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Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
v minulém úvodníku jsem hovořil o hr-

dosti nad cestou ministerského předsedy 
Petra Fialy na Ukrajinu v době, kdy se 
bojovalo přímo v Kyjevě. Nemalou hr-
dost jsem pocítil také o pár týdnů poz-
ději. Hrdost na naše spoluobčany, kteří 
zorganizovali aktivně setkání u zvoničky 
pod Javorníkem k výročí postavení právě 
této zvoničky a zvoničky pod Radhoš-
těm. Ke zvoničce pod Javorníkem mám 
specifický vztah. Píše o ní Jiří Felix ve 
Vlastivědě Frenštátska již na začátku 20. 
století. Zvonička stála na pozemku ob-
chodníka Josefa Mikesky, mého pradě-
dy. Spoluzakládal v Trojanovicích Sbor 
dobrovolných hasičů a Sokol, kterého 
byl také předsedou. Za toto si vysloužil 
pobyt v koncentračním táboře, kde byl 
umučen. A vrátilo mě to opět k válce a 
Ukrajině. Byl jsem v tu chvíli hrdý na 
své předky, na své spoluobčany a také 
jsem si uvědomil křehkost chvílí, které 
prožíváme společně a v míru. Na slav-
nosti zvoniček  - při povídání pana fa-
ráře o utrpení Ukrajiny- mi vyvstala na 
mysl chvíle, kdy se má žena dozvěděla, 
že její dlouholetá ukrajinská kolegyně se 
zhroutila.  Oznámili jí, že její maminka 
je mrtvá. Maminka žila v Mariupolu se 
svým synem a vnukem. Chlapi šli od-
poledne na procházku, a když se vráti-
li, dům i s maminkou již neexistoval. V 
návaznosti na tuto hrůzu se mi vybaví 
rozhovor s Tomášem Forró, který napsal 
knihu Donbas. Zde strávil mnoho mě-
síců v době před válkou. Na dotazy lidí 
ohledně průběhu konfliktu odpovídá, 
že zvěrstva se děla ze strany Ukrajiny 
i Ruska. Pokud by měl odpovědět na 
otázku, kdo konflikt vyprovokoval na 
Donbase ještě v době míru, pak jedno-
značně Rusové. Věřme, že se my sami ( 
ani jiný národ) nedostaneme do situace, 
kdy budeme napadeni a kdy někteří lidé 
místo pomoci řeknou, že si za to může-
me sami. Važme si chvílí, kdy se může-
me setkávat, diskutovat a trávit společně  
čas.                                              Jiří Novotný

Slovo starosty  Olympiáda dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže je 
republiková soutěž krajských 
výprav, která je určena mla-
dým sportovcům ve věku od  
12-16 let, v kategoriích mlad-
ších a starších žáků a žákyň. 
Sportovcům navozuje atmosféru 
opravdových olympijských her 
- zapálení olympijského ohně, 
slavnostní ceremoniály, soužití 
v olympijské vesnici nebo složení 
olympijské přísahy. Touto Olym-
piádou bude žít najednou hned 
šest měst Olomouckého kraje.  
Prostějov bude hostit mladé na-
děje tenisu, florbalu, dráhové 
cyklistiky i volejbalu. Do Velké 
Bystřice se podívají házenkáři a 
házenkářky. Do Přerova zamíří 
střelci, beachvolejbalisté otestu-
jí písek na koupališti v Kojetíně 
a vyznavače BMX a MTB na-
jdete v Uničově. V Olomouci se 
potkají ti nejlepší mladí spor-
tovci a sportovkyně v plavání i 
synchronizovaném, kanoistice, 
atletice, sportovní gymnastice, 
fotbalu, basketbalu, badmintonu, 
tanečním sportu, volejbalu, šer-
mu, judu, karate a neztratí se ani 
orientační běžci.

Sada medailí  - původní návrh vznikl z pera studentky 
grafického oboru na VOŠ a SPŠ v Šumperku Karolíny 
Ščučkové, která je současně autorkou návrhu maskota. 

Emílie Šablaturová

Orel Olda, maskot Olympiády dětí a mládeže, 
svým bystrým zrakem sleduje všechny přípravy na 
největší akci pro mladé sportovce u nás. 
Letošní, již X. letní hry hostí Olomoucký kraj, kte-
rý přivítá čtyři tisíce sportovců ze všech 14 krajů 
od 26. do 30. června.
Během čtyř dnů se rozdá 686 medailí.
Reprezentovat Moravskoslezský kraj budou i dvě 
dívky z Trojanovic - Judita Juračáková a Emílie Ša-
blaturová - spolužačky a studentky primy frenštát-
ského gymnázia.
Jak se na olympijské hry trénuje a co je čeká, nám 
prozradí v následujícím rozhovoru.

                                                           -red-
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Judita Juračáková
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Napsáno na okrajiOlympiáda dětí a mládeže - pokračování

To snad není pravda! Opravdu při-
jela pouť? Skutečně je tomu tak, 

můj zrak mě neklame. Blízko naše-
ho domu se začaly stavět kolotoče a 
atrakce, které již velmi brzy přivíta-
jí první návštěvníky. Do toho všeho 
bude z obřích reproduktorů naplno 
vyhrávat hudba a svým duněním do-
léhat až ke mně. Už za deset minut 
budu mít toho všeho plné zuby. Já se 
pak vždycky toužím dovědět, kde má 
ten randál tlačítko, aby bylo možné 
ho hned vypnout.  Se značným zne-
chucením pozoruji, jak postupují pří-
pravy na tu velkou slávu, a má nespo-
kojenost vzrůstá ještě více. Z ničeho 
nic se mi v hlavě vybavila velice silná 
vzpomínka. Jedna z mých návštěv na 
pouti, kdy jsem byl ještě malý chlapec. 
Jako všichni kluci jsem se nemohl do-
čkat, až konečně budu moci navštívit 
pouť. Navíc návštěva pouti byla velice 
výjimečná, neboť mě na ni doprovázel  
můj děda.  Konečně jsem se dočkal a 
hurá na kolotoče!  Tak a jsme tady! 
V první chvíli můj nos podráždí pří-
jemná vůně perníku a koření linoucí 
se odněkud ze stánku. Napadá mne, 
že když budu hodný, možná dostanu 
taky jeden malovaný perníček. Dále 
se ve vzduchu vznášejí vůně připravo-
vaných klobás a bramboráků a sladká  
vůně  cukrové  vaty. Najednou mám 
na to všechno velikou chuť.  Konečně 
již vidím kolotoče. Mohu na nich oči 
nechat. Řetízkový kolotoč, autodrom, 
nejrůznější prolézačky - a támhle ta 
horská dráha! Kolem spousta rodin 
s  dětmi, kterým svítí oči úžasem 
stejně jako mně.  Děda se ptá, jestli s 
ním půjdu na horskou dráhu. Srdce 
mi poskočí samou radostí a okamži-
tě souhlasím. Koupíme si tedy lístky 
a zanedlouho již  frčíme plnou rych-
lostí. To je něco! Mám pocit, že mi na 
chvíli dokonce uletěly i moje vlasy! 
Ale všechno je v pořádku a my s dě-
dou si společně užíváme jízdu plnými 
doušky. Přeji si, aby to nikdy neskon-
čilo a my se mohli takhle rychle vozit 
pořád. Bohužel horská dráha zpo-
maluje a zastavuje se. Je konec jízdy.  
Tato vzpomínka mi připomněla dědu 
i to, kolik času, sil a svého srdce mi 
věnoval. Dnes už na něj mohu jenom 
vzpomínat. Můj drahý dědo, děkuji ti 
za všechen ten úžasný čas, který jsme 
spolu mohli prožít a který se navždy 
zapsal do mého srdce. Ať žije pouť! Už 
se ani netrápím, že teď pár dnů budou 
vyhrávat pod mými okny.                     

                                                             Matěj Fucyman

 ▶ Holky, v kterém sportu jste se na olym-
piádu kvalifikovaly?

 ▶ J: V orientačním běhu - poběžím sprint 
a krátkou trať za mladší žákyně a sprint 
smíšenou štafetu (tu běží dva žáci a dvě 
žákyně). 

E: V plávání - na trati 200 m prsa, 200 m 
motýlek a dál se ještě rozhodne (tj. z mož-
ností 50, 100, 400 m kraul, 100, 200 m znak, 
100, 200, 400 m polohový závod). Roz-
hodne případné zlepšení času na krajském 
přeboru nebo Mistrovství ČR. Vše platí pro 
ročník 2010.

 ▶ Jak často trénujete a kdy jste se pro ten-
to sport rozhodly?

J: K orientačnímu běhu mě přivedla na 
konci třetí třídy paní učitelka  Svatava Han-
zlová, která učila na ZŠ  v Trojanovicích a 
vedla zde i sportovní kroužek.
1x týdně trénuji přímo se sportovním klu-
bem orientačního běhu BFM (Biocel Frý-
dek Místek) s dalšími dětmi a mládeží. K 
doplnění fyzické zdatnosti absolvuji ještě 1 
hodinu plavání ve středu a fotbal za TJ Bys-
tré v pátek. Navíc ještě kliky, dřepy a skla-
povačky. 
E: Pravidelně plavat jsem začala ve 3 letech, 
závodně od 7 let. 4x týdně 2 hodiny odpo-
ledne a 2x týdně 1 hodinu ráno. Plaveme v 
krytém bazénu ve Frenštátě pod Radhoš-
těm, výjimečně na aquaparku pod vedením 
trenérky Lenky Baláčové z TJ Frenštát.

 ▶ Kvalifikace na olympiádu se uzavírala 
na konci května. Jaká byla vaše cesta k 
postupu?

J: O kvalifikační postup jsem měla bojovat 
již loni, protože letní olympiáda se správně 
koná v liché ročníky. Vlivem pandemie co-
vid-19 se ale o rok posunula i kvalifikace. 
Kvalifikační závody zahrnovaly celkem 4 
závody - 3x sprint (Ostrava, Hlučín, Kro-
měříž) a 1x krátká trať (Otrokovice). Do 
žebříčku se započítávaly tři nejlepší výsled-
ky. Vítězové nominačního žebříčku v jed-
notlivých kategoriích mají přímou nomina-
ci na Olympiádu. Druhého nominovaného 
a náhradníka vybírá komise na základě vý-
konnosti v dalších závodech.
E: O možnosti kvalifikovat se na tuto olym-
piádu vím od ledna. Účastnila jsem se 5 
závodů, ve kterých se počítaly kvalifikační 
časy.

 ▶ Olympiáda dětí a mládeže se pořádá 
již od roku 2003. Je určena mladým spor-
tovcům ve věku od dvanácti let. Účastníte 
se tedy olympiády poprvé. Jakých dalších 
absolvovaných závodů si ceníte?

J: Byla jsem vybrána na republikový závod 

žactva  v OB , který se koná ve dnech 3.-
5. června v Chotěboři. Také si cením vý-
hry MS krajského žebříčku mládeže v kat. 
12 a výhru Slezské zimní ligy 2021/2022 v 
kat. DB. Jsem mistryní oblasti (MS kraj) ve 
sprintu a na klasické trati v kat. D12 pro rok 
2022.
E: Mistrovství ČR divize Morava dvanácti-
letých - 2.místo. Aktuálně jsem se kvalifiko-
vala na mistrovství ČR v Chomutově, které 
proběhne v půlce června. Držte mi palce :).

 ▶ Na co se v průběhu her těšíte? Zúčastní-
te se i slavnostního zahájení?

J: Hodně se těším právě na slavnostní za-
hájení, protože jej bude komentovat Libor 
Bouček a bude tam hrát kapela Slza.
E: Před Olympiádou budeme mít dvou-
denní soustředění v místě konání. Velmi 
se těším na atmosféru a také na olympij-
ské oblečení. Ubytovaní budeme na vyso-
koškolských kolejích. Naživo je to pro mě 
velké očekávání. Těším se, že se potkám se 
známými osobnostmi ze sportu.

 ▶  Olympiáda dětí a mládeže je výji-
mečná i tím, že zde nereprezentujete jen 
sebe nebo svůj tým, ale i svůj kraj. Máte 
možnost se více se svými krajskými spolu-
závodníky poznat?

J: Ano, díky povinnému třídennímu sou-
středění všech reprezentantů z Moravsko-
slezského kraje v termínu 10.-12.6. Z na-
šeho klubu BFM jsme se kvalifikovaly dvě 
- pojedeme spolu  autem  a nejspíše spolu 
budeme i v pokoji. 
E: Na plaveckých závodech příležitost k 
bližšímu seznámení s konkurencí není, 
proto věřím, že v Olomouci na to bude více 
času a prostoru.

 ▶ Máte své sportovní idoly - ať už ve svém 
sportu nebo i mimo něj?

J: Můj idol je fotbalová brankářka Paris 
Saint Germain FC Bára Votíková.
E: V plavání Barbora Seemanová, jinak fan-
dím Charlesovi Leclercovi ve F1.

 ▶ Chtěly byste se stát profesionálními 
sportovkyněmi?

J: Ano.
E: Plavat chci asi do 18 let, pak se budu vě-
novat studiu.

 ▶ Děkuji za rozhovor a přeji hodně spor-
tovních zážitků v duchu olympijských 
hodnot.

Ivana Vrtalová
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Na konci dubna se uskuteč-
nila tři jednání na téma komu-

nitní energetiky, která by se vzorově mohla 
realizovat na Lomné.
Jednání se zástupcem advokátní kanceláře 
Frank Bold (FB)
Obec Trojanovice schválila na svém 22. 
zasedání zastupitelstva rozšířené členství 
obce v Unii komunitní energetiky. Advo-
kátní kancelář FB má zkušenosti s řešením 
komunitní energetiky. Předpokladem je 
vytvoření lokální distribuční sítě, jejíž kon-
cept zpracovává na zakázku firma Envir 
&Power. FB doporučil rozšíření konceptu, 
tedy doplnění technické dokumentace (tý-
kající se vytipování vhodných budov, spo-
třeb, generování energie a uložiště energie) 
o provozní dokumentaci (např. založení 
společnosti, která bude systém provozovat,  
s touto komunitní energií obchodovat dle 
odborných znalostí energetického manaže-
ra a dle energetického akčního plánu).
Jednání se zástupci MAS Lašsko
Záměrem bylo zjistit zájem o komunitní 
energetiku v obcích v působnosti MAS Laš-
sko a inspirovat se tak příklady dobré praxe 
z okolí.
Jednání se zástupci Envir&Power
Představení studie komunitní energetiky 
využívající fotovoltaický systém na vytipo-
vaných střechách obecních a soukromých 
objektů s uložištěm energie do baterií. 
Vzhledem k současné nemožnosti využití 
distribuční sítě ČEZ také návrh propojení 
tohoto systému.

6. květen - proběhlo intenzivní jednání 
ThinkTanku CÉRKA v areálu „Na Dolině“ 
na téma "Cirkulární ekonomika a udr-

žitelné hospodářství“. Zazněla řada 
věcných podnětů a názorů prezentovaných 
odborníky.

6. května bylo vydáno za obec Trojano-
vice Stanovisko k alternativnímu 

využití důlních jam, které bylo poža-
dováno Ministerstvem průmyslu a obcho-
du (MPO).
Na katastru obce Trojanovice se nachází 
Důl Frenštát, závod jih, jehož součástí jsou 
dva podzemní objekty, které byly vybudo-
vány v 80. letech 20. století. Jedná se o dvě 

jámy. Jáma F4 s hloubkou 903 m a jáma F5 
s hloubkou 1087,6 m. Obě jámy jsou pro-
pojeny překopem v hloubce 897 m u jámy 
F4, a 899,6 m u jámy F5. Jáma F5 je dnes 
do výše překopu zatopená. Jámy nejsou 
vystrojeny. Jáma F4 má do hloubky 280 
m průměr jámového stvolu 8,5 m, od této 
hloubky má průměr 7,5 m. Jáma F5 má po 
celé délce jámového stvolu průměr 8,5 m. 
Důvod zúžení jámového stvolu u jámy F4 
je ten, že zde došlo dne 15. listopadu 1985 k
havárii. Díky obecným geologickým pod-
mínkám byla narušena stabilita jámy a do-
šlo ke zhroucení 119 m výšky již vybudova-
né jámy. Důvodem byly především složité 
geomorfologické poměry, kdy budované 
jámy leží v hornatém terénu s převýšením 
až 300 i více metrů, a podcenění nepřízni-
vých geomechanických vlastností hornin 
podslezského příkrovu. 
Těžební aktivity na Dole Frenštát byly utlu-
meny v roce 1994 a byla zahájena údržba 
(konzervace) jam tzv. suchým způsobem. 
Byl vyhlášen konzervační režim, který je 
platný do dnešních dní.
Usnesení vlády ČR ze dne 21. září 2020 roz-
hodlo o tom, že bude důl Frenštát definitiv-
ně zasypán.
 Pro regiony postižené hornickou činností 
se otevřela možnost čerpat finanční pro-
středky z fondu Spravedlivá transformace. 
V rámci plánů na revitalizaci území došlo 
k otevření diskuse nad alternativním vyu-
žitím jam - na 17. a 18. jednání Zastupitel-
stva obce Trojanovice bylo probíráno téma 
uložení energie v jámách formou 

stlačeného vzduchu (metoda CAES). 

Dne 24.4.2022 bylo zorganizováno obcí 
Trojanovice, za pomoci starosty města Pří-
bor, jednání s doc. Josefem Malíkem nad 
alternativním využitím uložení energie po-
mocí stlačeného vzduchu. 
Dne 28.4.2022 bylo uspořádáno zástup-
ci MPO jednání s firmou Gravitricity 

(gravitační uložení energie) na MPO 
v Praze. Na toto jednání si firma Gravitri-
city pozvala zástupce Ústavu geoniky Aka-
demie věd ČR a obec Trojanovice zástupce 
projektu CÉRKA, zpracovatele studie pro-
veditelnosti PricewaterhouseCoopers ČR 
a zástupce ČVUT v Praze. Následně dne 
30.4. 2022 byly zaslány obcí Trojanovice 
firmě Gravitricity slíbené doplňující otázky.
Dne 2.5.2022 na jednání s Diamo s.p. obci 
Trojanovice sděleno, že v březnu 2022 ob-
držel státní podnik Diamo objednanou 
studii na využití jam pro geoter-

mální energii a jako přečerpávací 

elektrárnu. Starosta obce Trojanovice o 
zmíněné studie požádal. Dne 3.5.2022 bylo 
na obec Trojanovice doručeno manažerské 

shrnutí studie na využití geotermální ener-
gie. 
Dne 3.5.2022 obdržela obec Trojanovice 
krátké stanovisko zástupce ČVUT k projek-
tu Gravitricity a CAES Malík (pro Gravitri-
city podpůrné a pro CAES zamítavé resp. 
velmi skeptické).
Dne 5. května 2022 byl obci Trojanovice 
doručen e-mail s odpověďmi a přílohami, 
mezi kterými bylo mimo jiné také podpůr-
né stanovisko Akademie věd ČR k projektu 
Gravitricity.
Na základě výše popsané geneze a prostu-
dování všech materiálů bylo rozhodnuto 
alternativní využití jam na dole Frenštát ze 
strany obce Trojanovice

z a m í t n o u t.
Odůvodnění:
1. Varianta Gravitricity
V rámci porovnání všech variant vyšla jako 
nejlépe realizovatelná, ale i tak ve fázi, kte-
rá není podrobně rozpracovaná. Nejistota 
plynoucí z neexistence podrobného ekono-
micko-technického řešení je natolik velká, 
že by mohla ohrozit projekt CÉRKA. Ten-
to je klíčovým a jediným projektem, který 
Zastupitelstvo obce Trojanovice schválilo 
k jednání. Financování tohoto projektu je 
plánováno z operačního programu Spra-
vedlivá transformace a počítá se zasypáním 
jam a likvidací povrchových objektů. Obec 
Trojanovice míří na využití prostředků z 
fondu Spravedlivá transformace ve výši 1 
mld. Kč. Tyto finance by projektem Gra-
vitricity v případně jeho neúspěchu byly 
ohroženy. Dalším ohrožením je fakt, že pro 
zásyp a likvidaci jam v budoucnu je nutné 
po dobu celé existence projektu alokovat 
cca 3 ha plochy na návoz zásypového mate-
riálu v jádrové oblasti území, které je klíčo-
vé pro projekt CÉRKA. Proto není možné 
souhlasit se stanoviskem firmy Gravitricity, 
že projekt se povrchu dotkne minimálně. 
Jiný způsob likvidace (jámová zátka) není 
i přes dopis z Akademie věd ČR pro obec 
Trojanovice přípustná. Důvodem je fakt, že 
v budoucnu může být degradace jámy vý-
razným problémem pro celou oblast. Toto 
riziko obec Trojanovice nehodlá podstou-
pit. Dalším důvodem zamítnutí je nejasnost 
ve využití jam. Deklarováno je firmou Gra-
vitricity využití jedné jámy a není řešena 
druhá jáma, respektive její údržba. Dále je 
zde velmi nejasná báňská legislativa a ne-
lze souhlasit se stanoviskem Gravitricity, 
že existuje možnost převedení dolu na tzv. 
podzemní objekty, na které se nevztahuje 
výkon báňské správy. Máme ověřeno na 
báňské správě, že výkon této správy je i nad 
takto převedenými podzemními objekty. 
Dále nelze souhlasit s tím, že energetický 

Cérka - květnové události - alternativní využití jam 
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 Mezinárodní den jazzu zákon by měl být vydán do konce roku 2022. 
Důvodem je, že první návrh nového energe-
tického zákona bude předložen v Poslanecké 
sněmovně v září 2022, to znamená, že je ne-
reálné, aby byl do konce roku 2022 schválen. 
Naprostá nejasnost legislativního rámce na 
úrovni báňské správy i přenosové soustavy 
je značným limitem pro rozhodnutí o využití 
jinak zajímavé výzvy na realizaci gravitační-
ho úložiště. Také konzultace s firmou ČEPS 
ukázala, že firma Gravitricity s touto přeno-
sovou soustavou nekomunikovala.
Stanovisko ČEPS ukázalo také jeden výrazný 
limit aplikace úložiště, kterým je nutná dél-
ka provozu 1 hodina. Závaží při deklarované 
rychlosti 0,5m/s by dosáhlo dna jámy za 30 
minut. To znamená, že pro tendrované služ-
by ČEPS by bylo toto úložiště vyloučené. Je 
však pravdou, že funkčnost přes agregátora 
služeb obec Trojanovice neprověřovala. Dále 
byly zváženy k výše uvedeným rizikům a 
hrozbám také benefity. Tyto jsou představo-
vány velmi vágně a obecně. Toto je důsled-
kem nedostatečné, respektive neexistující 
technicko-ekonomické analýzy. I přes dopo-
ručení zástupců ČVUT a Akademie věd ČR 
nemůže obec Trojanovice připustit ohrožení 
revitalizace lokality v rámci projektu CÉR-
KA, kdy neúprosný harmonogram využití 
prostředků do konce roku 2027 nutí obec 
Trojanovice zajímavý projekt firmy Gravi-
tricity odmítnout. Projekt by byl zajímavý 
jedině v případě, kdyby obec Trojanovice v 
území neměla jiný záměr. V takové situaci 
však obec Trojanovice v současné době není. 
Obec Trojanovice si však velmi cení otevře-
ného a férového přístupu firmy Gravitricity, 
kdy není slibováno něco, co není možné spl-
nit.
2. Varianta CAES Malík
Po prostudování stanoviska zástupců ČVUT 
bylo zhodnoceno využití stlačeného vzduchu 
jako velmi nejistá a komplikovaná varianta, 
která nemá zpracované ekonomicko-tech-
nické řešení. Navíc se jedná pouze o mate-
matický model bez vzorové aplikace. Projekt 
počítá s betonovým uzavřením jam, což je 
pro údržbu jam nepřípustné. Dále nepočítá 
s lokálními podmínkami, jako je přítok důl-
ních vod, kdy za cca 10 let by při zazátkování 
byla jáma naplněna vodou. To znamená, že 
úložiště stlačeného vzduchu by se s časem 
snižovalo až na nulovou kapacitu. Celý pro-
jekt je také velmi zajímavý, ale musí projít 
ještě dlouhým procesem vývoje a výzkumu, 
než jej bude možné aplikovat. 
Obec Trojanovice oceňuje konstruktivní a 
realistický přístup pana doc. Josefa Malíka k 
citlivé problematice Dolu Frenštát.

3. Varianta geotermálního využití důlní vody
Tato varianta byla zamítnuta z důvodu velmi 
malé ekonomické výtěžnosti. Na toto využi-
tí je zpracován nejvíce podrobný projekt ze 

všech předložených záměrů. Ekonomicky 
jsou zde popsány dvě varianty, kdy jedna je 
ekonomicky záporná a druhá ekonomicky 
pozitivní ve výši 4,4 mil. Kč za 20 let provo-
zu, což činí průměrný roční zisk 220 tis. Kč. 
Tento zisk je naprosto neadekvátní tomu, že 
by uprostřed areálu zůstaly dvě nezlikvidova-
né jámy naplněné vodou. V rámci projektu 
také není ekonomicky ani technicky řešeno 
následné odčerpání vody po životnosti pro-
jektu a příprava pro zásyp. V případě zapo-
čtení těchto nákladů by projekt zřejmě vyšel i 
ve druhé variantě negativně.

4. Varianta přečerpávací elektrárny
Tato varianta nebyla obci Trojanovice do ter-
mínu pro rozhodnutí (6. května 2022) doru-
čena.

Obec Trojanovice se i přes historicky dlou-
hodobý postoj veřejnosti požadující zasypání 
Dolu Frenštát snažila s odborníky posoudit 
řádně všechny projekty a je nutno konstato-
vat, že za municipalitu žádný z projektů ne-
představuje převis benefitů nad riziky a ani 
vyrovnanost těchto dvou charakteristik.
Naopak převis rizik nad velmi malými nebo 
nejistými benefity je natolik významný, že al-
ternativní využití jam je nutné ze strany obce 
Trojanovice zamítnout, a obec Trojanovice

d o p o r u č u j e

státnímu podniku Diamo pokračovat ve sta-
noveném harmonogramu likvidace jam na 
Dole Frenštát.

MPO prakticky obratem potvrdila státnímu 
podniku Diamo pokračování likvidace Dolu 
Frenštát (do roku 2024) a následné sanačně
-rekultivační práce.

 Jiří Novotný

Na 30.4. si pořadatelé (ZUŠ Frenštát 
p.R., obec Trojanovice a Beskydský 
Jazzmaraton 2022) připravili pro pří-
chozí koncertně-taneční setkání k po-
ctě jazzu a tance na trojanovské návsi.
Taneční program se uskutečnil pod 
širým nebem na návsi na Lomné, hudeb-
ní pod střechou  trojanovské knihovny s 
venkovní reprodukcí. 
K oslavě Mezinárodního dne tance po-
spoužila parkovací plocha, na níž díky 
tanečnímu koberci mohlo proběhnout  
vystoupení souboru Tanini Taninän, 
který zahrnuje několik tanečních skupin 
základní umělecké školy.
Jazzových oslav se zúčastnila jazzová 
kapela The Survivors, která představila 
skladby ze své debutové desky. 
Programem provázel Marian Friedl. 

 -red-
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Oslava výročí zvoniček

Červnový příspěvek v Obecních novinách Vás bude informovat o ži-
votě v klubu seniorů pod Javorníkem za poslední dva měsíce - duben 
a květen.
Jaro nabírá na síle, pracujeme na zahrádkách, uklízíme po zimě, pros-
tě radujeme se ze života. Pandemie je pomalu na ústupu, ale trápí nás 
horšící se ekonomická situace, jak zdražování energií, tak potravin. 
Doufáme, že situace na Ukrajině se bude pomalu stabilizovat, dojde k 
dohodám a hrozná, ničivá válka, která postihla především prosté, mí-
rumilovné lidi, bude ukončena. Zavládne mír a viníci budou potrestá-
ni.

Zvoničky pod Radhoštěm  
a pod Javorníkem oslavily 
svá kulatá výročí vzniku 
14. května. Ještě před osla-
vami dostaly drobné dárky 
v podobě oprav a nátěru. 
Abychom datum výstavby 
nemuseli luštit z kronik, 
přibyly na zárubních leto-
počty vzniku. Za nápad dě-
kujeme klubu seniorů pod 
Javorníkem a za realizaci 
Pavlu Cupákovi. Za obno-
vu drobných neduhů pak 
technickému úseku obce. 

Návštěvníci oslav si mohli vyzkoušet zvonění ve zvoničce pod 
Javorníkem, využít jízdu ve stylovém povozu taženém koněm 
s kočím Hanušem Petrem a občerstvit se připraveným pohoš-
těním ve společném areálu klubu seniorů  a mateřské školky.                                                       

-red-

Klub seniorů pod Javorníkem
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Naši jubilanti

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Čestmír Dobiáš 85 let

Marie Růčková 80 let

Milada Radócová 75 let 

Olga Kotrbová 70 let 

Zdeňka Vodrážková 70 let

Antonie Bártová 70 let

Dalibor Křenek 70 let

Květoslava Novotná 70 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubi-
lea občanů dožívajících se 70, 75, 80, 85, 90 let a následný  
každý rok po devadesátých narozeninách. Pokud si nepřeje-
te být uveřejněni, prosíme o sdělení této informace v kancelá-
ři evidence obyvatel, na tel. čísle 556 835 023 nebo na e-mail  
evidence@trojanovice.cz. 

  Statistika obyvatel

Počet obyvatel v obci ke dni 1.1.2022 dle ČSÚ* :
2698

1355 mužů a 1343 žen

K 31.12.2021:*
Průměrný věk celkem: 40,5
Průměrný věk muži: 39,3
Průměrný věk ženy: 41,8
Přistěhovalí: 94***
Vystěhovalí: 73***

K 31.12.2021 **
Počet narozených dětí: 29 (18 chlapců, 11 dívek)
Počet zemřelých: 38 (24 mužů, 14 žen)
Nejčastější dívčí jméno: Jasmína 2x
Nejčastější chlapecké jméno: Oliver 3x 

* www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021  
** evidence obyvatel OÚ Trojanovice
*** https://vdb.czso.cz/vdbvo2

 Náš klub seniorů situaci kolem nás vnímá, diskutujeme o dění a vy-
měňujeme si názory. Hlavně ale nezapomínáme plnit program našich 
schůzek, který jsme si vytýčili, a věřte, nenudíme se. Posuďte sami.  
V měsíci dubnu jsme oslavili největší křesťanské svátky Velikonoce. 
Za „kupačku“ nám naše ženy připravily dobroty. Dále jsme důstojně 
oslavili narozeniny našich členů Sváti Bartošové, Vlady Kaděrky a 
Pepy Bosáka. Společně jsme v klubu prodiskutovali návrh využití lo-
kality Dolu Frenštát, vyplnili a odevzdali vyplněný formulář k pro-
jektu CÉRKA - Revitalizace Dolu Frenštát. Pobavili jsme se při kvízu 
ze slovenského jazyka, který připravil předseda klubu Joža Stavárek. 
Jistě víte, co je to slovensky ťava, bocian, kapurka. Někteří členo-
vé klubu se zúčastnili besedy s cestovatelem Janem Evjákem, který 
projel na kole celou Střední Ameriku. Poutavé a zajímavé povídání 
doprovázené videem. Naše obec pořádá často zajímavé akce
nejen pro důchodce. Škoda, že účast na těchto přednáškách a pro-
jednáváních je velice malá. 
 Po Velikonocích členové klubu v rámci jarní brigády uklidili ven-
kovní prostory u školky a přilehlého parčíku. Rovněž jsme provedli 
generální úklid ve své klubovně. 
 V samém závěru měsíce postavila mužská část májku. Nebyla to 
žádná sranda,  ale podařilo se. Tradiční kácení máje proběhne v are-
álu MŠ na Bartoškách 4.června. 
 To byl stručný výčet toho, co se událo v našem klubu v dubnu. Ži-
vot jde dále, situace ve světě i u nás je „nic moc“, ale jsme na tomto 
světě poměrně krátce, a proto řiďte se heslem našeho klubu: „Pracuj, 
věnuj se rodině, dětem, a to s úsměvem každý den“. K životu potře-
bujeme taky štěstí. Štěstí je bacil, kterým by se chtěl každý nakazit. 
Je dobré
nikoliv pouze žít, nýbrž dobře žít. Konec citátů, věnujme se našemu 
klubu. 

Co se událo v měsíci květnu?
 Počátkem měsíce jsme se vydali už tradičně hasičským mikrobu-
sem na výlet, kdy první zastávkou byl v Karviné Doly kostel sv. Petra 
z Alkantary, který je vlivem poddolování šikmý. Dále jsme  navštívili 
zámek ve Fryštátu a v závěru výletu Archeopark v Chotěbuzi. Zájezd 
jsme ukončili kvalitními rybími specialitami v restauraci Rybí dům.
Oslavili jsme výročí postavení zvoniček pod Javorníkem a Radhoš-
těm s programem a občerstvením. Akce, která měla kladný ohlas, 
byla za krásného počasí navštívena v hojném počtu. Na organizaci 
oslav se podílela obec Trojanovice a klub seniorů pod Javorníkem 
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Frenštát pod Radhoštěm. 
Mariánskou pobožnost u zvoničky na Bartoškách vedl farář P.Ma-
riusz Tomasz Banaszczyk.  Dále vystoupila Milena Mužíková, která 
seznámila přítomné s historií zvoniček, a starosta obce Mgr. Jiří No-
votný. Po celou dobu slavnosti hrál a zpíval Valašský soubor písní a 
tanců  Radhošť z Trojanovic. 
Dále jsme oslavili narozeniny našich členů p.Šmahlíkové a Matulo-
vé. Smutná zpráva, zemřela obětavá, dlouholetá členka klubu paní 
Bohumila Fialková. Čest její památce.
Na konci měsíce května jsme si na slavnosti Svatého Ducha u sma-
žení vaječiny zazpívali a na poslední schůzce v měsíci absolvovali 
procházku k nedalekému kříži Panny Marie pod Kozincem. 

Na závěr něco na odlehčení: 
„Víte, proč počítají důchodci každou korunu?                            
Protože na to mají čas“. 
Je to jen vtip, v našem klubu toho času moc nemáme. Užíváme si.                                 
Život v našem klubu je docela pestrý. Pokud se chcete pobavit, zažít 
legraci, absolvovat výlety do neznáma, prostě prožít podzim života 
v kolektivu, přijďte mezi nás, budete vítáni.

                                            Za klub seniorů pod Javorníkem kronikář 
Miroslav Zágora

Pozvánka na zastupitelstvo

Zveme všechny občany na  
23. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice, které se 

koná 27. června 2022
 v 18.00 hodin  

v hasičské zbrojnici (Trojanovice 341).
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 Akce v Trojanovicích a okolí

Jedinečná výstava, představující figurku Ig-
ráčka v různých podobách, profesích a pro-
středích, byla v úterý 17. května 2022 zahá-
jena slavnostní vernisáží v prostorách galerie 
Albína Poláška v Domě kultury ve Frenštátě 
p.R. Součástí expozice je také originální ne-
prodejná figurka Igráčka v podobě místního 
rodáka Jiřího Rašky. 
Hudebního a pěveckého doprovodu se v prů-
běhu vernisáže ujal dětský pěvecký sbor Senza-
band Základní umělecké školy z Frenštátu p.R. 
Historii Igráčka přiblížila kurátorka výstavy. 
Speciálně vyrobenou figurku Jiřího Rašky, jejíž 
druhý originál je součástí výstavy, si osobně z 
rukou organizátorů převzala manželka Jiřího 
Rašky společně se svým synem. Tato figurka je 
jedinečný výtvarný výrobek, který není možno 
zakoupit.  
Pro návštěvníky je připravena řada aktivit, jako 
je například dětský koutek, výtvarná dílna (zde 
si mohou vyzdobit bílého Igráčka v podobě 
holčičky, kluka či koníka, který je na výstavě  
k zakoupení, vyzdobeného Igráčka si děti od-
nesou domů v bílé krabičce) , soutěž o zajíma-
vé ceny pro veřejnost či školní kolektivy nebo 
možnost vyzkoušet si zmodernizovanou čes-
kou autodráhu Ites. Putovní výstavu připravil 
český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton 
s.r.o., který Igráčka vyrábí, ve spolupráci s Tech-
nickým muzeem v Brně a Inspirací Zlín.
Čerpáno z TZ: Legendárního Igráčka představu-

je interaktivní výstava ve Frenštátě p.R.
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Akce v Trojanovicích a okolí

KDU-ČSL Trojanovice 

POZVÁNÍ NA POBOŽNOST
KE SVATÉMU JANU KŘTITELI

u kapličky pod Dílem 
v neděli 26. června 2022 v 15 hodin.

Sv.  Jan Křtitel je patronem naší obce, proto je možno toto shromáž-
dění chápat jako malou trojanovickou pouť. 

4. ročník závodu pro dospělé i děti. Trať povede v okolí amfiteátru, Rekovic 
a zvoničky.  Více na http://www.beskydsky-biatlon.estranky.cz/

hasičskou soutěž 
v areálu hasičské zbrojnice  

Trojanovice 341 

dne 16.7 2022 od 10 hodin

Cyklus výstav v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla 
otevřela vernisáž výstavy autorských kreseb a originál-
ních hodin Pavla Cupáka.
 V úvodu, za hudebního doprovodu, autor nakreslil uhlem 
obraz, který je v současnosti stále k vidění v knihovně na 
Lomné. Příjemnou atmosféru doplnilo povídání o autoro-
vě životě, tvorbě a budoucích tvůrčích plánech. Možnost 
zhlédnout autorovu tvorbu mají zájemci i nadále v galerii 
viz https://cupakdesign.com/.                                           -red-

Termín:    25. 6. 2022
Otevřený závod pro vyznavače silniční cyklistiky s horskou prémií na 
Pustevnách. Více na http://www.beskydtour.cz/
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 Muzeum ve Frenštátě p. R. 
  výstavy a programy

POJĎ SEM, DÍTĚ, UČ SE MOUDRÝM BÝTI
Výstava ze sbírek muzea mapující historii základního 

školství na Frenštátsku. 
Vernisáž 9. června 2022 v 17:00 hodin. 

Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 12. února 2023.

ČTVRTEČNÍCI: VYSLANEC POEZIE
Vzpomínkový večer  

k 100. výročí narození Pavla Parmy.  
Pořadem provází MUDr. Petra Šmajstrlová.

Pořádáno společně  
s Nadací E. a B. Parmových a Malou galerií. 
Ve čtvrtek 16. června 2022 v 17.00 hodin.

Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Sbor pro občanské záležitosti a sociální výbor
        při obci Trojanovice srdečně zve
       všechny seniory obce Trojanovice

na společné posezení

ve čtvrtek 16. června 2022 v hotelu Beskyd  

od 16:00 hodin.

Program:
•	 vystoupení	dětí	z	MŠ	Trojanovice
•	 vystoupení	žáků	ZUŠ	Frenštát	p.	R.
•	 dobrá	muzika	
•	 společná	večeře	

Svoz na akci bude zajištěn autobusovou dopravou

•	autobus	vyjede	v	15:10	hod.	od	MŠ	Pod	Javorníkem	směrem	k	Bačům,	
bývalé škole Pod Radhoštěm, U Maďů, Karlovice točna,   k hotelu Bes-
kyd
•	autobus	vyjede	v	15:40	hod.	od	Saloonu	Šenk	směrem	k	fotbalovému	
hřišti na Bystrém, U Bartoňů, U Bality, k hotelu Beskyd

Po skončení akce bude zajištěn rozvoz zpět po 20. hod.
Prosíme o přihlášení v klubech seniorů nebo INFOCEN-

TRU v Trojanovicích na tel. čísle 556 835 022 u 

paní  Kaňové do 10. června 2022
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Akce v Trojanovicích a okolí

POJĎ HRÁT FOTBAL !

Přijď si vyzkoušet fotbal, najít nové kamarády a stát se členem teamu.

Hledáme kluky i holky pro mladší přípravku.
Ročníky narození – chlapci 2014-2016, dívky 2013-2015

Tréninky probíhají:
KDY? Středa a pátek od 16.00 do 17.30 hod.

KDE? Na fotbalovém hřišti na Bystrém

KDE NÁS UVIDÍŠ V AKCI?
Tréninky v měsíci červnu

Tréninky v srpnu od 19.8.2022
Memoriál J.Jaškovského dne 2.7.2022

Kontaktní osoba: Miroslav Juračák, trenér ml.přípravky
tel. 602 780 487, email: mira.juracak@gmail.com

Zázemí fotbalového hřiště

Víceúčelové hřiště

Fotbalového hřiště Spousta zážitků a nových kamarádů
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Reklama a inzerce

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

 Rozšíření Beskydských trailů
 O nových 350 metrů trailových tratí na Horečkách se postarali 
fanoušci cyklistického sportu, kteří tak rozšířili stávající tříkilo-
metrovou trasu. 
Závěrečná, poměrně rovinatá pasáž kolidovala s průchodem pě-
ších turistů, a tak došlo nejen k jejímu odseparování z turistic-
ké trasy, ale také k zatraktivnění. Od podzimu loňského roku se  
v plánovaném úseku prováděly terénní úpravy a trať se vysypávala a 
udusávala vápennou drtí.
 Na Beskydských trailech, otevřených před 8 lety, se tedy neprovádí 
jen každoroční údržba, ale díky nadšencům (bagroval Lukáš Březi-
na, sekundoval mu Mirek Prašivka, techniku zapůjčil Radim Kovář
MRK a další) i vylepšení ke spokojenosti malých i velkých návštěv-
níků.

Obec Trojanovice se spolupodílela na této akci platbou materiálu a 
zapůjčené techniky ve výši cca 60 tis. Kč.

Ivana Vrtalová

Prodám Trekové kolo AUTHOR s odpruženou přední vidlicí, rok 
výroby 2014. Kolo je vybaveno dle vyhlášky Ministerstva dopra-
vy a spojů. Je také označeno syntetickou DNA - zabezpečení pro-
ti krádeži (doklady k tomu předám). Dále je vybaveno tachome-
trem, svítidlem předním a zadním červeným, brašničkou a brašnou 
na nosiči. Původní kupní cena 14 500,- Kč, cena za odkoupení  
4 000,-Kč nebo dohodou. Mobil: 737 637 029 (Trojanovice pod Ja-
vorníkem)
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 Z přednášek v knihovně

S blížícím se létem a plánováním dovolené se zájemcům o cesto-
vání v obytném voze naskytla možnost odhalit výhody a nevý-
hody tohoto způsobu cestování. 
Manželé Válkovi, kteří takto cestují již řadu let po celé Evropě se 
svými dětmi, si připravili prezentaci shrnující fakta a poznatky  
z cest, ale také zodpovídali dotazy návštěvníků a zpřístupnili i 
vnitřní prostory svého obytného vozu.
S karavanem zvládli cestovat i 4 měsíce v kuse, skloubit práci i in-
dividuální výuku dětí. 

-red-

fo
to

: a
rc

hi
v 

O
Ú

 T
ro

ja
no

vi
ce

 Výsadba stromů pod Javorníkem

29.4. se ve svém sídle - Památníku bratří Str-
nadlů a Jana Knebla - sešli členové Muzejní a 
vlastivědné společnosti (MVS) na své XXX. 
valné hromadě. Jelikož je valná hromada svo-
lávána 1x ročně, signalizuje kulaté číslo i kula-
té výročí vzniku tohoto společensky význam-
ného spolku.  

S nástupem obnovené demokracie měli nadšenci historie mož-
nost oprášit a rozvíjet spolkovou činnost z předcházejících dese-
tiletí, a tak byla v roce 1992 založena Muzejní a vlastivědná spo-
lečnost (tehdy jako občanské sdružení). Zejména díky činorodé 
aktivitě tehdejšího vedoucího frenštátského muzea pana Jiřího 
Klučky a dalších zakládajících členů - Oldřicha Tabáška, Víta 
Strašila, Evy Blažkové a Drahomíra Strnadla.
Společnost také naplnila dva své hlavní programové záměry – 
znovuobnovení vydávání vlastivědného časopisu Hlasy (r. 1992) 
a vybudování a znovuotevření Muzea ve Frenštátě (r. 2007). Na 
tomto projektu se společnost podílela organizační, odbornou i 
finanční pomocí a členové společnosti jsou také autory libret a 
katalogů stálých expozic muzea. Významná je také ediční činnost 
společnosti v počtu několika desítek titulů.

MVS i nadále spolupracuje s Muzeem ve Frenštátě p. R. při pří-
pravě, zajišťování a sponzorování výstav a také se podílela na ba-
datelské a výzkumné činnosti.
MVS je také iniciátorem udělování  Ceny sv. Martina za tvůrčí 
přínos do kulturního života města Frenštátu p.R. I letos předlo-
ží městu svůj návrh na udělení Ceny sv. Martina, tentokráte pro 
osobnost Ing. Pavla Orlíka.

Společnost úzce spolupracuje s jednotlivci i institucemi u nás i v 
zahraničí, zejména s krajanskou komunitou v Texasu, Muzeem 
Albína Poláška ve Winter Parku na Floridě, Spolkem českého dě-
dictví státu Texas a Texaskou genealogickou společností. Mnozí 
členové společnosti aktivně působili a působí v kulturním životě 
města a regionu Frenštátska.

K 31. 12. 2021 měla MVS 37 řádných členů (z toho 3 členy kolek-
tivní - město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novoji-
čínska v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA. 

Obec Trojanovice děkuje členům MVS za neúnavnou snahu o 
mapování dění na Frenštátsku, jeho uchovávání a hlavně jeho 
přibližování poutavou formou lidem projevujícím zájem o bližší 
poznání svého kraje v dějinném kontextu.
MVS přejeme do dalších let hlavně aktivní členskou základnu 
a udržení Muzejních expozic a prostorů ve Frenštátě p.R. v ta-
kovém rozsahu, aby jejich činnost nebyla negativně limitována.

Ivana Vrtalová

Fotbalový areál pod Kozincem se do-
čkal omlazení v podobě nové výsadby.
Díky finanční podpoře neziskové orga-
nizace Happy forest bylo zaměstnanci 
technického úseku obce vysázeno 12 
stromů (habry, javory a třešeň) a dopl-
něno úvazky.

Za finanční podporu v hodnotě cca 6 tis. Kč moc děkuji.                                     
            Ivana Vrtalová 

 30 let Muzejní a vlastivědné společnosti
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Frenštátský zvěváček

Dne 3. května se v ma-
lém sále Kulturního 
domu ve Frenštátě p.R. 
konala po dvouleté 
pauze pěvecká soutěž 
nejlepších zpěváků ze 
základních škol z Fren-
štátu a blízkého okolí.
 Naši trojanovickou ško-
lu zastupovalo šest sou-
těžících, kteří předvedli 
ve velké konkurenci své 
pěvecké umění.
V kategorii 2. a 3. tříd si 
vyzpívala krásné 3. místo 
Kateřina Sadílková, která 
zaujala porotu písničkou 
„Bude zima, bude mráz“.

Hana Trubačová

Mezi úspěšné trojano-
vické děti z řad zpěváků také  řadíme sourozeneckou dvojici  Te-
rezku a Kristýnku Juračákovy ze ZŠ Tyršova.
Mezi žáky 2.a 3. tříd se Kristýnka umístila na prvním místě a Te-
rezka v sobotu 14.května postoupila  mezi  deset nejlepších  dětí z 
Moravy a Slezska na soutěži Děti a píseň ve zpěvu folklórních pís-
ní. V červnu se tak zúčastní celostátního kola, které loni vyhrála.

-red-

ČARODĚJNICKÉ SOUTĚŽENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Ve čtvrtek 28. 4. propukly v tělocvičně naší školy soutěže plné ča-
rodějnických úkolů, které děti plnily s velkým nasazením. Zkouše-
ly let na koštěti různými překážkami, lovily pavouky v pavučině, 
řešily hádanky plné záludných čarodějnických otázek, plížily se 
pod pavučinou a plnily spoustu dalších úkolů. Ve všech disciplí-
nách pomáhali skvělí pomocníci čarodějnic, a to žáci 5. ročníku 
naší školy, kteří se tohoto úkolu chopili naprosto skvěle. Patří jim 
velké poděkování. Po splnění všech úkolů následovala sladká od-
měna pro všechny zúčastněné. 

Vychovatelky školní družiny

 Ze školního dění
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XXI. ročník oblastního kola pěvecké soutěže Frenštátský zvěváček
1.zleva Kristýna Juračáková, 3. zleva Kateřina Sadílková

DÉTI A PÍSEŇ - Morava a Slezsko 2022
Rožnov p.R., Janíkova stodola, 14.5.2022

fo
to

:  
ar

ch
iv

 Z
Š

 T
ro

ja
no

vi
ce

fo
to

:  
ar

ch
iv

 Z
Š

 T
ro

ja
no

vi
ce

fo
to

:  
fb

 st
rá

nk
y

fo
to

:  
P

et
r O

nd
ry

áš



15

Červen 2022

 Májové parkury - 8.5.2022

 Květen v obci 

 Připomínka konce 2. světové války

Ve čtvrtek  6. května 2022 si žáci ze školy v Tro-
janovicích připomněli  konec 2. světové války, za 
který se z pohledu historických pramenů považu-
je kapitulace německých vojsk, vstoupivší v plat-
nost 8. května 1945 ve 23:01 hodin středoevrop-
ského času.                                                Jitka Pajlíková

 Lichnovský chytrolín je opět zpět

Soutěž Lichnovský chytrolín se měla konat na podzim, avšak vzhledem k epidemic-
ké situaci se neuskutečnila. Pozvánku na květnové klání jsme s radostí potvrdili a 
naši školu reprezentoval 5. května  ve škole v Lichnově tříčlenný soutěžní tým. Byl 
složený vždy po jednom zástupci. Z třetího ročníku Ondřej Kahánek, ze čtvrtého To-
máš Štefek a z páté třídy Prokop Urbásek. Soutěžními okruhy byly vlastivěda, sport, 
pohádky, přírodověda, písničky z pohádek a také hádání účelu využití rozličných 
předmětů.
Této vědomostní soutěže se letos zúčastnilo rekordních osm škol. Soutěžní pohár je 
putovní a v předešlém ročníku si pohár odvezli žáci ze Štramberku. Tentokrát slavili 
vítězství žáci ze ZŠ Tyršova Frenštát pod Radhoštěm a naši bystří chlapci z Trojano-
vic se umístili na čtvrté příčce. Za účast a statečnou reprezentaci chlapcům děkuji.

Jitka Pajlíková

Zájemci, kteří v neděli 8.5. navštívili areál Jezdeckého klubu Trojanovice na Lomné, mohli od dopoledních hodin zhlédnout soutěžní 
klání v parkuru poníků i velkých koní. Organizátoři zajistili nejen kolbiště pro všechny kategorie, ale i občerstvení pro návštěvníky.  -red-

Májka
 pod Javorníkem

Májka
 u hasič. zbrojnice

Májka
 pod RadhoštěmNáves oživlá  dětskou fantazií Náves oživlá dětskou fantazií
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Obecní úřad Trojanovice

Termín splatnosti místních poplatků se blíží

Do konce června nezapomeňte na zaplacení poplatku 
za odpady a za psa. 
Domácnosti mají pro letošní rok přidělený NOVÝ VARIABILNÍ 
SYMBOL. Při platbě v hotovosti nebo platební kartou na pokladně 
již budete mít variabilní symbol přiřazen. 
Možnost osobní platby v polyfunkčním centru Trojanovice 1 nebo 
v přízemí OÚ Trojanovice 210.
Před platbou převodem z účtu je nutné se informovat na e-mailo-
vých nebo telefonických kontaktech úřadu. Pokud jste zapojeni do 
pytlového sběru, informujte se i o bonusu za odpady.

Od pondělí 16.5. lze využívat služeb Obecního úřadu v Troja-
novicích na staronové adrese Trojanovice 210.
Po více než roční rekonstrukci budovy obecního úřadu, která 
zahrnovala hlavně prvky přispívající k úspoře energie (zateplení, 
výměna okon, venkovní žaluzie, výměna osvětlení za úspornější 
LED technologii, výměna otopné soustavy) se z prostorů hasičské 
zbrojnice přestěhovali pracovníci obecního úřadu do nových pro-
stor, které ladí s architektonickým vizuálem ostatních obecních 
budov.
Návštěvníkům budova poskytne rozšířené zázemí pokladny a po-
datelny v bezbariérovém přízemí, ostatní agendy v 1. patře.

Sběrný dvůr v rozšířeném zkušebním provozu

Od 1. dubna do 31. října se opět rozšiřuje provozní doba 
sběrného dvora:

ÚterÝ: 12:00 - 15:00 hodin

Středa:  8:00 - 17:00 hodin

ČTVRTEK:  12:00 - 15:00 hodin

Sobota:  8:00 - 12:00 hodin

Úřední hodiny obecního úřadu

pondělí:  8:00-11:30 12:30 - 17:00

úterý:   8:00-11:30 12:30 - 15:00 

(po telefonické či jiné domluvě)

středa:   8:00-11:30 12:30 - 17:00

čtvrtek:      8:00-11:30 12:30 - 15:00 

(po telefonické či jiné domluvě) 

pátek:    ZAVŘENO

Aktivní uživatelé služby Mobilní rozhlas informující zájemce 
prostřednictvím převážně e-mailových zpráv o dění v obci Tro-
janovice nebo zájemci sledující rozesílky na stránce https://troja-
novice.munipolis.cz/ si mohli všimnout změny názvu Mobilního 
rozhlasu na Munipolis  a drobných změn v designu stránek. 
Pro samotné uživatele se ale prakticky nic nemění, není ani nutné 
měnit své nastavení.

Ivana Vrtalová
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Přízemí - chodba
Přízemí - pokladna, 

 podatelna
Přízemí - pokladna, 

 podatelna Přízemí - schodiště

  1.patro -  schodiště 1. patro - chodba Zasedací místnost Výhled na Radhošť
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 Investice z Fondu Pustevny

 Úklid na Pustevnách

Dne 10.5. v 16 hod. se konal na Pustevnách sběr odpadků, stejně jako předchozí rok. S pros-
bou o pomoc jsem oslovil Ing. Jiřího Baroše - předsedu BAP Pustevny, který obvolal kolegy a 
sportovce z běžeckého areálu Pustevny, TJ Sokol Kněhyně, klub biatlonu Rožnov p.R. a SSKR 
Rožnov p.R. 20 dobrovolníků všech věkových kategorií posbíralo 70 kg odpadu (znatelně méně 
než loni 400 kg). A co to znamená? Že každý rok se snižuje množství volně odhozeného odpa-
du, z čehož mám velikou radost, a ukazuje to, že rozmisťování košů dává smysl!!! Tímto bych  
účastníkům moc rád poděkoval a těším se na příští rok.           Igor Klimunda, správce Pusteven

Každoroční finanční příspěvky z Moravskoslezského a 
Zlínského kraje, společně s příspěvky obcí Trojanovice, 
Prostřední Bečvy a soukromých subjektů, pomáhají s 
realizací projektů obnovy a rozvoje turisticky významné 
lokality Pusteven.
Na počasí vhodné k tesařským pracím čekala oprava roz-
hledny Cyrilky, která byla zahrnuta do aktivit financova-
ných z tohoto fondu. Snaha o alokaci peněžních prostředků 
a plánování výdajů by měla zamezit chátrání objektů, které 
provázelo památky na Pustevnách již v minulosti.       -red-

Z kroniky obce Trojanovice (r. 1983)

r. 1983 r. 2022 před opravou

r. 2022 před opravou

r. 2022 před opravou r. 2022 po opravě

Zástupci přispěvatelů do Fondu Pustevny na setkání fondu 23.5.2022 
na OÚ Prostřední Bečva

 Noční přechod - 36. ročník

Noční přechod Lysá hora - Velký 
Javorník 2022 v délce 36 km a s pře-
výšením 1438 m proběhne ze soboty 
18. na neděli 19. června 2022.
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Stanislavská pouť 2022

V sobotu 7. května se uskutečnila na Rad-
hošti Stanislavská pouť  (SP). Tentokrát již 
12. ročník. Počasí sice příliš nepřálo, ale 
ani dopolední poměrně vydatný déšť neod-
radil poutníky, kteří přicházeli na Radhošť 
ze všech stran.
 V kapli na vrcholu zakusili příjemné a ra-
dostné chvíle, a to jak při slavnostní boho-
službě, tak při následném pohoštění, přátel-
ských setkáních a rovněž i při odpoledním 
společném zpívání. Jedním z charakteristic-
kých znaků SP je nádherné společenství, kde 
se lidé navzájem rádi střetávají. Ostatně již 
při samotném vzniku SP si pořadatelé dali za 
jeden z hlavních cílů navzájem spojovat lidi 
napříč obcemi a farnostmi, což se, věřím, vel-
mi dobře daří.
K úspěšnému průběhu letošní SP přispěli 
zejména o. Mariusz Banaszczyk a p. Věrka 
Špačková se svými rodinnými příslušníky 
coby hudebním doprovodem. Výborná a 
vysoce aktuální promluva o. Mariusze zasáh-
la srdce snad každého z přítomných a jeho 
myšlenky rezonovaly ještě i v následujících 
dnech v přicházejících poutních ohlasech. 
Varhanice p. Špačková je (společně se svými 
dětmi) již téměř stálicí hudebního doprovo-
du. Díky příkladné vstřícnosti a tvůrčímu 
přístupu je její přítomnost vždy zárukou vý-
borné, povznášející atmosféry. Spolupráce s 
ní je jednou velkou radostí.
Společenská stránka pouti (agapé) se vyzna-
čovala, podobně jako při předchozích roční-
cích, pestrou nabídkou pochutin k osvěžení 
a občerstvení. Zkrátka tentokrát nepřišli ani 
mnozí náhodní návštěvníci kaple. Aktérům 
SP, dobrovolným pomocníkům i službu ko-
najícímu p. Janu Porubovi patří veliké po-
děkování. A poděkování patří také všem 
poutníkům, kteří svou přítomností vytvořili 
skvělé společenství a kteří příjemným a ohle-
duplným chováním k příchozím turistům 
dobře reprezentovali své farní obce. Jen ob-
tížně se odpoledne poutníci loučili, aby se 
navrátili do svých domovů. Nejeden z nich 
přitom dával najevo, že se již nyní těší na pří-
ští setkání opět za rok na onom nádherném 
a mimořádném místě, kterým Radhošť beze-
sporu je.

Stanislav Zábranský

Poradna

Poděkování

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, 
sousedům a známým za účast, květinové 
dary i projevenou soustrast na posledním 
rozloučení s naší drahou zesnulou,

 

 paní Irenou Šlosarčíkovou,
 které se konalo 28.4.2022.

rodina Šlosarčíkova a Kuncova
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  Ocasatý obojživelník roku

Mlok skvrnitý (latinsky Salaman-
dra salamandra) letos převzal po-
myslnou korunu obojživelníka 
roku. Jistě jej všichni znáte. Je ve-
likostí nenápadný, ale  kontrast-
ně zbarvený příbuzný čolků a  
o něco vzdáleněji příbuzný žab.
 Ano, jistě – všichni jsou studení a sliz-
cí. Ale mlok se od ostatních svých pří-
buzných liší zejména tím, že až tak moc 
nemá rád vodu a navíc neklade vajíčka. 
Je totiž vejcoživorodý, což znamená, 
že vajíčka se vyvíjejí už v těle samice.  
To se odehrává přes zimu. Na jaře pak 
do studánek, pramenů a mělčin drob-
ných čistých potůčků samička klade po-
stupně desítky malých larev, které jsou 
podobné těm, jaké mají čolci. Od těch 
je celkem snadno odlišíte - kromě poně-
kud odlišného prostředí pro vývoj mají 
světlé flíčky na bázi všech končetin. 
Za příhodných podmínek se drobné lar-
vy na přelomu léta a podzimu přeměňují 
a vybaveni plícemi odcházejí malí mlo-
ci z vody, aby se za 3 až 4 roky, kdy sami 
pohlavně dospějí, vrátili k potůčkům a 
studánkám také založit novou generaci. 
Mloci jsou v dospělosti velcí okolo dva-
ceti centimetrů a navzdory své zranitel-
nosti jsou to dlouhověká zvířata. Doží-
vají se 20 let, v zajetí dokonce i 50. K tak 
úctyhodnému věku jim jistě napomáha-
jí dvě základní strategie – skrytý život  
a jedové žlázy. Ano, jejich kontrast-

ní žluto-černé zbarvení opravdu 
chápejme jako výstrahu, že by-
chom se jich neměli moc dotýkat.  
Kožní žlázy produkující jedovatý sekret 
vyúsťují na povrch pokožky v podobě 
černých teček. Ty jsou nejlépe viditelné 
na žlutých výstražných skvrnách, ze-
jména na zduřeninách za očima, kterým 
se odborně říká parotidy. Mloci mají 
své skvrny jedinečné a velice rozmanité. 
Jsou různě velké, liší se počtem a tva-

rem, někdy se slévají do pruhů. I jejich 
barva může být v různých odstínech – 
od jasně žluté přes oranžovou až červe-
nou. Takže, pokud se dobře díváte, do-
kážete od sebe odlišit jednotlivé jedince 
 a třeba si je můžete i pojmenovat. Na-
víc nejsou žádní velcí cestovatelé, takže 
je pravděpodobné, že ty „své“ známé 
budete vídat opakovaně. Možná právě 
díky svému zbarvení, které může připo-
mínat žhavé uhlíky, jsou mloci opředeni 
mnoha pověrami a spojováni s ohněm a 
draky (salamander = „žije v ohni“).
 Říkalo se o nich, že umí otrávit vodu 
ve studni, nebo ovoce na stromě, kolem 
kterého projdou. Ve skutečnosti je tento 
plachý tvor k zahlédnutí za soumraku 
nebo po dešti i přes den, kdy se vydá-
vá na lov suchozemských bezobratlých 
živočichů – slimáků, pavouků, žížal  
a dalších pochoutek. Ostatně masožra-
vé jsou i larvy mloků ve vodě. A když 
mají hlad, je jim celkem jedno, jestli 
mají na jídelníčku jen vodní bezobratlé 
obyvatele studánky, nebo se jim do ces-
ty připlete nějaký menší bráška. Kani-
balismus se zkrátka nevyhýbá ani oboj-
živelníkům.
V České republice je mlok skvr-

nitý zákonem chráněným, silně 

ohroženým druhem. Nezřídka se 
stává obětí motorových vozidel pohy-
bujících se zejména po lesních cestách  
a ohrožen je ztrátou životního prostře-
dí i plísňovým onemocněním. Vyhýbá 
se nížinám a vyhledává čisté pro-

středí listnatých či smíšených lesů  
s mnoha drobnými potůčky a studánka-
mi. Takže, pokud už mloka uvidíte, 

vězte, že kolem sebe máte krásné 

prostředí.

Michaela Běčáková
CHKO Beskydy
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Larva mloka

Mlok skvrnitý
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  Vítání občánků a setkání s jubilanty - 15.5.2022

Oslava narození malých trojanovických občánků a významných 
jubileí občanů obce se uskutečnila v neděli 15.5. v sále hotelu  
U Kociána. O zajištění programu se postarali členové SPOZ, Valaš-
ský soubor Radhošť z Trojanovic a děti místní ZŚ.  Kromě recitace 

a proslovů se i zpívalo. Dlouholetého člena valašského souboru a  
zároveň oslavence Josefa Káňu doprovodili při jeho sólu kolegové 
ze souboru. 

-red-
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Zleva: Jasmína Valová, Tomáš Kollárik, Šimon Šrámek, Magdaléna Lysáková, 
Matyáš Kráčmara, Marlene Volná, Matyáš Šmíd, František Potůček

Zleva nahoře: Václav Káňa, Petr Dobiáš, 
Josef Babinec, Josef Káňa
Zleva dole: Jana Jaškovská, Marie 
Kaspříková 

Zleva nahoře: Eva Urbásková,  
Marie Střalková, Marie Šmajstrlová
Zleva dole: Manželé Věra a Lumír 
Šrubařovi


