba, která stojí
na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má zastavěnou
plochu max. 25 m², jedno nadzemní podlaží, je vysoká max. 5 m
a podsklepena do hloubky 3 m. Stavba musí souviset s užíváním
domku a nesmí sloužit pro podnikání a nesmí se v ní skladovat
hořlaviny nebo výbušniny. Stavba musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy
pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu,
*bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku, včetně jeho technického
zařízení,
*výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění trasa.
2. Úpravy domu a bytu
*Stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich
provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
Je dobře, že Trojanovice jsou vyhledávanou obcí pro život, turistiku a podnikání, ale v řadě případů je třeba své úmysly konzultovat
s úřady.
V krajních případech udělují úřady nejen pokuty, ale můžete být
vyzváni i k odstranění stavby.
Ivana Vrtalová
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10.výročí zvoničky Strážkyně Beskyd

foto: Ivana Vrtalová

archiv spolku Naše Beskydy

archiv spolku Naše Beskydy

Je to deset let, co jsme
Garantem zvoničky byl
stavěli zvoničku Strážod začátku pan Drahokyni Beskyd na Horečmír Strnadel, dlouholekách. Netypická stavba,
tý bojovník proti těžbě
která se dostala následuhlí na Frenštátsku. A to
ně mezi 1000 nejlepzvoničce dodává velkou
ších staveb Evropy. Pro
váhu. Já osobně jsem
region toto bylo velké a
rád, že se nám, občanům
nečekané ocenění. Na
Frenštátu a Trojanovic,
začátku byla ohromná
povedl ojedinělý čin.
chuť a aktivita. Obec
Dokázali jsme vzdorovat
Trojanovice povolila naa díky vzdoru nás občašemu spolku Naše Besnů regionu v současnosti
kydy postavit na obecspolečnost OKD pracuní louce na Horečkách Stavba základů zvoničky. Zleva: Martin Novotný, Drahomír Strnadel, Stanislav je na projektu likvidace
zvoničku. Kamil Mrva Uruba, Marian Žárský, Svatopluk Šmahlík
těžních věží a důlních
nám zdarma udělal projam. A navíc nám zůstájekt, nad kterým jsme
vá zvonička, která není
debatovali hodně dloujen připomínkou boje
ho, než vznikla finální
proti OKD, ale je také
varianta otevřené stavsymbolem
občanské
by kaple a zvonice jako
společnosti. Vlastnoručstavby od kaple odděleně jsme si ji postavili a
né. Vzpomínám si na ty
toho si cením více než
různé varianty a já panu
všeho ostatního, co se
architektovi kladl na
v obci postavilo. Práce
srdce, ať je to jiná zvos kamarády a přáteli na
nička než ty ostatní, a to
této stavbě byla tou nejproto, že těch tradičních
hezčí prací, jakou jsem
máme na katastru dost,
zažil. Děkuji všem za
protože máme zvoničpomoc a aktivitu v boji
ku pod Javorníkem, na
proti Dolu Frenštát.
Pinduli, pod RadhošŽehnání základního kamene zvoničky na frenštátském náměstí. Zleva: Jan Dusík
těm, na Karlovicích a
Jiří Novotný
(min. životního prostředí), otec Rudolf Swienczek, Petr Michna
na Bystrém. Také jsem
(primáš Valašského souboru Radhošť), Stanislav Uruba (před- Dárek k 10.narozeninám
se tehdy zasazoval o to,
seda spolku Naše Beskydy), Jiřina Batečková, Dalibor Norský Zvonička Strážkyně Beskyd má krásnou
aby to byla stavba ote(starosta Sokola), Petr Káňa (starosta SDH Trojanovice)
novou podlahu.
vřená, protože mi vždy
u těch tradičních zvoniA tak jsme přemýšleli o postavení zvonice, I přes deštivé počasí byla položena modříček vadilo, že se nemohu podívat dovnitř která by odzvonila umíráček Dolu Frenštát. nová podlaha firmou VSF Novotný s.r.o. a
a že nahlížím jenom přes malá okénka. A A to je ten smysl zvoničky na Horečkách. zvonička tak získala punc novoty.
tak vznikla zvonička, jak ji známe na Ho- Ze zvoničky je dnes odpočinkové mísrečkách. Já ji obdivuji jako skvělé architek- to, otevřená stavba s průzorem směrem k
tonické dílo, které již k Horečkám neodmy- Dolu Frenštát. Návštěvníci si do zvoničky
slitelně patří.
mohou sednout a podívat se doprava či doleva, kde vidí přírodu a hory, nebo se moI když její zrod je datován k 15.5.2010 hou podívat do průzoru, kde za hradbou
(žehnání základního kamene), její historie stromů můžeme v zimních měsících vidět a
je mnohem starší. Často se dnes zapomíná v letních měsících tušit dvě těžní věže, pona smysl této stavby a důvod, proč byla po- zůstatek komunistického a sovětského plástavena. S kolegy našeho spolku jsme mno- nování. Myšlenka se dotáhla do úspěšného
hokrát seděli a bavili se o tom, jak více sym- konce právě před deseti lety. Stavěli jsme ji
bolicky zapůsobit na OKD, které neustále svépomocí s kamarády a známými. Peníze
řešilo, jak se dostat k uhlí pod námi. Chtěli nám na stavbu daly místní firmy a občatehdy více rozfárat důl a zvýšit tak hodnotu né. Byla to krásná doba, kdy jsme s otcem
akcií. Velmi se nám osvědčila symbolická Rudolfem žehnali na náměstí základnímu
akce Uzamčení země valašské na 100 roků, kameni, který je nyní umístěn ve středu
kdy desítky obcí se připojily a podepsaly trojnožky zvonice. Dodnes si pamatuji, jak
dekret o tom, že se u nás 100 let nesmí tě- otec Rudolf do ztichlého náměstí pokorně
žit. Tento dekret se pak uložil slavnostně do pronesl větu: „Kdo se staví proti přírodě,
základů kaple na Radhošti.
jako by se stavěl proti bohu.“
Červen 2020
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Výročí konce 2. světové války
Na den 6.5. připadá výročí osvobození Trojanovic sovětskou armádou, výročí konce 2. světové války.
Každoročně věnec k poctě obětem války pokládají děti z místní
školy. Letošní pandemická situace pozměnila běh plánovaného
dění, a tak se před Památníkem obětí 1. a 2. světové války sešli zástupci hasičů, pamětníků, valachů, žáků, reprezentanti školy, obce
a iniciátor vzpomínkového setkání Drahomír Strnadel.

Po slavnostním položení věnce a minutě ticha následovalo připomenutí obětí, hrdinství i běžného skromného života za války. Slovo
si postupně předali oba přítomní starostové obce.
Z knihy Dějiny obce Trojanovice zazněl úryvek popisující poslední válečné dny a počátky mírového období. Pan Jan Tichavský zavzpomínal na válku z pohledu dvanáctiletého chlapce, kdy obavy
a strachy nevnímá dětská mysl tak intenzivně jako mysl dospělých.
Zavzpomínal na příchod sovětských vojsk od Kunčic a na náboje,
které dlouhá léta zůstávaly zakouslé v trámu na jejich pozemku.

foto: Jiří Novotný

foto: Jiří Novotný

Ivana Vrtalová

Zleva: Alena Genzerová, Josef Káňa, Jitka Pajlíková, Ivana Vrtalová,
Položení věnce z rukou velitele JSDH Pavla Štefka a staros- Alžběta Pařenicová, Drahomír Strnadel a Jan Tichavský
ty sboru dobrovolných hasičů Jana Kopřivy.

areál školky pod Javorníkem

foto: Petr Káňa

areál Památníku na Karlovicích

foto: Jiří Novotný

foto: Ivana Vrtalová

Tradiční symboly jara - májky. Víte, kde byste je hledali?

u rodinného domu na Bystrém
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