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Slovo starosty

Trému moc nemívám
Je povzbuzením, když se setkáte s mladými lidmi, kteří se něčemu věnují s takovou chutí a vytrvalostí, že se stanou
opravdu dobrými ve svém oboru. Mladé
talenty - ať již v oblasti sportu či kultury
- vždy rádi představujeme na stránkách
Obecních novin. Vojtěch Prášek má čtrnáct let, hraje na trombón a v celostátním
kole Soutěže základních uměleckých škol
letos v květnu získal druhou cenu.

Vážení spoluobčané!
V letošním „osmičkovém“ roce oslavíme jedno - pro naši obec zvláště
významné - výročí. Po mnoha letech
sporů mezi Frenštátskými a obyvateli
Pasek (tak se tenkrát říkalo území,
na kterém se dnes nacházejí Trojanovice) rozhodl se tehdejší majitel panství
kardinál František Julius Troyer udělat
tahanicím jednou provždy konec. Ustanovil komisi, která měla za úkol vytyčit
hranici mezi Frenštátem a nově vzniklou obcí Trojanovice. Stalo se tak roku
1748, tedy před 270 lety.
Při příležitosti tohoto jubilea bych rád
zmínil tři věci, které naše obec dostala
do vínku. V prvé řadě je to jedinečné
místo na úpatí beskydských hor s dominantou Radhoště. Možná, že krásu
přírody bereme už skoro automaticky,
ale zeptejte se někdy turistů, kteří
k nám zavítají z nejrůznějších míst naší
republiky. Přestože Trojanovice leží
pod horami, zároveň jsou odtud dobře dostupná centra jako Frenštát p. R.,
Nový Jičín či Ostrava.
Další důležitou hodnotou je bezesporu
místní kultura a historie. Trojanovice
patří k obcím, které nikdy vážně nepostihly války, násilná vysídlení či jiné
katastrofy. Život se tu mohl po staletí
rozvíjet bez přerušení a dal tak vzniknout svébytné kultuře, ze které čerpáme
dodnes.
Konečně třetím kapitálem Trojanovic
jsou samotní obyvatelé, kteří tu žijí.
Na nás záleží, jakou atmosféru v obci
vytvoříme. Vždy se lépe žije tam, kde
převládají lidé tvořiví se zájmem o věci
veřejné, pečující o svůj domov i dobré
sousedské vztahy, než tam, kde jsou jen
samí nakvašení škarohlídi, nevidící
za svůj plot.
Mějme to na paměti. I to, že naši obec
jsme nepodědili od našich předků, ale
máme ji vypůjčenou od našich potomků!
Jiří Novotný
starosta obce
Srpen 2018

Vojto, jak ses dostal ke hře na trombón?
Přes bráchu (Vojtův starší bratr hraje
na trubku, oba jsou žáky ZUŠ ve Frenštátě
p. R., pozn. redakce). Viděl jsem, že brácha
hraje na trubku. Chtěl jsem to zkusit, ale
nakonec jsem si vybral pozoun. Líbilo se
mi, jak se snižec pohybuje nahoru a dolů.
Jak dlouho již na tento nástroj hraješ?
Hraju sedmým rokem. První ročník jsem
zahájil až v pololetí, protože jsem měl zlomenou ruku. Rovnou jsem začal hrát
na pozoun, i když se někdy začíná hrou
na ﬂétnu. Ale to jsem moc nechtěl. Nátisk
se podařil docela brzy, tak to šlo.
Můžeš nám popsat, jak probíhala tvoje cesta až k úspěšnému ústřednímu kolu Soutěže
základních uměleckých škol?
Na soutěž jsem nastudoval skladby Píseň
W. A. Mozarta a Capriccio od Jiřího Pauera v doprovodu klavíru. Obě jsem cvičil
opravdu dlouho. Nervózní jsem byl nejvíce v okresním kole. Už samotný postup
do krajského kola byl pro mě úspěch. A že
vyšlo i celostátní? To bylo opravdu super,
tomu jsem teda moc nevěřil.
Měl jsi před vystoupením trému?
Trému moc nemívám, snad jen, když hraju sólo i s orchestrem, tam to totiž můžu
zkazit všem.
Co bylo pro tebe největším zážitkem?
Samotná účast v celostátním kole v Praze
pro mne byl obrovský zážitek. Po vyhlášení výsledků asi o půl desáté večer jsem byl
příšerně unavený a teprve až následující
den jsem si uvědomil, že se to povedlo.
Jak dlouho na trombón denně cvičíš?
(smích) To raději prozrazovat nebudu. Ale
před soutěží jsem poctivě cvičil opravdu
každý den.
Podporuje tě ve tvém hudebním snažení
rodina?
Určitě. Naši i babičky jsou skoro na všech
vystoupeních. Mamka s námi dřív doma i
cvičila, pomáhala v začátcích. Všichni pak
rádi společně posloucháme dobrou hudbu.
Na dechový nástroj hraje i tvůj starší bratr.
Do jaké míry je pro tebe hudebním „parťá-

kem“ a inspirací?
Jak už jsem řekl, na počátku hraní
byl pro mne inspirací. Později a až doteď
partnerem ve Věžní hudbě a v orchestrech
ZUŠ Frenštát p. R. Jinak si spolu ale moc
nezahrajem. A posloucháme každý něco
jiného.
Zapojuješ se do nějakých místních hudebních projektů?
Zahrál jsem si na Swingových Vánocích
s S-Bandem ZUŠ Frenštát p. R. a bylo to
super.
Věnuješ se ještě něčemu jinému než hudbě?
Rád chodím do posilovny s kamarádem,
jezdím na kole a občas si zahrajeme basket
nebo fotbal na hřišti vedle školy v Trojanovicích. Taky občas sednu k PC a hraju
hry nebo sleduju videa. Rád bych někdy
taky něco natočil a dal na youtube. Sleduju trombonistu Christophera Billa, který
suprově mixuje hudbu, a taky rád poslouchám kapelu Lucky Chops.
Máš nějaké přání, čeho bys chtěl na poli hudebním dosáhnout?
Rád bych třeba někdy hrál v nějaké dobré
kapele.
připravil: Martin Trubač
foto poskytl Vojtěch Prášek
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Osudové osmičky v naší obci... SRPEN 1968
Říká se, že nejhorší jsou zklamané naděje
a zhrzená láska. Určitě to platí o událostech
roku 1968.
Na první pohled však jako by se změny,
které s sebou přineslo tzv. Pražské jaro,
veřejného ani společenského života v Trojanovicích skoro ani netýkaly. Zjevně se tu
projevil rozdíl mezi centrem a periférií, jak
už to tak bývá. Přesto však zápis v obecní
kronice o tom, že „naši občané vedeni vesnickou organizací KSČ pracovali pro blaho
a rozkvět naší obce a žádné příznaky kontrarevoluce u nich nebyly“ a že „uvítali vstup
bratrských vojsk Sovětského svazu na území
ČSSR“, je třeba brát spíše jako povinný projev loajality než jako skutečný fakt.
Minimálně v jedné věci se projevilo celkové uvolňování poměrů. Dne 19. května
1968 byla v Trojanovicích po mnoha letech
znovu založena Československá strana lidová. Do konce roku pak měla kolem 92
členů a jejím předsedou se stal Josef Petr.
Nově vzniklá strana vyvíjela veřejně prospěšnou činnost (opravy kapliček, údržba
koryta řeky Lomné), pořádala přednášky a
zábavy.
Rovněž srpnovou intervenci sovětských
vojsk vnímala velká část obyvatelstva spíše
jako pohromu a nikoliv tak, jak se snažil
namluvit zápis z obecní kroniky.
„Brzy ráno, byla to středa, jsem kosil otavu,
když mi sousedka paní Drahomíra Kociánová, která šla kolem, sdělila: „Rusi nás obsazují.“ „To není možné, tomu nevěřím,“ byla
moje odpověď. „Tak jdi domů a poslechni
si rádio.“ Tak vzpomíná na 21. srpen 1968
pan Drahomír Strnadel. „V Trojanovicích
jsme dlouho žádného okupanta neviděli,
teprve začátkem září Frenštátem projelo několik ruských obrněných transportérů. Velkým zklamáním pro mne byly tzv. Moskevské protokoly, které stvrzovaly dočasný pobyt
okupační armády v Československu. Další
Jobovou zvěstí pak byla zpráva, že Frenštát
byl určen pro pobyt sovětské posádky. V polovině října opouštěli naši vojáci frenštátská
kasárna. Lidé se v slzách s nimi loučili a se
zaťatými pěstmi „vítali“ okupanty. Nikdo
tehdy netušil, že dočasný pobyt se protáhne
na 21 let - celou jednu generaci.“
Možná pro čtenáře nebude bez zajímavosti
připomenout některé momenty z tehdejšího veřejného života. Místní národní výbor
(obdoba dnešního zastupitelstva) tvořilo
35 poslanců. Úřad zaměstnával celkem
šest pracovníků (předsedu, tajemníka, dvě
úřednice, účetní a uklízečku), kanceláře
byly v budově dnešního obchodu Hruška
na Lomné. Národní výbor měl jedenáctičlennou radu. V daném roce (1968) výbor
zasedal 20krát, plenární schůze (obdoba

Napsáno na okraji

dnešní schůze zastupitelstva) se konala
5krát. Tehdejší kronikář Josef Rek si s povzdechem stěžuje na nedisciplinovanost
poslanců, jejichž průměrná účast na plenárních zasedáních činila pouhých 53,8%.
Největší stavební investicí v onom neklidném roce bylo vybudování mateřské školy
Pod Javorníkem, která byla otevřena 14.
dubna 1968. V témže roce byla zahájena i
výstavba 12 družstevních bytů (u dnešního kruhového objezdu na Lomné). Jen
o několik měsíců dříve, v prosinci 1967, byl
slavnostně otevřen hotel Beskyd.

Hotel Beskyd - svědek událostí šedesátých let

Dnes již kuriózně působí fakt, že Trojanovice měly na sklonku šedesátých let i vlastní kino, které bylo vybaveno technikou
v hodnotě téměř 78 tisíc Kčs. Promítalo se
v sále pohostinství u Kociána průměrně
90 představení za rok. Provoz kina se však
ukázal být nerentabilní, a tak bylo v roce
1971 zrušeno.
Aby byl obrázek o roce 1968 úplný, museli bychom uvést řadu dalších věcí, jako
např. kolik občanů Trojanovic v důsledku
politických změn emigrovalo, kolik jich neprošlo stranickými prověrkami nebo bylo
jinak šikanováno. O tom bohužel oﬁciální
prameny z těch dob nemluví. Listujete-li
stránkami obecní kroniky přelomu šedesátých a sedmdesátých let, objevíte jen stále
se opakující fráze o tom, jak „společným
úsilím, společnou činorodou prací všech složek a
občanů podařilo se splnit
úkoly na všech úrovních politického, hospodářského a kulturního života pro blaho a
spokojenost všech občanů.“
Pod slupkou zdánlivé spokojenosti a blahobytu to však začalo pomalu zahnívat. Režim postavený na přetvářce, neupřímnosti
a klamu byl odsouzen k zániku. Třebaže ten
měl nastat až za dalších dvacet let.
Martin Trubač
foto archiv ON z Trojanovic

Nechce se tomu věřit, ale do místních
obecních novin přispívám svými sloupky již druhým rokem. Tento příspěvek
je jubilejní, dvacátý.
Nabídku přispívat každý měsíc svými
myšlenkami a postřehy jsem přijal velmi rád. V prvním roce jsem, jak se říká,
sypal témata z rukávu jedno za druhým. Byl jsem až překvapen, jak to šlo
v podstatě samo. Říkal jsem si často:
„To psaní je ale velmi snadná věc.“
Jenže tehdy jsem ještě netušil, jaké
úskalí mne bude v budoucnu čekat.
Dostal jsem se do stádia, kterému se
někdy vznešeně říká tvůrčí krize. Nevím, co psát. Zkrátka jsem na mělčině.
Ani ve snu mne nenapadlo, že by mne
mohlo něco takového potkat. A už je
to tu. Inspirace mne opustila a múza,
která by mi vnukla nápad, lítá zatím
bůhvíkde.
Usilovně přemýšlím, co by tak stálo
za napsání, a termín odevzdání mého
příspěvku do novin se zlověstně blíží.
Začínám se potit a panikařit. Neklid
ve mně narůstá každým dnem silněji a
silněji. Nerad totiž tvořím pod nátlakem termínů ani čehokoli podobného.
Slyšel jsem však, že pod tlakem prý ze
sebe člověk dokáže vydat absolutní maximum toho, co v něm dřímá. Že prý
i J. K. Rowlingová takhle psala svého
Harryho Pottera. Podařilo se jí tak vytvořit skvělé literární dílo, které ovlivnilo dětství mnoha milionů dětí po celém
světě. Je-li to skutečně pravda, pak vám,
vážení čtenáři, gratuluji, neboť možná
právě nyní čtete můj nejslavnější sloupek, jaký tu kdy byl otištěn.
Ať již tomu bude jakkoliv, tahle úvaha o tom, jak mi nejde psát, může mít
přeci jenom nějaký přínos. Je důkazem,
že když opravdu chcete, když opravdu
bojujete, tak přeci jen dokážete něco
vykřesat. Neříkám, že to zrovna bude
román jako Harry Potter, ale třeba jen
krátký text, který těm, kdo ho přečtou
až do konce, dodá naději, aby se ani oni
nevzdávali, když se zrovna ocitnou
na mělčině.
A já se nevzdám. Už proto, že mám
psaní rád. Přináší mi nesmírné potěšení. Již jako malý kluk jsem si sepisoval
příběhy na nejrůznější témata. S postupem času zjišťuji, jak velké uspokojení
člověku přináší, jestliže dělá něco, co ho
činí šťastným. To je opravdu skvělé.
Matěj Fucyman
Srpen 2018
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Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 25. června 2018
27/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o činnosti obce.
27/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí petice
“za zachování velikosti tříd ve 3. třídách Jubilejní základní školy
prezidenta Masaryka v Trojanovicích” a “za setrvání paní učitelky
Mgr. Hany Pražákové na pozici třídního učitele žáků třídy 3. A”.
27/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření obce Trojanovice za rok 2017 s výhradami.
27/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet
obce Trojanovice za rok 2017, viz příloha č. 1.
27/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku
obce Trojanovice za rok 2017, viz příloha č. 2.
27/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje opatření k nápravě
chyb a nedostatků, které vyplývají ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojanovice za rok 2017.
27/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské
školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace,
za rok 2017 bez výhrad a převedení hospodářského výsledku
ve výši 6 422,38,-Kč do rezervního fondu.
27/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za rok 2017, viz
příloha č. 3.
27/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za rok 2017, viz
příloha č. 4.
27/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok
2017.
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Frenštátsko za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zápis č. 1/2018
z jednání dozorčí rady.
27/11 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku z České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na obec Trojanovice,
viz příloha č. 5.
27/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb nebo prací mezi Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje a obcí Trojanovice,
viz příloha č. 6.
27/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Darovací smlouvu ve výši 50.000,- mezi Moravskoslezským krajem a obcí Trojanovice, viz příloha č. 7.
27/14 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vypracování projektové dokumentace na vodovod v lokalitě Pod Javorníkem Horečky od restaurace Žabárna po č. p. 16.
Srpen 2018

27/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje žádost o poskytnutí ﬁnanční dotace na podporu talentované mládeže ve výši
30 000,- Kč.
27/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Trojanovice a
městem Frenštát pod Radhoštěm pro vedení chodníkového tělesa
v p. č. 1132/3 v k. ú. Trojanovice. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.
27/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno
pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 2468/5, pro připojení nemovitosti č. ev. 469 stojící na parcele č. st. 494 a pro pozemky 2468/1 a 2465/4, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky
určuje směrnice č. 1/2014.
27/18 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno
pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 3550/12 a 3550/8,
pro připojení nemovitosti č. p. 235 stojící na parcele č. st. 230/1 a
pro pozemek 2465/1, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky
určuje směrnice č. 1/2014.
27/19 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno
pro vedení příjezdové cesty k vodojemu na Horečkách v pozemku
p. č. 34/1, 34/3, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje
směrnice č. 1/2014.
27/20 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 348/2 a 348/16 v k. ú. Trojanovice, viz příloha
č. 8.
27/21 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno
pro vedení STL přípojky plynu v pozemku p. č. 3576/1 ve prospěch
pozemku p. č. 2124/8, vše v k.ú. Trojanovice. Platbu a podmínky
určuje směrnice č. 1/2014.
27/22 Zastupitelstvo obce schvaluje převod deposit z banky Sberbank a.s. a Reiﬀeisenbank a.s. na nový účet deposit u Československé obchodní banky a.s. a zřízení nového provozního účtu
u Československé obchodní banky a.s.
27/23 Zastupitelstvo obce schvaluje ﬁnální výstup projektu MAP
rozvoje vzdělávání ORP Frenštát p. R., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
15_005/0000116 - Místní akční plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm.
27/24 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Frenštát p. R.,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116, viz příloha č. 9.
27/25 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje ﬁnanční příspěvek na zdravotní a sociální výpomoc pro občany v částce 5 000,- Kč
na osobu dle rozdělení sociálního výboru. Celková částka příspěvků činí 90 000,- Kč.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Přílohy naleznete na http://trojanovice.cz/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva
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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 24. června 2018

Jfoto: Věra Vašendová
Občánci zleva:
Vojtěch Kaščák, Barbora Michnová, Ella Kučerová, Josef Pospíšil, Antonín Chalupa, Katarína Kahánková

Jfoto: Věra Vašendová
Jubilanti zleva nahoře: Pavel Babinec, Marie Svorčíková, Libuše Ryšková, Břetislav Šmahlík
Dole zleva: Marie Kopřivová, Ludmila Zátopková, Jaroslava Mikesková, Alenka Balcárková

Srpen 2018
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Naši jubilanti

Skončil školní rok 2017/2018
Žáci odešli na prázdniny a učitelky nabírají nové síly na svých dovolených. Letos opět žádný z žáků nepropadl. Prospělo všech 142
žáků a jeden žák nebyl hodnocen (hodnocení proběhne ve druhé
polovině měsíce září). Učitelé udělili celkem 24 pochval a byly uděleny také dvě pochvaly ředitele školy za vzornou reprezentaci školy i obce ve sportovních soutěžích, a to Kristýně Káňové a Jiřímu
Petrovi. Společně s panem starostou obce jsme se poslední školní
den rozloučili s našimi nejstaršími žáky, kteří budou pokračovat
v plnění povinné školní docházky převážně ve školách ve Frenštátě
p. R. (7 na osmiletém gymnáziu, 2 na ZŠ Tyršova 913, 22 na ZŠ
Záhuní) a jeden žák na ZŠ v Kopřivnici.
Letošní školní rok byl pro mne posledním rokem ve funkci ředitelky školy. Končím po dlouhých šestnácti letech na vlastní žádost,
neboť jsem uspěla v konkurzu na obdobné místo jinde. Když jsem
do trojanovické školy v lednu roku 2003 přišla pouze s učitelskými zkušenostmi, musela jsem se učit vedení kolektivu a řízení samostatného právního subjektu. Oporu jsem tehdy hledala u svých
zkušenějších kolegyň, na seminářích, ale naštěstí minulý starosta
Trojanovic pan Strnadel i současný starosta Mgr. Novotný vždy
projevovali zájem o dění ve škole a moc mi po celou dobu mého
ředitelování pomáhali. I proto vnější vzhled, technická zařízení i
interiéry školy i školek vypadají velice dobře a staly se pozitivní
inspirací pro mnoho mých kolegů ředitelů nejen v Moravskoslezském kraji. Kromě řízení výchovně-vzdělávacího procesu jsem se
stala i stavitelkou a investorkou (nově vybudované - Mateřská škola pod Javorníkem, Mateřská škola Košíček, kanalizace v Mateřské
škole Lomná, sportovní hřiště, kotelna v budově školy, výměny
rozvodů topení a elektro, fasáda základní i mateřské školy, střecha
tělocvičny, nový povrch v tělocvičně, šatny v základní škole, kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a modernizace interiérů i
vybavení v tělocvičně, základní škole a mateřských školách).
Za dobu svého ředitelování jsem se snažila, aby škola byla příznivým místem pro děti, žáky i jejich zákonné zástupce. A myslím,
že se to dařilo. Dokladem budiž, že při mém nástupu do školy se
zde vzdělávalo „jen“ 86 žáků v základní a 75 dětí v mateřské škole.
V posledních letech se pohybujeme v naplněnosti základní školy
kolem 145 žáků a 99 dětí v mateřských školách. Vysoké procento
našich žáků pak každoročně uspělo v přijímacím řízení na víceleté
gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Škola se za přispění vedení obce stala i kulturní institucí pro místní a „přespolní“ občany. Působí zde knihovna, Valašský soubor
písní a tanců Radhošť, každoročně zde pořádá taneční kurzy pan
Chlopčík a Spolek rodičů pořádá pro spoluobčany rockový večírek. Nezanedbává se ani sportovní činnost – konají se zde pravidelné turnaje ve volejbale a ﬂorbale, běh přes mosty a začíná se
rozvíjet i běh orientační.
Chtěla bych za vstřícnost moc poděkovat oběma již zmíněným
starostům Trojanovic, zastupitelům obce, rodičům, kteří mně, a
hlavně škole, aktivně pomáhali, všem pracovníkům obce. Především však chci poděkovat svým spolupracovnicím v základní i mateřské škole, ať už pracovaly jako učitelky, vychovatelky, kuchařky,
účetní nebo uklízečky. Své nástupkyni - paní Jitce Pajlíkové bych
ráda popřála spoustu pracovního elánu, zdravý lidský nadhled
nad narůstající administrativou, pevné zdraví a spokojené úsměvy
ve tvářích všech, kteří překročí práh školy, ať základní či mateřské.
Mé roky strávené ve zdejší škole patří, kromě dětství, mezi má nejhezčí léta. Jak se ale říká, svět se točí dál. A osud přede mne staví
další úkoly a výzvy. Každopádně na své ředitelování v Trojanovicích budu s láskou vzpomínat.
Soňa Bunčková
Srpen 2018

V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Julie Kociánová

91 let

Františka Váradiová

85 let

Ludmila Stavárková

75 let

Vlasta Horečková

70 let

Marie Jachanová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Akce v Trojanovicích a okolí
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
LÉČIVÁ SÍLA A MOC ROSTLIN
V TRADIČNÍ KULTUŘE NOVOJIČÍNSKA
Výstava léčivých rostlin ze sbírek Muzea Novojičínska.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 30. září 2018.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

F E S T I VA L
PA S E K A
25.srpna 2018
Trojanovice19

Balzamina
Šimon Peták
Eva More
Nitrocel
Ciment
Na značky
Zelené koule
Dub Institute Ova
Skafandr
Expedice Apalucha
Rosťa Hus Band

od 12.00

(garage alternative / Brno)

Divadla (nejen) pro děti

Divadlo Koloběžka
Divadlo Taraba
Cirkus trochu jinak

(folk / Brno)

(world folk music / Příbor)

(poetický punk / Ostrava)

(valašský hardrock / Valašské Meziříčí)

(akustický bigbeat / Ostrava)
(biopunk / Brno)

(dub&reagge / Ostrava)

+výstava obrazů
jarmark
čajovna v týpí
koupání v potoce
deskové hry
sezení na louce
dobré jídlo
pivo

(drum´n ‘bass / Frenštát p.R., Trojanovice)

Festival je vhodný pro děti
(rock blues / Opava)

Vstupné dobrovolné

(pohoda jazz / Frenštát p.R.)

http://festival.klubnapasece.cz
POŘADATEL:

SPONZOŘI:
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Akce v Trojanovicích a okolí
Bohoslužby v kapli sv. Cyrila a Metoděje
na Radhošti 2018

POZVÁNKA

Radhošťská pouť
čtvrtek 5. července - 9:30, 11:00 a 14:00 hodin
sobota 7. července 11:00 - farnost Zubřı́

sobota 14. července 11:00 - farnost Přı́bor

sobota 21. července 11:00 - farnost Nový Jičı́n
sobota 28. července 11:00 - farnost Lichnov
sobota 4. srpna 11:00 - farnost Veřovice

sobota 11. srpna 11:00 - farnost Frenštát, Tichá
sobota 18. srpna 11:00 - farnost Veselá, Zašová
sobota 25. srpna 11:00 - farnost Přı́bor

sobota 2. zářı́ 11:00 - farnost Kopřivnice
sobota 8. zářı́ 11:00 - farnost Kelč

Zveme všechny bývalé žáky, kteří navštěvovali
Základní školu v Trojanovicích na Bystrém, na setkání,
které se koná v pátek 7. 9. 2018 v 11 hodin v „Saloonu
Šenk“.
Svou účast potvrďte do 4. 9. 2018 u paní Aleny Štěrbové
tel: 732 608 823, 721 355 176
e-mail: alsterbova@seznam.cz

sobota 15. zářı́ 11:00 - 120 let od posvěcenı́ kaple
sobota 22. zářı́ 11:00 - farnost Dolnı́ Bečva
sobota 29. zářı́ 11:00 - farnost Lukov

Ve čtvrtek 12. července 2018 byla v Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla zahájena výstava prací návštěvníků večerních výtvarných kurzů při ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm pod vedením
akademického sochaře Zdeňka Jalůvky a Mgr. Pavla Strnadla.
Přestože se jedná o práce amatérských nadšenců, působí výstava
laskavým a neotřelým dojmem. Z obrazů i trojrozměrných prací
(které jsou z důvodu omezeného prostoru prezentovány jen na fotograﬁích) dýchá radost z tvorby, která je autorům - bez ohledu
na jejich individuální technickou vyspělost - společná.
Jak zaznělo v úvodní řeči na vernisáži: „Je prokázáno, že u tvořivých lidí jsou ve větší míře přítomny i další pozitivní vlastnosti, jako jsou otevřenost, odvaha zkoušet nové věci, samostatnost,
hravost a radostnost... Pokud se takto zaměření lidé sdružují, efekt
těchto vlastností se zesiluje a vzniká to, čemu se říká „ostrůvky
pozitivní deviace“.
Výstava je přístupná do poloviny září vždy ve čtvrtek od 15 - 17
hodin.
Martin Trubač
Srpen 2018
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Akce v Trojanovicích a okolí

Reklama a inzerce

Srpen 2018
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Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví buk

Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,
rovnané, uložené špalky 30, 35,40 cm a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.

Tel: 603 315 738

120 let od vysvěcení kaple na Radhošti

Kaple Sv
.C

Meto
d�

Matice R
a

ská
oš�
dh

ila a
yr

adh
na R ošti
je

120
let

Kaple Sv
.C

1898
2018

v republice je z větší části v naší obci. Tak
cyrilo-metodějskou pouť 5. července můžeme považovat za trojanovskou.
120. výročí vysvěcení kaple si připomeneme slavnostní mší svatou v sobotu 15. září
ve 13Mahodin
na Radhošti. Sloužit ji budou
tice R
a
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský mons. Jan Graubner a biskupský vi1898
kář ostravsko-opavský
mons. Adam Rucki.
2018
K tomuto výročí vydala Matice Radhošťská medaili, kterou si mohou občané koupit na Radhošti nebo v informačním centru na Obecním úřadě v Trojanovicích.
text a foto: Drahomír Strnadel
ská
oš�
dh

telník. Od roku 1889 byly konány sbírky a
teprve v roce 1897 byl shromážděn dostatečný kapitál a prostějovská ﬁrma Konečný
a Nedělník zahájila stavbu.
5. července 1897 byl položen základní
kámen. Kaple stála 23 823,- zlatých.rila aJeMezatod
�
y
jímavé, že kromě našich občanů stavbu ﬁnančně podpořili i krajané z Texasu. 120
let
Proč je kaple sv. Cyrila a Metoděje důležitá pro naši obec? Trojanovice na rozdíl
od ostatních okolních obcí nemají vlastní
kostel. Kaple sv. Cyrila a Metoděje je
na katastru obcí Dolní Bečva a Trojanovice, a tak nejvýše položená církevní stavba

adh
na R ošti
je

V řadě osmičkových jubileí si letos připomínáme 120. výročí vysvěcení kaple sv.
Cyrila a Metoděje na Radhošti. „Svatyně
byla posvěcena na svátek Jména Panny
Marie dne 10. září 1898 od samého pana
arcibskupa Dra Theodora Kohna za přítomnosti 40 kněží a asi 30 000 lidí z celého
širokého okolí, také z Čech, Moravy, Slezska a Uher“. Tak popisuje tuto významnou
a pro naši obec důležitou událost kronikář
a pozdější jednatel Matice Radhošťské Robert Polanský v roce 1931 v publikaci Kniha o památném Radhošti.
10. září 1898 bylo završením snah frenštátských občanů od roku 1862. V tomto
roce se konal na Radhošti, z podnětu měst
Frenštátu a Rožnova, všeslovanský tábor
lidu. Bylo to před jubilejním rokem 1863
(tisíciletá památka příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu). Právě tehdy
se zrodila myšlenka postavit na Radhošti
sochu oběma věrozvěstům, avšak k realizaci návrhu nedošlo. Teprve v roce 1885,
v jubilejním roce úmrtí sv. Metoděje, navrhl Hynek Fialka na schůzi frenštátské Občanské besedy vybudovat na Radhošti cyrilo-metodějskou kapli. Byl zvolen stavební
výbor a jeho předsedou továrník Emil Kos-
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Připomínka slavné návštěvy
V sobotu 23. června proběhla na Pustevnách dobová rekonstrukce návštěvy Prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. Ten zde zavítal v rámci své návštěvy
Valašska v červnu 1928 a strávil jednu noc
v hotelu Tanečnica. Právě před hotelem
Tanečnica byla při rekonstrukci také odhalena pamětní deska, kopie původní desky
z roku 1928, která byla odstraněna komunistickým režimem. O její odhalení i přivítání prezidenta se postaral místopředseda
Pohorské jednoty Radhošť ing. Vlastimil
Kalman.
Od Tanečnice se následně vydal dobový
průvod až na památnou horu Radhošť.

V průvodu bylo možno spatřit jak samotného prezidenta Masaryka v podání Petra
Poštulky, tak dobové četnictvo, myslivce,
sokoly, hasiče, ruské legionáře, portáše
i návštěvníky v dobových kostýmech.
Do kroku pak z žebřiňáku taženého koňmi
hrála cimbálová muzika Javořina, součástí
průvodu byly i dva dobové automobily.
Po příchodu na Radhošť proběhlo slavnostní přivítání prezidenta obyvatelstvem
(za zpěvu jeho oblíbené písně Ach synku,
synku v doprovodu Rožnovských Ogarů), dále panem Drahomírem Strnadlem
za Matici Radhošťskou a mladičkou Soﬁí
Furchovou, která pronesla stejnou zdravici
jako v osmadvacátém roce tehdejší děvčátko: „Pane presidente. Já jsem ještě tak malá
jako lesní pěnička, ale přece mám tak ráda
presidenta tatíčka. Tož mu nesu od Radhošťa trochu květin pro radost a já budu
vzpomínat, že tu byl tak vzácný host.“ Dobovou kulisu doplnil zpěv Československé
hymny a slavnostní salvy portášů, dobového četnictva a legionářů. Své umění předvedli i hasiči s dobovou technikou, když
podnikli útok na požár s ruční stříkačkou
taženou koňmi.
Krátce po setmění zaplál majestátní svatojánský oheň. Přestože se na Radhošti převalovala mlha a pršelo, mračna se krátce

před zapálením ohně rozestoupila a bylo
vidět na dvě desítky svatojánských ohňů
po okolních kopcích. Ani nepřízeň počasí
pak nezabránila následujícímu nočnímu
veselí u zapálené vatry. Oﬁciální část programu zakončil koncert v kapli svatého
Cyrila a Metoděje za účasti CM Javořina a
Zašovského chrámového sboru.
Celou akci organizačně zaštítily Městské
lesy Rožnov a Matice Radhošťská, veliké
poděkování patří Lukáši Kollarikovi, našemu karlovickému sousedovi, který
s myšlenkou rekonstrukce návštěvy T. G.
M. přišel a celou akci pomohl připravit.
Jiří Raiter
foto: Romana Stejskalová

Vítejte v Hotelu mezi dvěma světy
Na první pohled to vypadá morbidně. Hotel mezi dvěma světy je totiž místo, kde se
nacházejí ti, kdo se ocitli mezi životem a
smrtí. Na druhé straně – setkají se tu lidé,
kteří by se za normálních okolností nikdy
nepotkali, jako například redaktor sportovního časopisu, kabaretní kouzelník,
prezident tří velkých společností a uklízečka. A čas, který zde prožijí, není jen pasiv-

ním čekáním na to, jak to s nimi „tam dole“
dopadne. Naopak, je to velká příležitost
poznat a pochopit to, co „tam dole“ poznat
a pochopit nestačili. A že mezi životem a
smrtí mohou nastat i komické situace?
O tom se můžete sami přesvědčit.
Hru současného francouzského dramatika Érica–Emmanuela Schmitta připravují
herci Amatérské divadelní společnosti Wa-

terloo. Představení se koná 14. a 15. září
2018 ve 20:00 hodin ve frenštátském kině.
Místa v sále si můžete rezervovat od 27.
srpna 2018 v Turistickém a informačním
centru ve Frenštátě p. R., náměstí Míru 1,
tel.: 556 836 916.
text a foto: Martin Trubač

TJ Bystré
Pro nově vytvořený tým mladší přípravky TJ Trojanovice Bystré hledáme
trenéry.
Vítáni jsou rovněž všichni noví fotbalisté a fotbalistky starší 6 let, kteří
mohou přijít přímo na první trénink
přípravek a žáků, který se koná v pátek 17. 8. 2018 v 16:00 hodin.
Mladší přípravka: ročník 2010 a
mladší
Starší přípravka: ročník 2008 - 2009
Trenéři: Z. Rajnoch, tel: 776 098 401
R. Škrbel, tel: 605 785 322
Žáci: ročník 2004 - 2007
Trenér: L. Pargáč, tel: 774 819 865
Srpen 2018
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Žáci věnovali obraz k výročí 120 let kaple na Radhošti
Žáci Výtvarné dílny v Rožnově pod Radhoštěm věnovali Matici Radhošťské obraz
k výročí 120 let kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Obraz byl slavnostně předán na Radhošti
5. července 2018 v rámci hlavní poutě.
Po skončení mše svaté jej převzal Drahomír
Strnadel, předseda Matice Radhošťské.
Obraz předal architekt Ondřej Hozák,
vedoucí výtvarné výuky v Rožnově pod
Radhoštěm. „Velice si vážíme dlouhodobé
práce, kterou Matice vykonává, a jsme rádi,
že jí můžeme věnovat obraz při této vzácné
příležitosti. Radhošť je místo neobyčejné
duchovní, ale také kulturní i architektonické hodnoty. Věříme, že se nám toto poselství podaří podpořit také prostřednictvím
tohoto výtvarného díla,“ sdělil Ondřej Hozák.
Obraz byl vytvořen kombinovanou technikou za použití hlíny, pastelů, pastelek i
klasické malby. Projektům na velký formát
se v rámci pravidelné výuky a za podpory
města Rožnov pod Radhoštěm věnují žáci

všech věkových kategorií.
Výtvarné dílo, na kterém je zachycena část
kaple a slavné sousoší sv. Cyrila a Metodě-

je, bude zdobit prostor Obecního úřadu
v Trojanovicích.

ravskoslezského kraje s týmem FC Baník
Ostrava, který odehrajeme na domácí palubovce v Čeladné dne 7.9.2018 od 20:00.
FC Baník Ostrava hraje druhou nejvyšší
soutěž v ČR a pro příští rok je to aspirant
na postup do první nejvyšší soutěže „VARTA futsal liga“.
Zde jsou výsledky odehraných pohárových utkání:
2. kolo krajské části
New Jersey Nový Jičín – GT Trojanovice

4:9 (1:4)
Branky: Košelík Radim 3, Petrželka Dalibor 2, Špaček Radim, Maruchnič Ivo, Badáň Robert, Štika Jan.
Sestava: Maruchnič Ivo, Badáň Robert,
Špaček Radim, Košelík Radim, Klimpar
Pavel, Kovář Jiří, Šuhajda Dalibor, Petrželka Dalibor, Štika Jan.
Čtvrtﬁnále krajské části
GT Trojanovice – VŠB TU Ostrava 7:5
(5:2)
Branky: Štika Jan 2, Klimpar Pavel 2, Kovář Jiří, Šuhajda Dalibor, Maruchnič Ivo.
Sestava: Maruchnič Ivo, Badáň Robert,
Prokop Lubomír, Košelík Radim, Klimpar
Pavel, Kovář Jiří, Šuhajda Dalibor, Košelík
Roman, Petrželka Dalibor, Štika Jan, Žídek
Karel.
Semiﬁnále krajské části
TJ Sviadnov – GT Trojanovice 3:4 (3:2)
Branky: Špaček Radim 2, Košelík Radim,
Petrželka Dalibor.
Sestava: Maruchnič Ivo, Badáň Robert,
Košelík Radim, Klimpar Pavel, Kovář Jiří,
Šuhajda Dalibor, Petrželka Dalibor, Štika
Jan, Žídek Karel, Špaček Radim.
V nadcházející sezóně 2018/2019 budeme
opět nastupovat v divizi F. Hráčský kádr
doplní Roman Vaverka z týmu SKP Frýdek
Místek. Bližší informace o nadcházející
sezóně se dozvíte v následujících článcích
nebo na naší facebook stránce www.facebook.com/gttrojanovice/

text a foto: Ondřej Hozák

Futsal G. T. Trojanovice
Letošní premiéru v divizi F jsme zakončili
krásným pátým místem. Před sezónou se
nám o takovém výsledku ani nezdálo, ale
po úspěšném průběhu sezóny, kde se nám
po základní části podařilo probojovat
z druhého místa až do play-oﬀ, jsme očekávali umístění ještě lepší.
Náladu v týmu se nám ale podařilo zlepšit po úspěšném tažení v poháru KF FAČR
2017/2018, kterého jsme se také zúčastnili.
V této chvíli nás čeká ﬁnálový zápas Mo-

text a foto: Dalibor Šuhajda
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Život seniorů v Trojanovicích Pod Javorníkem
Aby měl život smysl, musí obsahovat
- kromě základních potřeb - lásku, práci,
porozumění, pohyb a jakoukoli užitečnou
činnost, a to v každém věku.
O to se snaží také už více než 24 let Klub
seniorů Pod Javorníkem. Jsme na začátku
léta, proto bilancujeme činnost klubu
za uplynulý půlrok.
Pod vedením „Joži“ Stavárka se scházíme
v klubovně areálu školky Pod Javorníkem,
kterou si za vydatné pomoci vedení obce
modernizujeme a vylepšujeme, pravidelně
každou středu od 16.00 hod. Termín schůzek uvádím záměrně, protože klub je otevřen i pro další seniory se vztahem k Trojanovicím. Rádi je uvítáme v našich řadách.

historií a samozřejmě i ochutnali zlatý
mok. V březnu jsme rovněž poděkovali a
popřáli našim ženám k svátku, určitě si to
zaslouží.
V dubnu jsme si připomněli založení klubu, prohlédli staré kroniky a uctili památku zakladatele klubu pana Tomka. Provedli
jsme úklid v okolí školky a v přilehlém parčíku a oslavili Velikonoce pomlázkou.
Na další schůzky si připravil Joža Stavárek
povídání o historii kapliček v Trojanovicích
a vzpomněl na významné rodáky Vincence Jandu a Jana Kaděrku. Paní Mikesková
při vzpomínkách na významné osmičky
v letošním roce připomněla nešťastný rok
1968.

procházkou došli až k Radegastu. Po obědě na Zavadilce jsme v podstatě ukončili
pololetí 2018.
To je jen stručný přehled toho podstatného z naší činnosti. Důležité je, že jsme stále
potřební, šťastní, spokojení a rádi se v klubu potkáváme. Z činnosti klubu je zřejmé,
že i v pokročilém věku umíme žít aktivně,
nikoli jako je následující anekdotě:
„Pane doktore, můžu si i v důchodu užívat?“ - „Ano, dědo, ale jen léky.“
text a foto Miroslav Zágora
kronikář klubu

Setkání u kaple pod Dílem
Stalo se již tradicí, že vždy koncem června kolem svátku sv. Jana Křtitele se u kaple
pod Dílem koná bohoslužba slova. To proto, že sv. Jan Křtitel je patronem Trojanovic
(je vyobrazen i na nejstarší obecní pečeti).
Proto možno chápat toto shromáždění jako
jakousi malou „trojanovickou pouť“.
Přestože se letos konala - z důvodu dalších akcí - v nezvyklém čase (v sobotu 23.
června 2018 v 9 hodin dopoledne), sešlo se
při ní na padesát účastníků, kteří společně
s farářem P. Petrem Kříbkem vzpomněli na
živé i zemřelé obyvatele Trojanovic a zvláště na ty, kdo obec spravují. Na závěr setkání
krátce promluvil i pan Drahomír Strnadel.
Martin Trubač
foto Milena Mužíková

Ihned po Novém roce jsme se sešli na první schůzce, kde předseda klubu zhodnotil
uplynulý rok a seznámil členy s plánem
činnosti na 1. pololetí 2018.
V průběhu tohoto období jsme přivítali
v našem středu zastupitelku obce paní Dorotíkovou, která nás seznámila s probíhajícími a připravovanými akcemi a investicemi obce a následně odpovídala na řadu
otázek. Dalším hostem byla paní Reková,
která vede pravidelné cvičení našich žen.
Seznámila nás se zdravou výživou. Připravila nám malou výstavu bylin, mastí
a jiných ingrediencí, které jsme si mohli i
zakoupit.
V měsíci březnu jsme navštívili minipivovar v Rožnově pod Radhoštěm. Prošli
jsme pivovarem a seznámili se s výrobou,

V květnu jsme u ohně opékali špekáčky a
zazpívali si lidové písně a v závěru měsíce
smažili tradiční vaječinu. Předtím jsme se
však s kolegy z Lomné, Kopané a s dalšími kamarády vydali na autobusový zájezd
do Moravského krasu a na zámek Plumlov.
Přálo nám počasí. Znavení, ale spokojeni,
s písničkou na rtech jsme k večeru dorazili
domů.
Největší akcí tohoto pololetí bylo tradiční kácení máje. Akce velice podařená,
o kterou se zasloužili v přípravě i samotné
realizaci všichni členové klubu. Na závěr
pololetí jsme s přispěním místních hasičů
a obce vyjeli mikrobusem na Pustevny, kde
jsme si prohlédli novou budovu s restaurací u dojezdu lanovky, sledovali jsme, jak
probíhá oprava Maměnky a Libušína, a
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