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Vážení a milí spoluobčané,
leden byl ve znamení volby preziden-

ta a já jsem rád, že je to již  za námi. 
Jsem rád, že nově zvoleným preziden-
tem je Petr Pavel. Ihned jeho úvodní 
slova mě potěšila. Sdělil, že chce být 
prezidentem všech a že nikdo nepro-
hrál. Také mě potěšilo, že hodlá jezdit 
do strukturálně postižených regionů, 
jako je Karlovarsko, Ústecko a Morav-
skoslezský kraj. Je zřejmé i z výsledků 
voleb, že o svou budoucnost se nejví-
ce bojí lidé právě z těchto regionů a 
v našem kraji především lidé z Kar-
vinska, Bruntálska a Ostravska. Pre-
zident není všemocný a nemá žádné 
pravomoci v rámci výkonné moci, ale 
může vládu upozorňovat na problémy 
lidí a jejich pocity. Může lidi spojovat 
a ne rozdělovat. Slušnost, poctivost, 
pravdomluvnost a upřímnost jsme 20 
let od prezidenta a jeho okolí necíti-
li. Nedávno jsem sdílel svůj silný po-
cit hrdosti na Českou republiku, když 
premiér Fiala na začátku konfliktu 
Ruska s Ukrajinou vyrazil do Kyjeva. 
Od doby Václava Havla jsme nemě-
li možnost takovou hrdost cítit. A ta 
se opět dostavuje nyní. Hrdost na lidi 
a na naši obec, která si zvolila právě 
slušnost a pravdomluvnost ztělesně-
nou v člověku, který se nebude ptát, 
koho jsme volili, ale co potřebujeme. 
Prezident nám nepomůže k lepší bu-
doucnosti, to si budeme muset pomo-
ci sami, ale může nám ukazovat cestu, 
jak se více chápat, více tolerovat a více 
spolupracovat. Jsme malá země, malá 
obec a vše, co děláme, děláme pro bu-
doucnost našich dětí, České republiky 
a Evropy. Jsem hrdý na nového prezi-
denta i na občany Trojanovic.

Jiří Novotný

Slovo starosty Tříkrálová sbírka

Za nezvykle teplého počasí vyrazili naši ko-
ledníci na tříkrálovou pochůzku po obci. 
Od 1. do 15. ledna navštívili řadu domác-
ností s přáním do nového roku. 
Za dobrovolnou pomoc koledujícím dětem 
náleží velké poděkování, stejně tak vedou-
cím a lidem dobré vůle, kteří nás velmi hez-
ky uvítali. Závěr koledovacího maratonu 
provázel již vítr s deštěm, a tak se koledníci 
nedostali do místní části Bystré. I zde by-

chom rádi v příštím roce zazpívali tříkrá-
lovou koledu a společně s koledníky lépe 
poznali místní domácnosti. 
S vaším přispěním se do kasiček podaři-
lo  vybrat 52 740 Kč (pro srovnání r. 2022  
43 730,-, r. 2021, 15 099,-). Společně jsme 
tak pomohli podpořit záměr pořízení auta 
pro sestřičky Charity Frenštát v hodnotě 
450 000 Kč.

Ivana Vrtalová
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 Klub důchodců na Lomné
V tomto příspěvku bych se ráda 
vrátila v čase do minulého roku, do 
doby, kdy napadl v listopadu první 
sníh. Přestože hustě sněžilo, sešli 
jsme se v dobré náladě na schůzce 
klubu. Na besedu za námi dorazil i 
pan místostarosta Jan Kubeša. Do-
zvěděli jsme se mnoho o výhledo-
vých plánech na nastávající roky a 
dění v naší obci. Padlo mnoho vzá-
jemných dotazů a návrhů k plánům. 
Beseda byla zajímavá a přátelská. 
Začátkem prosince uplynulo 27 let 
od založení Klubu důchodců na 
Lomné. Mezi námi jsou „věrní“ čle-
nové tohoto zakládajícího klubu. 
Jedním z nich je Jan Tichavský, kte-
rý oslavil v prosinci 89 let. Přejeme 
mu všechno nejlepší, hlavně hodně 
zdraví za celý klub.
Poslední schůzka klubu v minulém 
roce měla vánoční atmosféru s cuk-
rovím, menšími dárky a koledami. 

Pěkně prožitý rok 2022 s klubem dů-
chodců je za námi.
Na první letošní schůzce v lednu 
jsme začali plánovat náplň a čin-
nost našeho klubu na další měsíce. 
Jelikož se blížily prezidentské volby, 
i toto téma jsme prodiskutovali, ale 
každý si ponechal svůj tip...
Do klubovny na hasičské zbrojnici 
nás za zpěvu Tříkrálové koledy při-
šly potěšit kolednice s přáním do 
nového roku. 

Rádi bychom mezi sebe přivítali i 
nové členy,   protože trávit čas spo-
lečně pomáhá zahánět chmury a po-
dělit se o radosti. 
Zájemci za námi mohou přijít kaž-
dou druhou a čtvrtou středu v měsí-
ci od 17 hod. do klubovny v hasičské 
zbrojnici v prvním patře. 

Marie Rašková, členka klubu
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Počet kasišek Kasičky / Kč Bezhotovostní dary
Charita Frenštát pod Radhoštěm 138 798 473,-
Bordovice 2  34 909,-
Čeladná 10  57 175,-
Charita Frenštát p.R. 0           0,-  15 023,-
Frenštát pod Radhoštěm 19  50 339,-
Hukvaldy 18  99 746,-
Kopřivnice - Mniší 4  43 791,-
Kopřivnice - Vlčovice 4  21 898,-
Kozlovice 25 154 291,-
Kunčice p.O. 17 116 533,-
Lichnov 12  86 227,-
Tichá 18  80 644,-
Trojanovice 9  52 740,-

Online koleda celkem     5 130,-

 Výsledky Tříkrálové sbírky 2023
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 Prezidentské volby 2023

Volební místnost pod Javorníkem

Volební komise okrsku č. 2

Volební komise okrsku č. 1
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V rozmezí 14 dní zasedly dvě volební komise dohlížející na zdár-
ný a zákonný průběh prezidentských voleb. Díky vysoké volební 
účasti, převyšující celorepublikový průměr, čas za volebními stoly 
rychle ubíhal a počítání bez nutnosti zohledňovat preferenční hla-
sy, jako tomu bývá u jiných voleb, nebylo náročné. Neplatné hlasy 

v obou okrscích byly způsobeny vložením dvou hlasovacích lístků 
nebo odevzdáním prázdné obálky.
Komise pod Javorníkem si v druhém kole pochutnávala na roládě 
od paní Dany Mecové. Za milé překvapení moc děkuje.

-red-
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 Tříkrálový koncert

7.1.2023 v 15:00 mohli příchozí v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě 
p.R. vyslechnout a zhlédnout pásmo oceněné cenou Strážnice 2022 - 
Andělé, boží to poslové.
Tříkrálový koncert uspořádala Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenš-
tátě pod Radhoštěm ve spolupráci s muzeem. V písňovém a dramatickém 
pořadu vystoupil Chrámový sbor ze Štramberka, herci Divadla Pod věží ze 
Štramberka a cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice.
Výtěžek z Tříkrálového koncertu podpořil činnost Charity Frenštát částkou 
9 221Kč.                                                                                                           -red-
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Za účasti 1151 sportovců probíhala ve dnech 21.-
26.1. 2023 zimní olympiáda v Královéhradeckém 
kraji. Sportovní klání hostila zimní střediska Špin-
dlerův Mlýn a Vrchlabí a města Trutnov a Nová Paka.
V 10 sportech rozdělených do 26 disciplín v krajské 
konkurenci vybojovala reprezentace Moravskoslez-
ského kraje 2. místo. 
K bodovému zisku přispěla i trojanovská reprezen-
tantka Judita Juračáková, která v lyžařském orientač-
ním běhu získala 10., 11. a 15. místo v disciplínách 
krátká trať, sprint a štafeta.

  !!! OBEC TROJANOVICE GRATULUJE !!!

Olympiáda dětí a mládeže

 Vzpomínka na Zdeňka Jandu 15.1.1912 - 12.1.1943

Oznámení pro ubytovatele

Připomínáme povinnost odvodu poplatku z pobytu 

za rok 2022

Dle OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu je splatnost do 
10. dne následujícího pololetí (10.1.2023, 10.7.2023). 

Pro ubytovatele, kteří tak ještě neučinili, uvádíme souhrn:
→ Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne 
jeho počátku.
→ Variabilní symbol: 1343+č.p./ev.č.
→ Do poznámky uveďte rok, za který platíte.
→ Před platbou na účet obce zašlete prosím informaci na  
e-mail obecni.urad@trojanovice.cz, za jaké ubytování odvádíte poplatek, v 
jaké výši a za jaké období.

Děkujeme
Obec Trojanovice

 Karel Kálal

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 v 17. 00 hodin 
proběhlo v přízemí muzea slavnostní 
znovuodhalení pamětní desky učiteli 
a spisovateli Karlu Kálalovi, významné 
osobnosti česko-slovenské vzájemnos-
ti.
 Dlouhá léta působil ve Frenštátě p. 
R.  jako odborný učitel na chlapecké 
měšťanské škole. V roce 1934 byla tato 

deska umístěna na fasádu budovy chla-
pecké školy (dnešní budova muzea), 
a to až do roku 2005, kdy byla v rám-
ci rekonstrukce budovy sňata a prošla 
odbornou konzervací a restaurováním. 
Nyní zaujímá čestné místo vedle pa-
mětní desky Jiřího Felixe.
zdroj: https://www.facebook.com/muze-

umfrenstatpodradhostem

Zdeněk Janda, rodák z Frenštátu p.R., 
strojní zámečník se zájmem o motory, 
řidič u továrníka Petra Polacha, po-
sléze policista... 
V červnu 1939 překročil hranice do 
Polska a poté s 1. transportem českých 
dobrovolníků hranice Alžíru, kde pro-
šel přísným výcvikem. Společně s dal-
šími našimi dobrovolníky byl posléze 
poslán do Francie bojovat proti Něm-
cům. Když v červnu 1940 Francie kapi-
tulovala, byl jedinou záchranou útěk do 
Anglie. Zde pokračoval ve výcviku. Od 
telegrafistů přešel k letcům, po výcviku 
k těžkým bombardérům 311. perutě. 
Tam nastoupil v září 1940 a v lednu 
1941 byl povýšen za své úspěchy na 
rotmistra. Byl jedním ze členů posádky, 
která létala bombardovacím letounem 

Wellington DV 799. Vykonával funkci 
palubního střelce a druhého telegrafisty.  
Ve vzduchu strávil celkem 337 hodin.  
U pobřežního letectva bylo  úkolem 
bombardéru vyhledávat a ničit ponorky 
a hladinová plavidla. 
12.1.1943 se jeho letoun nevrátil z hlíd-
kového letu nad Biskajským zálivem. 
Celá osádka byla prohlášena za mrtvé. 
Podle zpráv z německých archívů byl 
jejich letoun sestřelen. Ostatky členů 
nebyly nikdy nalezeny. Jména členů 
posádky najdeme v Památníku padlých 
letců v Runnymed nedaleko Londýna.
Jméno Zdeňka Jandy také najdeme na 
pamětní desce se jmény padlých za 2. 
svět. války na frenštátské radnici. 

zdroj: youtube - Zdeněk Janda - bojov-
ník za svobodu Československa

Zdeněk Janda druhý zleva

Odhalení pamětní desky
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Letošní vánoční edukační program 
Tichá noc, tajemná noc, který probí-
hal ve frenštátském muzeu od 1. do 
21. prosince 2022, se setkal s velkým 
úspěchem. Navštívily nás nejen školy 
místní a ty z blízkého okolí, ale dora-
zili i žáci z Ostravy. Celkem se zúčast-
nilo 548 dětí, za což jsme velmi rádi.
Celý program se nesl v duchu tradic 
našich předků. Cílem bylo přiblížit 
dětem některé již zapomenuté zvyky a 
ukázat, jak se žilo v minulosti. Společ-
ně jsme si povídali o tom, jak hospodář 
zajišťoval ochranu a blahobyt pro svou 
rodinu a hospodářství do příštího roku 
a čeho se měl vyvarovat. Na prostřené 
vánoční tabuli jsme si ukázali, co se na 
stůl pokládalo, aby byla v dalším roce 
hojná úroda, co bylo součástí štědrove-
černí večeře, kolik se podávalo chodů a 
jaké pokrmy nesměly chybět. Nezapo-
mněli jsme ani na to, co samotné veče-
ři předcházelo a jaké příkazy, zákazy a 
pravidla se musely u stolu dodržovat. 
Někteří zájemci si dokonce poznačili 
recept na polévku „štědračku“.
Na Štědrý den se samozřejmě nesmě-
lo zapomínat na domácí zvířata, která 
byla pro hospodářství velmi důleži-
tá. Proto jsme nachystali „zbytky“ od 
štědrovečerní večeře, které se děti sna-
žily přiřadit k jednotlivým domácím 
zvířatům. Málokdo ale správně určil, 
že kráva dostane k večeři kousek ko-

láče, aby v příštím roce rodila strakatá 
telata, a pes jen kousek chleba, nebo že 
se k ovocným stromům dávaly kosti od 
večeře pro bohatou úrodu.
Zábavnou částí pak bylo věštění bu-
doucnosti, kdy jsme si ukazovali, 
jakými způsoby se naši předkové 
snažili zjistit, jaký bude následu-
jící rok a co je čeká. Předváděli 
jsme si známé i neznámé prak-
tiky o tom, zda budeme zdraví a 
budeme mít štěstí, nebo nás po-
tká něco neblahého. Pouštěli jsme 
společně lodičky z ořechových 
skořápek a rozkrajovali jablíčko. 
A protože naši pradědečkové byli 
především hospodáři, ukázali 
jsme si, jakými způsoby předpo-
vídali počasí na příští rok. Největ-
ší úspěch však mělo házení stře-
vícem a počítání polínek. Nejen 
děvčata chtěla vědět, kdo se bude 
v příštím roce vdávat, ale překva-
pivě se toho účastnili i chlapci, 
kteří se dokonce hlásili mezi prv-
ními dobrovolníky.
Děti se také ukázaly jako velmi 
šikovní výtvarníci. Ty menší si 
na památku vyrobily vánoční 
stromeček z papíru a starší žáci si 
ozdobili skleněné vánoční baňky.

Markéta Fabiánová

PoděkováníTichá noc, tajemná noc ve frenštátském muzeu

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2022 
uspořádalo řadu akcí, které měly úzký vztah k obci 
Trojanovice. Po přestávce, kterou přinesla protiepide-
mická opatření v předchozích letech, jsme opět napl-
no zahájili edukační programy pro školy, kterých se 
pravidelně účastní žáci Jubilejní základní školy pre-
zidenta Masaryka v Trojanovicích i žáci mateřských 
škol. V letošním roce se jednalo zvláště o programy 
zaměřené na matematickou
gramotnost (Jak šel Matěj na trh a Janíčkova dobro-
družství). Úspěšně se rozvíjel i projekt Čtvrtečníci, 
který pravidelně navštěvují i trojanovičtí občané.
Tradiční akcí, které se účastní návštěvníci ze širokého 
okolí, je Frenštátská muzejní noc, která v roce 2022 
měla podtitul „Škola základ života“. Navazovala tak 
na výstavu „Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti“, 
mapující historii základního školství ve Frenštátě a 
v Trojanovicích.
Připravit akce, aby byly zajímavé a kvalitní, vždy něco 
stojí. Z tohoto důvodu jsme v dubnu loňského roku 
v rámci grantové výzvy požádali obec Trojanovice o 
finanční příspěvek na naše aktivity. Poskytnutou do-
taci jsme využili na částečnou úhradu při pořízení 
audiovizuální techniky. 
Jménem muzea bych chtěla poděkovat obci Trojano-
vice za podporu a všem trojanovickým občanům za 
přízeň, kterou nám věnují.

Alena Figarová, vedoucí pobočky MNJ
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Počasí v Trojanovicích v roce 2022

Leden - Začátek ledna začal s maximy okolo 10 °C (11,2 °C – 2.1.) 
a k nule klesly teploty až 6. ledna.
Maxima pod nulou pouze 10x. Noční teploty klesaly pod -5 °C 
(-8,4 °C – 11.1.) jen výjimečně. Nárazy větru nad 15 m/s (54 km/
hod) - 4x (60 km/hod – 19.1.), nad 10 m/s (36 km/hod) – 14x. 
Sníh ležel jen ve třetí dekádě ledna s maximem 20 cm (29.1). Poča-
sí většinou polojasné až oblačné, zataženo se sněžením až ve třetí 
dekádě. Spadlo 66 mm srážek.

Únor – Maximální teploty ani jednou neklesly pod 0 °C, 5x se po-
hybovaly okolo 10 °C (11,2 °C – 19.2.). Noční teploty pouze 13x 
slabě pod nulou (-5,4 °C – 28.2.). Nárazy větru nad 15 m/s - 9x (66
km/hod – 17.2.), nad 10 m/s - 21x. Sníh ležel jen v první dekádě 
února s maximem 23 cm (3.2.). Počasí většinou se zmenšenou ob-
lačností, přechodně zatažené s občasnými srážkami. Spadlo 80 mm
srážek.

Březen – První dekáda s teplotami okolo 0 °C, od druhé dekády 
většinou nad 10 °C (18,2 °C – 23.3.). Noční teploty v první dekádě 
pod -5 °C (-9,4 °C – 11.3.) následně slabě nad nulou. Nárazy větru 
nad 10 m/s - 3x. Sníh ležel týden od 4.3. s maximem 8 cm (5.3.). 
Počasí jasné až polojasné, jen na začátku a konci měsíce více oblač-
nosti a srážky jen minimálně. Spadlo 30 mm srážek.

Duben – První tři dny s maximy pod nulou (-1,9 °C – 2.4.), pak 
maxima nad 10 °C (19,4 °C – 14.4.). Noční teploty okolo nuly (-5,1 
°C – 3.4.). Nárazy větru nad 10 m/s - 7x. Sníh ležel prvních 5 dní
s maximem 16 cm (3.4.). Proměnlivé počasí zpočátku se sněhový-
mi, postupně dešťovými přeháňkami. Spadlo 82 mm srážek.

Květen – Maxima většinou okolo 20 °C (25,4 °C – 20.5.). Noční 
teploty 5 až 10 °C (3,8 °C – 18.4.). Nárazy větru nad 10 m/s - 7x. 
Počasí polojasné, přechodně zatažené s deštěm. 1x letní den (nad  
25 °C). Spadlo 69 mm srážek.

Červen – Maxima nad 20 °C (32,1 -30.6.) Noční teploty nad 10 °C 
(8,2 °C – 14.6.). Nárazy větru nad 10
m/s - 3x. Počasí polojasné, přechodně zatažené s četnými přeháň-
kami a bouřkami. 1x tropický den (nad 30 °C), 9x letní den. Spadlo 
114 mm srážek.

Červenec – První polovina měsíce s četnými maximy pod  
20 °C, pak oteplení na 30 °C a závěr měsíce návrat slabě nad 20 °C.  
(31,9 °C – 21.7.) Noční teploty slabě nad 10 °C, okolo 20.7. i 20 °C 
(20,2 °C – 20.7.). Nárazy větru nad 10 m/s - 1x. Počasí polojasné 

s přeháňkami, ve druhé polovině jasné a déšť až na konci měsíce. 6x 
tropický den, 7x letní den, 1x tropická noc (minimum nad 20 °C). 
Spadlo 184 mm srážek.

Srpen – Letní až tropické teploty, v poslední dekádě ochlazení  
k 20 °C. (31,5 °C – 19.8.). Noční teploty v rozmezí 10 až 15 °C. Ná-
razy větru nad 10 m/s - 1x. Počasí jasné až polojasné s ojedinělými
přeháňkami, v třetí dekádě často až zataženo s deštěm. 3x tropický 
den, 6x letní den. Spadlo 105 mm srážek.

Září – První dekáda s teplotami nad 20 °C (28,4 °C - 11.9.), pak 
pokles na 10 až 15 °C. Noční teploty v první polovině 15 až 10 °C, 
v druhé 5 až 10 °C. Nárazy větru nad 10 m/s - 2x. Počasí většinou
zatažené až oblačné s občasným deštěm nebo s přeháňkami. 2x let-
ní den. Spadlo 111 mm srážek.

Říjen – Byl mírně teplejší než obvykle, s maximy 13 až 17 °C, oje-
diněle se oteplilo na 20 °C (20,8 °C – 30.10.). Noční teploty mezi 
10 až 6 °C (1,9 °C – 20.10.) Nárazy větru nad 10 m/s - 12x. Počasí
polojasné, pouze na začátku měsíce zatažené se slabými přeháňka-
mi. Spadlo 27 mm srážek.

Listopad – První polovina měsíce 10 až 14 °C (14,9 °C – 3.11.) pak 
pokles pod 5 °C. Noční teploty v první polovině okolo 6 °C, v dru-
hé polovině okolo 0 °C (-5,8 °C – 19.11.). Nárazy větru nad 10 m/s -
9x. Počasí většinou oblačné s občasnými přeháňkami. Přechodně 
jasno až polojasno. 17.11. první sněžení, sníh vydržel 4 dny – max 
5 cm. Spadlo 33 mm srážek.

Prosinec – Začátek střídání plusových a mínusových teplot, v dru-
hé dekádě podprůměrné teploty okolo -4 °C (-5,7 °C – 17.12.), třetí 
dekáda nadprůměrně teplá (15,2 °C – 31.12.). Noční teploty první
dvě dekády většinou pod nulou (-11,6 °C – 18.12.), ve třetí dekádě 
okolo 5 °C (7,3 °C – 26.12.). Nárazy větru nad 10 m/s -15x, nad 15 
m/s – 4x (19.12. – 72 km/hod). Sníh od 6. do 19. 12., pak vlivem 
větru vznik závějí a míst bez sněhu (45 cm – 16.12.). Počasí s velkou 
oblačností a se sněžením, ve třetí dekádě polojasné. Spadlo 80 mm 
srážek.

Lukáš Kollárik

Poznámka: data v závorkách jsou buď minimální, nebo maximální 
hodnoty z daného období. Data
jsou z meteostanice v Karlovicích z nadmořské výšky 560 m n. m. 
umístěné 2 m nad zemí ve volném
terénu a stav počasí odpovídá této lokalitě, ovlivněné padavými větry 

-15

-5

5

15

25

35

45

55

65

1 6 1116212631 5 10152025 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 2530 5 1015202530 4 9 14192429 3 8 13182328 3 8 13182328 2 7 121722 27 2 7 12 17 22 27

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Maxima v °C

Minima v °C

Nárazy větru v m/s

Srážky v mm

Počasí v roce 2022



9

Únor 2023

10. ledna jsme 
p ř e d s t a v i l i 
projekt CÉR-

KA v Praze senátorům. 
Děkujeme senátorce Iva-
ně Váňové za možnost 
prezentovat náš transfor-
mační projekt na schůzi 
senátního podvýboru pro 

regiony v transformaci. 
Jednání v sídle senátu na 
Valdštejnském náměstí 
se zúčastnilo také několik 
poslanců Parlamentu ČR, 
mezi nimi také Jakub Jan-
da z Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Přítomné záko-
nodárce jsme informovali 

o současném stavu pro-
jektu CÉRKA. Dále jsme 
se bavili o problémech 
spojených s realizací 
transformačních projektů 
v ČR. Daná problematika 
se bude řešit na dalším 
jednání senátorů.

Marian Žárský

Cérka - lednové události 

Zástupci projektu CĚRKA - Marian Žárský (mediální zajištění), Jiří Novot-
ný (starosta obce Trojanovice), Ivana Petruchová (projektová managerka) Zd
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16.1. se konala ve Společné  
regionální kanceláři Staros-
tů a nezávislých v Ostravě na 
pozvání poslankyně Michaely 
Šebelové porada starostů obcí 
Tichá, Kunčice pod Ondřej-
níkem a města Frenštátu pod 
Radhoštěm ohledně převo-
du vlastnictví nevyužitých 
pozemků státního podniku 
DIAMO, který zastupoval pan  
ředitel odštěpného závodu 
Darkov Josef Lazárek. 
„Velmi děkuji za účast také 
starostovi Trojanovic Jiří-
mu Novotnému. Díky jemu 
a jeho týmu máme v celé věci 
již obrovskou výhodu, protože 
na transformačním projektu  
CÉRKA dlouhodobě a sou-
stavně pracují i ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem a 
dalšími subjekty. Odvedli ob-

rovský kus práce, což otevírá 
cestu i dalším podobným pro-
jektům, jako je například ten 
náš společný s názvem Křenko-
va zahrada,“ uvedla Michaela 
Šebelová.
Pan Lazárek nastínil postup 
bezúplatného převodu pozem-
ků a časový harmonogram. V 
případě schválení žádosti obcí 
vedením a Dozorčí radou Dia-
ma budou pozemky vyčleněny 
jako trvale nepotřebný maje-
tek. Poté se postoupí žádost 
Ministerstvu průmyslu a ob-
chodu a po jeho odsouhlasení 
se předloží k následnému ko-
nečnému schválení vládě. Ča-
sová náročnost v ideálním
případě půl roku, spíše rok.*

*čerpáno ze zápisu ze setkání se 
starosty 16.1.2023
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 Folklorní soubor Pasečánek uvítá nové členy

O nové možnosti trávení volného času pro 
děti, která s sebou přináší i vztah k míst-
ním tradicím, jsem si povídala s Magdou 
Honajzrovou, předsedkyní spolku Na tro-
janvské pasece.

 ▶ Folklórní valašské taneční a pěvecké 
soubory mají v Trojanovicích tradici. Jaké 
náplni se věnujete v Pasečánku a pro ja-
kou věkovou kategorii je určen? 

Pasečánek je určen pro děti v předškolním 
věku, od tří do šesti let. Náplní je základní 
taneční pohybová průprava, zpěv, rytmiza-
ce, dramatizace. Snažíme se přiblížit dětem 
místní tradice a zvyky, písně a tance.

 ▶ Co Vás vedlo k založení?
Vždy se mi líbilo, že děti při trojanovských 
školkách mají možnost účasti v takovémto 
souborku, a moc jsem si přála, aby ji měly 
i děti, které navštěvují náš lesní klub a do 
státní školky nechodí, nebo z různých ji-
ných důvodů soubor při trojanovské školce 
nemohou navštěvovat. Když potom přišla 
nová členka našeho spolku „Na trojanovské 
pasece“ s tím, že by takový soubor mohla 
vést, byli jsme nadšení. A jsme velmi vděční, 
že nám obec umožnila využít prostor v Pa-
mátníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.

 ▶ Jakým směrem se chcete vydat? Hravou 
formou nebo taneční a pěvecká pásma? 
Vést děti k tradicím obecně i mimo kultu-
ru?

Bude to určitě kombinace různých forem. 
Osobně asi chápu tradici jako součást kultu-
ry. Jedním z účelů našeho spolku je i podpo-
ra a udržování místních tradic a zvyků, ve-
deme děti k tomuto i v rámci klubu během 
celého roku. Společně chodíme „po koledě“ 
na Tři krále, smažíme masopustní koblížky 
a slavíme končiny, vynášíme Mařenu, ale 
také třeba zpracováváme ovčí vlnu. Činnost
souboru se bude věnovat právě prohloubení 
hudebně-taneční složky těchto našich tra-
dic.

 ▶ Plánujete pořídit kroje?
Plánujeme ušít takovou zjednodušenou for-
mu našeho kroje, modrotiskové sukénky 
a jednoduché haleny pro kluky. Děti se na 
„kroje“ těší.

 ▶ Jádro Pasečánku tvoří děti z Dětského 
lesního klubu Na Včelíně. Přibližte nám, 
jak vznikl název klubu a z čeho jste vychá-
zeli při pojmenování folklorního souboru?

Dětský lesní klub Na Včelíně je pokračo-
váním DLK Na trojanovské pasece, který 
vznikl při spolku stejného názvu a působil 
na pasece v části obce Trojanovice-Bystré 
na pozemku manželů Adamovských, kteří 
pozemek zcela bezplatně a s nadšením sobě 
vlastním poskytli spolku k provozování klu-
bu na dlouhých 9 let.
Když došlo na konec našeho působení na 
tomto místě a my hledali pro náš klub místo 

nové, měli jsme opět štěstí. Svůj pozemek 
nám k užívání poskytli moji rodiče, man-
želé Strnadlovi. Na pozemku stojí hospo-
dářská budova, včelín, který postavil můj 
dědeček Václav Strnadel. Součástí budovy je 
i skromné zázemí s kuchyňkou, které nyní 
můžeme využívat. Celá budova je provoně-
ná propolisem a pro náš klub se stala ide-
álním útočištěm. Dědeček na tomto místě 
strávil mládí a později bydlel ve Frenštátě. 
Vždy, když se vracel do místa svého rodiště, 
říkával, že jede „pod hory“, „do pasek“ nebo 
„na včelín“. Nějak přirozeně jsme tedy při 
změně místa změnili i název klubu na již za-
žité „Na Včelíně“. Název spolku zůstal beze 
změn, paseky jsou v Trojanovicích ostatně 
všude a my se na nich velmi rádi s dětmi 
touláme. Co se týče názvu pro soubor, pad-
lo několik tipů. Mezi nimi například Mjašá-
nek, uvažovali jsme i o Včeličce. Nakonec 
jsme se rozhodli pro Pasečánek, aby název 
s radostí přijaly i děti, které součástí našeho 
klubu nejsou.

 ▶ Kdo jsou vedoucí souboru?
Vedoucí souboru jsou Vendula Šutová a 
Pavla Ginger Štefková. Vendula dlouhodo-
bě působí ve valašském folklorním souboru 
Morava, při kterém sama založila dětskou 
složku, vedla dětský folkorní soubor Holu-
bek v Ostravě. Pavla je členkou frenštátské-
ho souboru Sedmikvítek a také má zkuše-
nost s prací s dětmi v kroužcích při DDM 
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 52. ročník Běhu do vrchu Ráztoka - Pustevny

Po dvouleté pauze vynucené covido-
vými omezeními se na konci roku 
2022 opět konal legendární Běh do 
vrchu Ráztoka – Pustevny. Spolek 
BeskydSki uspořádal už 52. ročník to-
hoto oblíbeného sportovního setkání. 
Oproti předešlým letům bylo běžců 
přece jen o něco méně, ale ti skal-
ní 3. prosince 2022 přišli, a nakonec 
po Knížecí cestě vyběhlo celkem 140 
běžců – 25 žen a 115 mužů. Děkuje-
me obci Trojanovice, organizaci Pus-
tevny s.r.o., firmě Fanuc a taky všem 
dobrovolníkům, že na Běh za ty dva 
roky nezapomněli a pomohli závod 
zorganizovat – bez této velké pomoci 
by to nešlo!

Ráno bylo na startu veselo. Běžci a 
jejich doprovod se zdravili, tu a tam 
byl ztišen hudební podkres, aby mohl 
moderátor Jirka Schwarz předávat díl-
čí organizační pokyny. Závodníci si 
zálibně prohlíželi nová trička závodu 
s novou původní kresbou Oldřicha 
Hyvnara, který dává tuto tradiční tvář 
závodu Běh do vrchu bez přestávky už 
několik desítek let.

Trasa dětského závodu, jehož se v 
tomto ročníku zúčastnilo 21 dětí ve 
věku od 4 do 13 let, byla sice sněhem 
a ledem pokrytá také, ale dalo se běžet 
i v mokrých vyjetých kolejích, takže 
nedocházelo ke klouzavým pádům 
jako v některých předešlých letech. 
Prvním chlapcem v cíli byl Petr Hla-
váč, který se stal zároveň celkovým ví-
tězem, a první dívkou Anna Balážová. 
Zatímco pro děti závodní den vrcholil 
předáváním ovocných a čokoládových 
cen na opravdových stupních vítězů, 
balili dospělí běžci své teplé oblečení 
do pytlů a začínali se rozklusávat.
Přesně v poledne bylo odstartováno. 
Najít si ve startovním poli dobré mís-

to, dávat pozor na klouzavý povrch, 
srovnat dech a hurá vstříc prvním les-
ním zatáčkám.

Mezitím už organizátoři nahoře na 
Pustevnách chystají prostor cíle. Tady 
je ve srovnání s prostorem startu vý-
razně jiné počasí. Vlhko a mlha. Ně-
kolik netrpělivých pohledů na hodin-
ky a jde se čekat na první závodníky, 
snad budou v tom „mlíku“ vidět.

Jako první probíhá cílem jen s lehce 
oroseným čelem v čase 26:36 Jan Kun-
čický závodící za oddíl Perňa systém.  
Nejlepším juniorem se stává Jakub 
Hudeček (32:12, Valum pro Frenštát 
p. Radhoštěm). První ženou v cíli je 
Veronika Hanko závodící za Veřovice, 
a to v čase 31:16. Za ní přibíhají Zuza-
na Weissová (32:02, TJ Gumárny Zu-
bří), Anna Slívová, která se stává záro-
veň nejlepší juniorkou závodu (32:20, 
AKEZ Kopřivnice). Gratulujeme!

Trvá to něco málo přes hodinu, než 
dorazí všichni běžci. Poslední v cíli 
se smíchem, ale zároveň s důstojnou 
obřadností, přebírá od organizátorů 
metlu – cenu pro prvního od konce. 
Všichni doběhli s úsměvem, nadše-
ní, zadýchaní úlevným funěním. Balí 
se do bund, dělají si selfíčka, fandí 
ostatním. Někteří podupávají před 
prosklenou „velitelskou“ místností a 
čekají na pravidelně vylepované prů-
běžné výsledky, jiní si skočí do skvělé 
restaurace s výhledem nad lanovkou. 
Ale trvá to jen chvíli, konečné výsled-
ky jsou tu a může se vyhlašovat. Na 
stupně vítězů postupně vystoupají tři 
nejlepší z každé kategorie. Organizá-
toři balí a uklízejí poslední vzpomín-
ky na Běh do vrchu Ráztoka – Pustev-
ny 2022. Tak zase za rok.  

Petra Schwarzová Žallmannová

 Přírodní úkaz na Velkém Javorníku

Až desítky centimetrů silná námraza pokryla 27.1. 
konstrukci rozhledny Velký Javorník, horskou chatu 
a stromy v okolí.

zdroj: www.facebook.com/udalostiostrava/
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 ▶ Plánujete veřejná vystoupení s nacviče-

ným programem?
Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet, Vendula i 
Pavla mají mnoho nápadů, co se týče akcí 
pro veřejnost, vše však bude záležet hlav-
ně na dětech a také jejich rodičích. Soubor 
teprve vzniká. Určitě se ale můžete těšit na 
nějaká drobná vystoupení v rámci akcí, kte-
ré náš spolek pořádá pro veřejnost na naší 
zahradě u včelína.

 ▶ Jak se tvoří lidová pásma? Vycházíte 
z již zveřejněných vystoupení nebo skládá-
te jednotlivé lidové prvky osobitě?

Jednotlivé lidové prvky skládají holky oso-

bitě, vytvářejí vlastní choreografie. Prvky 
se snaží skládat na míru dětem, vycházejí 
z toho, který pohyb děti zaujme. Snažíme 
se, aby výběr písní a jiného zvykoslovného 
materiálu byl co nejvíce lokální, ale využije-
me určitě i písničky z širší oblasti Valašska.
Mimochodem, když Vendula už při dru-
hém setkání zařadila písničku, kterou jsem 
slyšela naposledy jako dítě, když mi ji zpíval 
dědeček, byla jsem naměkko.

 ▶ Plánujete provázanost s dalšími sou-
bory tak, aby měly děti možnost ve vyšším 
věku pokračovat?

Určitě budeme mít radost, když tanec a zpěv 
děti „chytí“ natolik, že se rozhodnou pokra-

čovat - ať už ve frenštátském souboru Sed-
mikvítek nebo později v trojanovském sou-
boru Radhošť. Rádi si také od našich přátel 
z obou souborů necháme poradit, plánuje-
me návštěvu tanečníků ze Sedmikvítku. Pro 
nás má ale každá „naše“ písnička, kterou si 
děti doma zazpívají po příchodu ze školky 
při hraní nebo pro potěšení rodičům, už 
sama o sobě velkou hodnotu. Udržet lido-
vou písničku, básničku nebo taneček právě 
doma, mezi lidmi, nejen na pódiu, to je ta 
naše největší ambice.

 ▶ Děkuji za rozhovor a přeji Vám i dětem 
příjemné prožití společně stráveného času.

Ivana Vrtalová
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Reklama a inzerce

BUDOUCNOST SE 
STALA REALITOU

Konkrétní nabídka rychlostí a tarifů je vždy závislá na dostupnosti dané technologie 
v lokalitě. Pro více informací nás kontaktujte kdykoli na infolince 606 606 035.

NABÍDKA INTERNETU

245 Kč
tarify již od

+420 606 606 035 | obchod@tlapnet.cz | www.tlapnet.cz

Při poptávce zadejte kód AKCE2023 
a máte od nás 3 měsíce ZDARMA! 

BEZDRÁT

KABEL

OPTIKA

až 310 Mb/s

až 400 Mb/s

až 2000 Mb/s

245 Kčtarify již od 

245 Kč
tarify již od 

Tlapnet-inzerce-A6-vyska-nove-tarify-2023-vseobecny.indd   1 09.12.2022   15:59



13

Únor 2023

Finanční prostředky na rozvoj odpadového hospodářství

Včelaři

Restrukturalizace odpadového hospodářství 

Obec Trojanovice získala dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 200 
tisíc korun na zpracování studie nového efektivního odpadového hos-
podářství v obci. Stávající systém odpadového hospodářství je v mnoha 
ohledech inovativní, ale poplatný jeho zavedení v roce 2009. Vzhledem k 
legislativě a vývoji doby je stávající systém v horizontu 10-15 let neudrži-
telný. Cílem studie je vybudovat takový systém, který bude do budoucna 
dlouhodobě udržitelný a zároveň šetrný k životnímu prostředí.

Odměna od společnosti Elektrowin a.s.

Obec Trojanovice obdržela odměnu od společnosti Elektrowin a.s. z Mo-
tivačního programu ve výši 30.000,- Kč bez DPH. Tato odměna byla po-
užita na zakoupení pletiva na oplocení sběrného dvora.

Vážení přátelé,
po dlouhých pěti letech byl loňský rok pro nás 
včelaře úspěšný, a to díky příznivému počasí, kte-
ré se projevilo jak v produkci medu a vosku, tak i 
v chovu matek.
Nekonečný boj s roztočíkovou nákazou  - varro-
áza - spojený s virozou má nemalý vliv na úhyny 
včelstev a zároveň vyžaduje spoustu času při lé-
čení v podletí. Značně znepokojující je také pří-
tomnost sršně asijské v Německu. Evropská vče-
la se neumí tomuto invazivnímu druhu ubránit. 
Agresivita tohoto predátora je nebezpečná i pro 
lidskou populaci.
Negativním jevem je úbytek členů našeho spol-
ku, a to zejména mladších ročníků, kteří v této 
činnosti viděli rychlé zbohatnutí. Pořádáme pra-
videlná měsíční setkání včelařů v klubovně CVČ 
ASTRA v bývalých kasárnách ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, kde mají možnost se přijít zeptat na 
cokoli týkající se této činnosti, každý druhý pátek 
v měsíci od 17 hodin.
Pro zájemce o včelaření, členy spolku a jejich ro-
dinné příslušníky pořádáme každoročně několik 
akcí v klubovně klubu seniorů v Trojanovicích 
pod Javorníkem.
Nemohu nevzpomenout velice záslužnou činnost 
jednoho z našich členů spolku, který vyrábí mezi-
stěny z včelího vosku.
Poděkování za finanční příspěvky patří obci Tro-
janovice, městu Frenštát pod Radhoštěm, paní 
Haně Dorotíkové a panu poslanci Jakubu Jandovi. 
Finance jsme použili na nákup organických ky-
selin, vyšetření na mor včelího plodu a k nákupu 
matek z uznaných chovů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem včelařům, 
kteří se touto činností zabývají, a popřát jim v 
tomto roce hodně včelařských úspěchů.
                                                   

Hrnčíř Oldřich
předseda ZO ČSV Frenštát pod Radhoštěm z.s.

 Akce v Trojanovicích a okolí

Pozvánka na zastupitelstvo

Zveme všechny občany na 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Trojanovice, které se koná 

27. února 2023
 v 18.00 hodin  

v restauraci U Kociána (Trojanovice 183).

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
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 Zájezdy Českého zahrádkářského spolku

Na jaře 2022 uskutečnil Český zahrádkářský spolek Frenš-
tát p. R. zájezd do okrasných zahrad v Polsku (Piszarzowi-
ce a Godzalkowice) a v létě na výstavu Floria v Kroměříži. 
Tyto zájezdy přispívají k poznávání tvorby okrasných za-
hrad, k nákupu sazenic a květin.
Dalším zájezdem byla návštěva zámku Hradec nad Moravicí.  
Po prohlídce jsme pokračovali na poutní místo Cvilín, 
blízkou rozhlednu a také prohlídku města Krnov. Na 
zpáteční cestě jsme se zastavili v Jistebníku a prohlédli si 
Galerijní ulici s fotografiemi místních obyvatel, známých 
osobností i novorozeňat.
Posledním loňským zájezdem byla návštěva zámku Boj-
nice na Slovensku, kde se natáčelo několik pohádek. Další 
zastávkou byla Rajecká Lesná, kde je pohyblivý Slovenský 
Betlém, který zobrazuje kromě Kristova narození také dě-
jiny slovenského národa. Navštívili jsme také obec Čičma-
ny s rázovitými domy slovenské lidové architektury podle 
návrhu Dušana Jurkoviče.
Obci Trojanovice patří poděkování za finanční příspěvek 
na zájezdy a členkám našeho spolku z Trojanovic za aktiv-
ní účast na naší Velikonoční výstavě v Kulturním domě ve 
Frenštátě p. R.

Ing.Pavel Orlík, předseda spolku 

Krajská veterinární správa Státní veteri-
nární správy pro Moravskoslezský kraj 
vydala 29. prosince 2022 mimořádné ve-
terinární opatření  za účelem zamezení 
šíření nebezpečné nákazy „ptačí chřip-
ky“. 
V naší obci bylo stanoveno pásmo dozoru 
a na základě tohoto opatření byli chovatelé 
drůbeže a ostatního ptactva povinni ode-
vzdat do 9. ledna na obecním úřadě vypl-
něný sčítací list o počtu chovaného ptactva. 
Děkujeme všem chovatelům za doručení 
vyplněného tiskopisu. Z takto shromáždě-

ných údajů uvádíme pro zajímavost přehled ptactva chovaného v naší obci 
k lednu 2023. Jedná se o 1220 ks drůbeže hrabavé, 85 ks drůbeže vodní, 
50 holubů a 173 ks ostatního ptactva.

Monika Ondryášová
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Bojnický zámek

 Chovné ptactvo v naší obci

Předání čestného členství

Předseda Matice Radhošťské Dra-
homír Strnadel osobně předal 
čestná členství a pamětní stříbrné 
medaile zakládajícím členům ob-

novené Matice Radhošťské. 
Zatímco v domácím prostře-
dí navštívil Jana Tichavského 
a Františka Gajduška, za paní 
Eliškou Lipovou přijel do Do-
mova důchodců Hortenzie ve 
Frenštátě p.R. Díky obětavosti 
a ochotě členů spolku jsou na-
plňovány cíle spolku opětovně 
od roku 1994. 
Komunistický režim totiž za-
kázal činnost spolku Matice 
Radhošťské, který o kapli prak-
ticky od jejího vzniku pečoval. 
Stavba tak zůstala bez hospo-
dáře a před totálním zánikem 
ji zachránili jen nadšenci pře-
vážně z řad ČSL z obcí pod 
Radhoštěm, kteří po mnoho let 
brigádnicky a v mezích svých 
možností zajišťovali alespoň 
základní údržbu. Teprve když 

byl v roce 1994 spolek Matice obno-
ven (fakticky nově založen), mohlo 
se přikročit ke skutečné rekonstruk-
ci této památky. Odborný průzkum 
stavu dřevěné konstrukce ukázal, že 
trámy jsou v takovém stavu, že prak-
ticky žádný z nich už není možno 
znovu použít... 
Se zakreslením a zdokumentováním 
původní konstrukce zvonice kaple 
pomohli studenti Střední průmyslo-
vé školy stavební ve Valašském Me-
ziříčí. Vznikl dokonce velký dřevěný 
model, který po demontáži zvonice 
původní velmi dobře posloužil při 
stavbě její repliky. Letos byli oslo-
veni studenti z meziříčské „staveb-
ky“ znovu s žádostí o návrhy, jak by 
podle nich měl vypadat „vestibul“ 
radhošťské zvonice, jaké by mělo být 
jeho zařízení, jeho mobiliář s ohle-
dem na to, že právě přízemí zvonice 
kromě jiného plní i funkci turistické-
ho kontaktního místa.
Žáci 4. ročníku přímo ve své škole 
odprezentovali hned několik návr-
hů.*
zdroj: Matice Radhošťská, Josef Krůpa 
 

Naši jubilanti

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito občané:

Anežka Mašlaňová 94 let

Jiří Trubač  90 let

Karel Puszkailer 85 let 

Ladislav Talpa  80 let

Eduard Hilšer  70 let

V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubilea ob-
čanů 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. 

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Eliška Lipová

Model radhošťské kaple, který je 
doposud vystaven přímo v pod-
krovní učebně stavební školy VM
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Klub seniorů pod Javorníkem

Život plyne jak voda, jednou jsi dole, jednou nahoře…
To je část textu slavné písně Voskovce a Wericha, který 
je pravdivý a platí a bude platit stále. Normální člověk 
by chtěl být v životě pořád nahoře, ale aby tomu tak 
bylo, musí pro to něco udělat, a to nejenom v produk-
tivním věku. Lidé starší, v důchodovém věku, by měli 
být stále aktivní nejen v úzkém rodinném kruhu, ale 
být příkladem pro mladší generaci a angažovat se ve 
veřejném životě. My, dříve narození, bychom neměli 
dopustit, aby mladší generace nás starší brala jako pří-
těž. Slavný český herec Miloš Kopecký kdysi řekl: „Blbé 
není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom“. Píšu o 
tom, protože v poslední době z úst některých politiků a 
ve sdělovacích prostředcích registrujeme narážky proti 
seniorům a jejich životní úrovni. Naše generace se ne-
musí stydět za to, co vykonala, a zaslouží si spokojený a 
klidný podzim života.
V našem klubu seniorů pod Javorníkem se nejen ba-
víme, ale taky probíráme různá témata, která se týkají 
života v naší obci a společnosti. Všichni členové klubu 
se zúčastnili prezidentských voleb a plně respektují vý-
sledky těchto voleb, protože o tom rozhodli svobodně 
občané této republiky. Pravidelné schůzky klubu, které 
se konají každou středu, probíhaly v klubovně MŠ pod
Javorníkem v měsíci lednu relativně v poklidném 
tempu. Klub navštívila členka souboru Radhošť Ivana 
Petrová, která nám ve stylovém dobovém oblečení za-
zpívala a popřála za celý soubor všechno nejlepší do 
nového roku. 
Promítali jsme si zážitky z různých akcí, které jsme 
pořádali nebo se jich zúčastnili v loňském roce. Osla-
vili jsme narozeniny našich kolegů Jarmily Mikeskové, 
Elišky Petrové a předsedy klubu Joži Stavárka. Oslaven-
ci připravili bohaté občerstvení a všichni jsme jim po-
přáli písněmi při harmonice Jindry Selcera. Před volba-
mi jsme si v klubu nanečisto v tajném hlasování zvolili 
nového prezidenta. Byla to recese, doplněná vtipnými 
poznámkami, dobře jsme se bavili. 
V závěru měsíce jsme likvidovali vánoční výzdobu a 
vygruntovali prostory, ve kterých trávíme svůj volný 
čas.
V minulých číslech Obecních novin jsme si osvěžovali 
paměť z valašského jazyka. V dalších vydáních se za-
měříme na zapomenuté nejen české míry.
Začneme, kolik má v převodu na dnešní míry lán a jit-
ro? Než se dozvíme správnou odpověď, tak trochu hu-
moru, kterého není nikdy dost.
Doktor se ptá v ordinaci babičky: „Babi, proč jste tak 
dlouho nebyla u mě v ordinaci?“ „Ale, byla jsem nemoc-
ná pane doktore“ odpoví babka.
Pokud jste neznali odpověď na otázku, kolik je jednot-
ka plochy jeden lán, tak v přepočtu na dnešní míry je 
to v průměru necelých 18 ha. V průměru proto, že
kdysi se uváděly lány jako pánský, královský, zemský 
atd. a ty byly v rozmezí 7-28 ha. Pro úplnost 1 ha = 
10 000 m2. Jednotka lán přímo souvisí s jitry, jeden
lán má 30 jiter, což znamená, že jedno jitro je 0,6 ha, 
tedy opět v průměru 6 000 m2.
Klidný a spokojený život za klub seniorů pod Javorní-
kem přeje kronikář klubu

Miroslav Zágora

Členky Klubu seniorů v hovoru s Ivanou PetrovouFo
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Pozvánka - Memoriál Jana Šrubaře 

Vzdělávací dny s účastí Drahomíra Strnadla
Ve čtvrtek 22.12.2022 zorganizova-
li vyučující dějepisu na Gymnáziu 
a SPŠE Frenštát p.R. řadu besed a 
workshopů, kterých se v průběhu 
dopoledne zúčastnili žáci gymnaziál-
ních i průmyslových oborů.
Na besedě Drahomír Strnadel ve 
třech blocích pobesedoval s žáky na 
téma okupace Československa, vy-

stěhovalectví z Valašska do Texasu a 
také o jeho působení ve spolku Mati-
ce Radhoštská, jehož předsedou je od 
roku 1994.*
Žáci 8. a 9. ročníků základní ško-
ly Tyršova měli obdobnou možnost 
25.1.2023 v malém sále kulturního 
domu.

*https://www.frengp.cz/novinka/326
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 Akce v Trojanovicích a okolí

      Lístky jsou již vyprodány.
      Možnost koupě vstupenky na místě bez místenky.

Knihovna Trojanovice vás zve 

na zájezd do divadla 
Jiřího Myrona v Ostravě na činohru

(rozkradená tombola, volba královny krásy nebo vyzname-
nání zasloužilého předsedy....to je reprezentační ples hasičů 

známý z filmu Miloše Formana)

15. 4. 2023

Zvýhodněná cena vstupenky včetně dopravy je 300 Kč. 
Registrace možná:
 - osobně v budově informačního centra (Trojanovice č. 1)
 - na tel. čísle 556 835 022 
 - na e-mailu knihovna@trojanovice.cz.

Odjezd bude mezi 16:00 a 17:00 hod.
Plánujeme, že autobus pojede po trase autobusových zastávek 
Trojanovice -  Frenštát p.R. dle potřeb nahlášených. 
Délka představení 1,5 hod.
Po divadle pojede autobus zpět. 

Těšíme se na společný kulturní zážitek.
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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. 
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Výstava potrvá do 12. února 2023.

1938 – OSUDNÝ ROK PRO ČESKOSLOVENSKO
Přednáška u příležitosti 85. výročí událostí podzimu 1938.

Přednáší Mgr. Martin Vitko, Ph.D.
Čtvrtek 23. února 2023 v 17.00 hodin.

Muzeum ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.

Otevírací doba:
úterý - čtvrtek 9.00 – 12.00 pouze objednané skupiny
13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
www.muzeum-frenstat.cz

 Akce v Trojanovicích a okolí
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Leden ve škole

Školní rockový večírek 

Ráda bych poděkovala zástupcům Spolku klubu rodičů a 
přátel školy v Trojanovicích za pořádání Školního rockového 
večírku, který se konal v Hotelu Beskyd v sobotu 21. ledna 2023. 
Večírek slovem provázeli manželé Jirka a Lucka Rollovi. K tanci 
a poslechu bravurně hrála kapela JAKJAKO a svými rockovými 
hity úžasně navodila skvělou atmosféru celého večera a samo-
zřejmě také „dlouhé noci“. Program kapely doplňovala hudba DJ 
Žida. 
Na začátku večírku vystoupily děti z kroužku Tančíme pro ra-
dost pod vedením Ivety Štefkové a kolem desáté hodiny zatančila 

děvčata ze ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm v choreografii paní
učitelky Anny Vondráčkové. O půlnoci nechyběla bohatá tom-
bola.
Práce pořadatelů si cením o to více, že finančním výtěžkem 
podporují řadu aktivit školních a mimoškolních akcí pro žáky 
školy (například ceny do soutěží se sportovním, kulturním a 
vědomostním zaměřením, příspěvky na dopravu na kulturní 
představení, do Planetária, na školní výlety).
Velké díky vyjadřuji také všem sponzorům za příspěvky do 
klubu rodičů, ať už za věcné dary do tomboly nebo za finanční 
prostředky vybrané od rodičů našich žáků.

Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Lednové okénko do školní družiny

První týden v novém měsíci letošního roku znamenal pro děti 
objevování nových hraček a stavebnic. Konečně si užily všechny 
dárky, které našly pod vánočním stromkem.
V průběhu měsíce si všichni užívali celodružinové aktivity.
PEXESOVÝ KRÁL/KRÁLOVNA
Ve školní družině se sešly děti ze všech tří oddělení, aby si za-
hrály soutěž o PEXESOVÉHO KRÁLE/KRÁLOVNU. Pexe-
sa byla zaměřena například na živočichy, dopravní prostředky, 
dinosaury, pohádkové bytosti. Pro velkou účast soutěžících a 

věkovou rozdílnost byly děti rozděleny do tří kategorií. Nála-
da byla výborná. V první kategorii se na 3. místě umístil Lukáš  
Genzer, na 2. místě Šimon Černoch a 1. místo si zaslouženě od-
nesl Daniel Fačkovec.
Ve druhé kategorii 3. místo v soutěži o pexesového krále získala 
Nela Pospíšilová, 2. místo Nikol Rozbrojová a 1. místo Vojtěch 
Petrželka. Ve třetí kategorii 3. místo obsadila Lucie Ulčáková, 2. 
místo si vybojovala Viktorie Kuřecová a 1. místo bylo připsáno 
Matyáši Hrnčířovi. Vítězové z každé kategorie obdrželi diplom a 
zaslouženou odměnu dle umístění.
Všem zúčastněným hráčům patří velký dík a gratulace za chuť a 
odvahu soutěžit.

MÍCHÁNÍ DRINKŮ PRO DĚTI
Pro žáky ŠD byla zorganizována poznávací akce v míchání drin-
ků pro děti. Žáci se naučili míchat různé nealkoholické nápoje. 
Své nabyté vědomosti pak zúročili v soutěži, kdy každý soutěžící 
umíchal jeden drink dle své fantazie a svého umu. Sestavena byla 
z žáků všech družinových tříd pětičlenná hodnoticí komise. Ta 
po ochutnávkách jednotlivé drinky ohodnotila body dle vzhledu 
a chuti. Všichni soutěžící dostali ocenění za snahu a individuální
tvorbu drinku. A jak hodnotili tuto celodružinovou akci žáci?

Amélie 2. třída: „Bavilo mě míchat drink a dozvěděla jsem se 
spoustu zajímavého. Bylo to bezva.“
Lea 4. třída: „Líbila se mi různorodost míchání drinků. Byla to zá-
bava. Drinky si budu zkoušet míchat i doma.“
Andrea 4. třída: „Super bylo soutěžení a naučila jsem se míchat 
různé ovocné drinky.“
Adéla 4. třída: „Dozvěděla jsem se, že do ovocných drinků dáváme 
perlivou vodu a můžeme míchat šťávu (sirup) s džusem. Moc se mi 
celá akce líbila.“

Vychovatelky školní družiny

Vystoupení dětí z kroužku Tančíme pro radostfo
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Ukázka míchání drinků

Vyhodnocení barmanské práce

fo
to

: a
rc

hi
v 

ZU
Š

 F
re

nš
tá

t p
.R

.

fo
to

: a
rc

hi
v 

ZU
Š

 F
re

nš
tá

t p
.R

.



19

Únor 2023

   Ledové Pustevny 
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 Řezbáři dokončující ledovou sochu 13.1.2023fo
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Návrat dinosaurů do Beskyd 
- letošní tématický slogan le-
dových Pusteven, který láká 
návštěvníky do dvou instalo-
vaných stanů s možností ná-
vštěvy minimálně do 5. února. 
V jednom stanu je desítka men-
ších soch, ve druhém tři velké 
sochy pravěkých zvířat včetně 
sochy hnízda s vejci. Sochy jsou 
dlouhé i několik metrů a na 
výšku mají přes dva metry. 

Na sochách pracovali čeští a 
slovenští řezbáři. Každý kvádr 
musí projít úpravou skrz spe-
ciální formátovací pilu a jed-
notlivé kvádry pak řezbáři lepí 
k sobě pomocí vody, která se 
v dané teplotě mění na led. K 
dalšímu opracování pak uměl-
ci používají motorové pily a 
další drobnější náčiní. Mezi 
poslední stádia úprav patří ob-
roušení povrchu sochy, o lesk a 
hladkost se pak postará příroda 
sama pomocí tání ledu.* „Pro 
letošní ročník bylo přivezeno 

rekordní množství ledu, šlo o 44 
tun (1260 kvádrů o hmotnosti 
cca 35 kg). Pro zajímavost, na 
Pustevny je dovezly dva kamio-
ny a jeden nákladní vůz,“ uvedl 
Petr Lessy. **
Ledové kostky pořadatelé tra-
dičně získávají v opavských 
mrazírnách Bidfood.

Žádná omezení pro návštěvní-
ky letos nejsou. Předloni byly 
sochy kvůli koronavirové pan-
demii pod širým nebem. Loni 
se do stanů chodilo přes turni-
kety, maximální počet návštěv-
níků na prohlídce byl 20 a měli 
nasazenou ochranu dýchacích 
cest. Loňským tématem festi-
valu byla znamení zvěrokruhu 
a vesmír, o rok dříve to byl cir-
kus.

* https://pozitivni-zpravy.cz/ledove-
sochy-2023-na-pustevnach-ted-kra-
luji-dinosauri/
** https://www.ceskenoviny.cz/
zpravy/

 Na řezbáře čekaly ledové kvádry 
a nepříznivě teplé počasí
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Skládání kvádrů a tvarování
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„Pochválen buď Ježíš Kristus“, uví-
tal 5.1. děti z vlastivědného kroužku 
před farou pan farář. Náplní prvního 
letošního setkání byla vánoční pro-
hlídka frenštátských kostelů. 
Kromě celoročně přístupných atribu-
tů dolního kostela, jako je oltář, sva-
tostánek, věčné světlo, varhany, socha 
patrona sv. Martina (římského vojáka, 
jehož socha znázorňuje, jak se dělí 
s polonahým žebrákem o kus svého 
pláště) či obraz Valašská madona zná-
zorňující narození Ježíška (stejný obraz 
je také na Radhošti v kapli) mohly děti 
nahlédnout také do sakristie. V obdo-
bí Vánoc je výzdoba obohacena o bet-
lém vyřezaný Janem Kneblem. Tento 
významný trojanovský rodák začínal 
jako řezbář. Navštěvoval řezbářskou  
školu ve Valašském Meziříčí. Vyřezá-

vaný betlém, jehož sošky jsou malova-
né, doplnil  obrazem jako zátiší. 
Horní kostel zdobí vyřezávaný betlém  
Josefa Knězka, významného frenštát-
ského řezbáře. Zde jsou figurky nena-
barvené. Zblízka si lze všimnout de-
tailů, jako jsou vyřezávané pavučiny či 
prasklé sklo. Reliéf za betlémem zná-
zorňuje masív hory Radhošť, doplněný 
o Černou horu a Kladnatou.
S betlémem Josefa Knězka se můžete 
setkat i v Památníku na Karlovicích, 
zde jsou však figurky malované.
Děti mohly porovnat i vánoční výzdo-
bu obou kostelů – zatímco dolní kos-
tel byl laděn do bíla, výzdoba horního 
kostela byla barevná.
„S pánem bohem“, rozloučily se děti 
s panem farářem.

Ivana Vrtalová
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   Vlastivědný kroužek - vánoční výzdoba kostelů
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 Josef  Knězek při řezbářské práci
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 Betlém Josefa Knězka  Děti z vlastivědného kroužku, vlevo Draho-
mír Strnadel, vzadu p. farář Tadeusz Mariusz 
Banasccztik

 Betlém Jana Knebla

 Betlém Jana Knebla

 Obraz Valašské Madony od Adolfa Liebschera


