2
Než přišly moderní technologie, byly tu krásné stroje

Slovo starosty

Zálibou pana Stanislava Rašky jsou staré
motocykly a automobily. Nejenže se o ně
zajímá, ale umí je i opravit a renovovat.
Kromě toho se aktivně účastní automobilových závodů do vrchu. V roce 2017 se
v rámci ČR umístil na třetím místě. Položili jsme mu několik otázek.

Jaká je vaše sbírka historických dopravních
prostředků?
Zajímají mě motocykly a auta bez rozdílu,
ale má současná sbírka je tvořena motocykly a vozidly převážně české výroby
z období od konce 40. let až po 80. léta.

Vážení spoluobčané,
začíná jaro. Probouzí se příroda, ale
také lidé. Dny se krásně prodloužily, a
tak se dá trávit výrazně více času venku, ať už při práci (ta horší varianta),
nebo při rekreaci či aktivním odpočinku.
Tohle období nám ale také přineslo
nové úkoly v otázce další existence
Dolu Frenštát. Již měsíc patří pod státní podnik Prisko, který spadá pod Ministerstvo ﬁnancí. A tak jsme vyrazili
- paní starostka z Frenštátu pod Radhoštěm, pan předseda sdružení Naše
Beskydy Stanislav Uruba a já - do Prahy za paní ministryní ﬁnancí.
S tou jsme se nakonec nesešli a věnoval se nám náměstek ministryně, který
měl na starosti přechod OKD pod stát.
Informoval nás, že stát se seznamuje
s ﬁrmou, ale za hlavní považuje utlumit těžbu. Říkal, že i když to vypadá,
že se OKD začalo ekonomicky dařit,
neznamená to prodloužení těžby. Pokud OKD vydělá nějaké peníze, měly
by být tyto ﬁnance investovány
do útlumu těžby a sanace po těžbě.
To je z našeho pohledu velmi rozumné stanovisko. Takto stát k OKD nikdy
nepřistupoval. Vždy nechal majitele
dolu vydělat a pak se za státní peníze
sanovaly pozůstatky těžby. Na téma
Dolu Frenštát nám bylo řečeno, že
odstranění dolu je v souladu s konceptem útlumu, ale že se o tomto budeme
bavit zhruba za měsíc, až ministerstvo
zjistí stanovisko OKD k problematice
Dolu Frenštát.
Myslím, že je dobrá doba na to, abychom se konečně po třiceti letech zbavili zcela nejen Dolu Frenštát, ale i dobývacího prostoru. Bude to sice ještě
chvíli trvat, ale jsme na dobré cestě.
Jiří Novotný
starosta obce
Květen 2018

jsem si pořídil prvního veterána Aero 150,
rok výroby 1947, které vlastním do dnešních dnů. Má dosavadní zaměstnání (dvaadvacet let jsem sloužil u Policie ČR a nyní
v pojišťovací kanceláři) představovala vždy
hlavně práci s lidmi, a tak jsem ve volném
čase mimo rodinu nacházel klid v dílně
u starých auto-moto veteránů.

Vaší láskou se staly historické automobily a
motocykly. Prozraďte nám, jak jste se k tomuto zajímavému koníčku dostal?
Motorismus je mým celoživotním velkým
koníčkem. K němu mě přivedl můj otec
Stanislav Raška, který mě již od malého
kluka zasvěcoval do tajů techniky a podporoval mě v tomto. Takže po vyučení automechanikem a ukončení vojenské služby

Váš koníček musí být nejen ﬁnančně, ale
především časově náročný, viďte?
Uchovat tyto stroje v kompletním a provozuschopném stavu vyžaduje dost času
a odměna za to je řízení a vyjížďka na některém z těchto strojů, nebo účast na některém srazu historických vozidel. Často
studuji dobovou odbornou literaturu a zjištěné informace pak využívám při opravách
nebo renovacích. Historické motocykly
nebo automobily jsou mnohdy vyhotoveny výrobními postupy, které se již dlouhá
léta běžně nepoužívají. I přesto, že nemají
žádné moderní technologie a elektroniku,
jejich opravy a renovace zaberou mnoho
času a úsilí. Čas a nasazení, to je to, co mladým často schází. Ale najdou se i výjimky a
mám radost, když si mladý kluk pro začátek zrenovuje třeba mopeda nebo Pionýra.
Automobily nejen sbíráte, ale účastníte se i
závodů historických aut do vrchu. Jak dlouho již takhle závodíte?
Již jako malý kluk jsem snil o tom být
automobilovým závodníkem. Tento sen
se mi splnil. Již 19 let se pravidelně účastním závodů automobilů do vrchu v rámci
seriálů Mistrovství ČR a Mistrovství Ev-
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Ohlédnutí za Velikonocemi
Velikonoce jsou již dávno za námi. Vracejí
se však na stránky Obecních novin formou
malé literární ozvěny z pera žáků třetí třídy
Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka. Jejich vydařené básničky zaslala paní
učitelka Svatava Hanzlová.
Velikonoce
Markéta Geryková
Nám se líbí tento svátek
radostí a štěstí,
který je milou předzvěstí,
že jaro už je i na náměstí.
Jeden z historických automobilů ze sbírky pana Stanislava Rašky

ropy. Dosáhl jsem několika velmi dobrých
umístnění, ať už v jednotlivých závodech,
nebo celých sezónách, ale i přesto si nejvíce
vážím toho, že jsem se osobně opakovaně
zúčastnil slavných závodů, jako je ECCE
HOMO Šternberk, nebo závodů na Masarykově okruhu v Brně. Letošní závodní
sezónu pojedu s VW Golf GTi a budu ji zahajovat na závodech automobilů do vrchu
v rámci MČR na začátku května v Náměšti
nad Oslavou.
Jak vnímá vaši zálibu rodina?
Vzhledem k mému širokému okruhu zájmů, co se týče motocyklů a automobilů,
bych si toto nemohl dopřát bez pochopení
a podpory mé rodiny, mých rodičů a přátel.
Zvlášť bych tímto chtěl poděkovat mé manželce Janě, která to se mnou asi někdy nemá
jednoduché.
Někomu může na první pohled připadat váš
koníček jen jako taková klukovská zábava.
Co vás vede k tomu, že se mu s takovým
zápalem věnujete?
Každopádně vidím smysl ve svém snažení.
Je potřeba uchovat aspoň část historie
pro budoucí generace, aby měli tu možnost si připomenout, že než přišla doba
moderních technologií, virtuálních světů a
podobně, tak tu byly krásné a jednoduché
stroje.
Děkuji za rozhovor.
připravil: Martin Trubač
foto poskytl: Stanislav Raška
Doplnění k článku o Lurdské kapli
V minulém čísle zmiňoval autor článku Lurdská kaple na Horečkách paní
Elišku Petrovou, která pečuje o kapli.
Na její upozornění doplňujeme, že
spolu s ní se o památku stará také paní
Jarmila Zavičáková.

Noc kostelů ve Frenštátě
Kostely jsou zvláštní místa. Působí
na nás svou jedinečnou atmosférou. Někteří lidé do nich přicházejí ke společné
modlitbě a bohoslužbě, jiní v nich zas
hledají odpočinutí v klidu samoty. Jsou
svědky minulosti a odkazem práce, víry
a umění předchozích generací. V tomto směru jsou společným dědictvím nás
všech.
Srdečně vás proto zveme v pátek 25.
května 2018 na frenštátskou Noc kostelů, kdy se pro širokou veřejnost otevřou
dveře kostela sv. Jana Křtitele v Horní
ulici. A na co se můžete těšit?
V 19 hodin bude příležitost prohlédnout
si kostel a jeho zákoutí. Ochotní průvodci z řad místních farníků vám rádi povědí
nejen o jeho historii, ale představí vám i
činnosti, které s kostelem souvisí (práce
farního sboru, dětský klub Misijní klubko atd.). Od 20 hodin pak bude probíhat
program, ve kterém se manželé Kiktovi
podělí o svoje zážitky z Ekvádoru, kde
působili jako dobrovolníci mezi indiánskými dětmi. Od třičtvrtě na devět bude
čas patřit varhanní hudbě. Na královský
nástroj zahrají Karolína Blablová a Vojtěch Trubač. Poté se v krátkém scénickém dialogu z předvečera bitvy u Lipan
představí Karolína Jurková a Jakub Špaček, členové Amatérské divadelní společnosti Waterloo. Pomyslnou tečkou na
závěr pak bude blok meditativních písní v podání místního chrámového sboru
pod vedením Marie Fialkové.
Podrobnější informace najdete na plakátech nebo na stránkách farnosti: www.
farnostfrenstat.cz
Za realizační tým
Martin Trubač

Za oknem upečený beránek
s červenou mašlí
a náš táta se těší,
až ho zase zbaští.
Kluci pletou tatary,
aby holky dostaly,
umyjí nám tvářičky,
ať jsme krásné holčičky.
Máme pro ně vajíčka
malovaná celičká.
Velikonoční expres
Sára Otýpková
Jaro už se blíží skokem,
kvočna vodí kuřátka,
ještěrka se hádá s mlokem,
komu patří zahrádka.
Ve které už probouzí se
narcisy a bledule,
konečně už můžem schovat
rukavice, sněhule.
Pozor jenom na ty kluky,
už si pletou pomlázku,
dělají si své nároky
na vajíčka, na lásku.
To však všechno k jaru patří,
slunce nový život spatří,
kvetou stromy, lekníny,
ať už jsou tu prázdniny.

Květen 2018
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Naši jubilanti

Výstavy v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Ludmila Zátopková

90 let

Růžena Klímková

85 let

Břetislav Šmahlík

80 let

Miroslav Strnadel

70 let

Oldřich Juračák

70 let

Pavel Babinec

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Změna územního plánu
Dne 26. 2. 2018 schválilo zastupitelstvo obce usnesením
č. 24/14 zahájení změny č. 2 územního plánu obce Trojanovice. Návrh na pořízení změny územního plánu je
možné si stáhnout ze stránek obce www.trojanovice.cz,
záložka „pro občany“, položka „dokumenty a formuláře“,
nebo si ho vyzvednout přímo na obecním úřadě. Vyplněnou žádost s patřičnými přílohami je možné podat na
Obecním úřadě v Trojanovicích do termínu 1. 9. 2018.

Novinka ve sběrném dvoře
Máte doma fritovací hrnec a nevíte, kam s použitým potravinářským olejem? Víte, jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? Nalejte
ho do PET lahve a dovezte do sběrného dvora. Firma zabývající se
sběrem a recyklací tohoto oleje ho od nás odebere a postará se
o jeho další využití. Tento olej nepatří do popelnice a už vůbec by
se neměl vylévat do WC, kde zanáší kanalizaci.
Monika Ondryášová

Program výstav v roce 2018
26. duben 2018 v 17:00 hodin
Emilie Křístková a Vlasta Vrtalová – Ruční práce
výstava - patchwork, kraslice, dřevořezba
workshop 3. 5. 2018
31. květen 2018 v 17:00 hodin
Mgr. art. Marie Chlebovská – Výstava obrazů
výstava - tempera na křídovém podkladu
12. červenec 2018 v 17:00 hodin
Pavel Strnadel – Večerní výtvarné kurzy ZUŠ
výstava - pastely, kresby
16. srpen 2018 v 17:00 hodin
Lubomír Pavelčák – Nevidět neznamená nevnímat
výstava – fotograﬁe
20. září 2018 v 17:00 hodin
Jan Fuxa – Odkud * kudy * kam
výstava - fotograﬁky

Oznámení o provádění geodetických prací
Oznamujeme, že v letošním roce v období od 9. 4. do 15. 4. budou prováděny zeměměřické práce v základním bodovém poli na
území obce Trojanovice. Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Výsledkem prací je
údržba a obnova měřických značek a zřizování nových bodů.
Zaměstnanci Zeměměřického úřadu jsou oprávněni podle § 7
uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu
na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitosti,
kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem. Zeměměřický úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění
uvedených prací.
Ing. Jan Řezníček, Ph.D., ředitel odboru

Místní poplatky v roce 2018
Poplatek za odpady
Dne 18. 12. 2017 schválilo zastupitelstvo obce novou obecně závaznou vyhlášku 4/2017 o místním poplatku za odpady.
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci 410,- Kč
- za rekreační objekt 410,- Kč.
Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele 450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, 200,- Kč.
Květen 2018

Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hodin
středa
15.30 - 17.00 hodin (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční
banky,
a. s.
číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
- u platby za psa: 40 a číslo popisné domu.
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2018.
Monika Ondryášová
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
JAN HRNČÁREK: Z MALÍŘSKÉ TVORBY
Výstava ke 100. výročí narození.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. května 2018.
MEZI NÁMI ŠELMAMI
Interaktivní program o velkých beskydských šelmách.
Žáci se interaktivní formou seznámí s biologií i ekologií vlka,
medvěda hnědého a rysa ostrovida. Prohlédnou si dermoplastické preparáty a odlitky stop, poslechnou si, jak se obraz
šelem odrazil v lidové slovesnosti. Program nabízíme ve třech
variantách - pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Program probíhá od 12. 4. – 4. 5. 2018.
Vstupné: 30,- Kč na žáka.
Účast na programu rezervujte na
tel. 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 11. května 2018 od 17.00 do 22.00 hodin v prostorách
frenštátského muzea.
Program: Mezi námi šelmami – interaktivní program pro děti
o velkých beskydských šelmách, přednáška ing. Zdeňka Michálka o Albínu Poláškovi, hudební vystoupení klezmerové
kapely Simcha. V průběhu programu: prohlídka stálých expozic, interaktivní úkoly pro malé i velké, střelba na laserové
střelnici, výstava Jan Hrnčárek: Z malířské tvorby. Závěrečné
ukončení v podkroví muzea.
Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Karlovjané a Valašský soubor Radhošť zvou na

TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE
v sobotu 26. května 2018 v 14:00 hodin
v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
v Trojanovicích Karlovicích.
Vystoupí Valašský soubor Radhošť
a děti z mateřské školy.
Občerstvení: guláš, lopaťáky, pivo.

Reklama a inzerce

Koupím

nebo pronajmu byt
v okolí
hotelu Beskyd.
Platím ihned
v hotovosti.
mobil 604776433.

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

Kancelář pojišťovny je na ul. Fr. Palackého 1909, Frenštát pod Radhoštěm
(budova traﬁky na autobusovém nádraží U škol)

Stanislav Raška

Oprava
Pod snímkem na str. 10 v březnovém čísle Obecních novin
z Trojanovic správně patří popiska „Příslušníci rodiny Štefkových z Texasu navštívili rodnou obec svých předků“.
Květen 2018

Mobil: 603 997 220 | email: s.raska@fk.feds.cz
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Přijďte večer do muzea
Parku na Floridě nás zavede beseda s ing.
Zdeňkem Michálkem, která začne v 19
hodin v podkroví muzea. Součástí besedy
bude i promítání archivních ﬁlmů o Albínu
Poláškovi.
Živelné i podmanivé tóny židovské hudby
přinese vystoupení ostravské klezmerové
kapely Simcha, která bude od půl deváté
hrát ve výstavní síni muzea. Závěr letošní
muzejní noci jsme se rozhodli pojmout ko-

morně. V podkroví muzea večer uzavřeme
čtením příběhů na dobrou noc.
Kromě zmíněného programu si můžete
prohlédnout stálé expozice i výstavu obrazů Jana Hrnčárka, v soutěžích otestovat své
znalosti či zastřílet si na laserové střelnici.
Zbývá jen dodat, že vstupné na celou akci
je 30,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti a
seniory.
text a foto: Martin Trubač

Reklama a inzerce

V pátek 11. května 2018 se muzeum otevře
ve večerních hodinách veřejnosti v rámci
tradiční Frenštátské muzejní noci. Tu letošní jsme označili podtitulem „Ať žije rozmanitost!“, neboť její program letos skutečně rozmanitý bude.
V 17 hodin je pro děti a mládež (ale nejen pro ně) připraven interaktivní program
Mezi námi šelmami, ve kterém se seznámí
s velkými beskydskými šelmami. Zhlédnou
vypreparovaného vlka a rysa ostrovida,
zkusí, kolik váží novorozené medvídě, naučí se rozumět vlčí komunikaci a dozvědí se,
co dělat, když se v přírodě potkají s živým
medvědem.
Po stopách Albína Poláška do Winter

Prezident Masaryk na památné hoře Radhošti
V sobotu 23. června 2018 se na památné
hoře Radhošť uskuteční ojedinělá akce.
V rámci stého výročí české státnosti proběhne dobová rekonstrukce návštěvy
Presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka
na svatojánských ohních. Přivítání T. G.
Masaryka, zapálení svatojánských ohňů
a následný koncert proběhne za účasti
dobově oděných Černých myslivců, portášů, četnictva a Valachů, mezi které se
snad přidá i široká veřejnost. Akce začíná
v 17.00 hodin na Pustevnách.
Česká republika si v letošním roce připomíná sté výročí vzniku Československa. Dějištěm těchto oslav se stane také
památná hora Radhošť, která v roce desátého výročí vzniku samostatné Republiky československé získala zcela novou
symboliku. V čase svatojánských ohňů
navštívil Radhošť President Osvoboditel
Tomáš G. Masaryk. V té době absolvoval
cestu po moravských městech a zavítal

mimo jiné i do dvou podradhošťských
měst - Frenštátu pod Radhoštěm a Rožnova pod Radhoštěm. Organizátory mu
byl ovšem dopřán i jeden zcela nevšední
zážitek – a to pozorovat svatojánské ohně
planoucí na okolních kopcích přímo
z vrcholu Radhoště. „Matice Radhošťská
ve spolupráci s Městskými lesy Rožnov,
Pohorskou jednotou Radhošť a dalšími
organizacemi připravuje na sobotu 23.
června rekonstrukci této návštěvy našeho prvního prezidenta. Předpokládáme,
že kočár s T. G. Masarykem v doprovodu
skautů, legionářů, portášů, Orlů a Sokolů
přijede na Pustevny v 18.00 hodin. A věříme, že jej zde přivítají nejen účinkující
krojovaní Valaši a portáši, ale také široká
veřejnost, kterou na letošní svatojánské
ohně tímto zveme,“ uvedl předseda Matice Radhošťské Drahomír Strnadel.
„Po zastávce na Pustevnách se průvodem
vydáme na samý vrchol Radhoště, kde

opět proběhne přivítání T. G. Masaryka
a ve 21.15 zapálení svatojánských ohňů.
Následovat pak bude koncert, ve kterém
se pod širým nebem před sousoším sv.
Cyrila a Metoděje představí Zašovský
chrámový sbor, cimbálová muzika Javořina a zpěvák František Segrado,“ doplnil
pozvánku pan Drahomír Strnadel.
Pořadatelé rovněž vyzývají občany vesnic
pod Radhoštěm, aby se této rekonstrukce
zúčastnili v dobovém oblečení. „Chceme
vytvořit co nejvěrnější atmosféru. A to
bez krojovaných Valachů nepůjde. Vždyť
T. G. Masaryka vítali především Valaši,
kteří byli živoucími symboly zdejšího
kraje. Tak přijďte všichni v sobotu 23.
června večer na Pustevny a na Radhošť,“
zakončil pozvánku Drahomír Strnadel.
převzato z tiskové zprávy
Matice Radhošťské
Květen 2018
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Napsáno na okraji...
V čem spočívá lidská dokonalost?
Už od starověku se lidé snažili najít
odpověď na tuto otázku. Za vzor dokonalosti byl považován člověk vzdělaný
a fyzicky zdatný. Zkrátka desetibojař
schopný kvaliﬁkovaně debatovat o literatuře. Průmyslové a technické revoluce devatenáctého a dvacátého století
způsobily, že se lidská dokonalost začala spojovat s vymoženostmi techniky.
Překonávání vzdáleností, prodlužování
délky života, manipulace s genetickou
výbavou - to vše zdokonaluje a zvyšuje
naše možnosti.
Nedávno jsem nalezl na serveru Idnes.
cz článek pojednávající o Češích, kteří
si nechali pod kůži vložit čip.
S jeho pomocí mohou například na vybraných místech platit kryptoměnou
Bitcoin nebo si otvírat osobní počítače.
Ještě před několika lety jsem si podobnou věc ani nedokázal představit - jakýsi předmět umístěný někde na těle,
díky němuž bude možno ovládat věci
kolem nás a usnadnit si tak podstatným způsobem náš den. O podobných
věcech se dočítám na nejrůznějších
internetových webech čím dál častěji.
Všechny přitom mají jeden jediný cíl
- přiblížit nás stavu, kdy bude všechno kolem nás naprosto snadné, skvělé, bez jediné chybičky, bez jakékoliv
dřiny. Takhle tedy vypadá novodobá
představa o dokonalosti?
Názory na to, v čem spočívá dokonalost, se u každého člověka liší. Pohledů
je mnoho, já vám však nyní nabídnu
ten svůj.
Často jsem se během svého života
potýkal s nejrůznějšími zdravotními
problémy a potýkám se s nimi i dnes,
každý den. Častokrát jsem byl v situaci,
kdy jsem si myslel, že už nenajdu
v sobě sílu k dalšímu boji. Myslel jsem,
že jsem prohrál. Nakonec jsem se však
vždycky zmátořil, abych dál bojoval a
nevzdával se. A právě tohle považuji
za nejvíce důležité. To, že v sobě vždy
najdeme chuť prát se o to, v co věříme,
o to, co máme rádi.
Vyhrávat, když se člověku daří, to dokáže každý. Ale zvednout se ve chvíli,
kdy máme pocit, že jsme zcela na dně, a
se vztyčenou hlavou překonávat jednu
překážku za druhou, dokud nedojdeme
k našemu cíli - to je dle mého názoru
ten největší projev lidské dokonalosti!
Matěj Fucyman
Květen 2018

Naši žáci vybojovali tři postupová místa

Olympijský víceboj OVOV nabízí sportovní náplň a radost všem dětem základních škol. Žáci naší školy již druhý rok plní
disciplíny víceboje v rámci hodin tělesné
výchovy. I tento školní rok nejlepší žáci
reprezentovali školu v okresním postupovém kole, které zajišťovala ZŠ Pohořská v
Odrách.
V kategorii jednotlivců letos vybojovali
hned 3 postupová místa do krajského kola
a 4 krásné medaile. Lehké to vůbec neměli. Za slunečného a velmi teplého počasí
museli zdolat následující disciplíny: troj-

skok, hod medicinbalem, kliky, skákání
přes švihadlo, driblink nebo běh na 1000
m. Nejúspěšnějšími žáky nakonec byli: Jirka Petr – 1. postupové místo r. 2008, Žoﬁe
Procházková – 2. postupové místo r. 2008,
Kristýna Káňová – 2. postupové místo r.
2007, Jonáš Novák – 3. místo r. 2008. Děkujeme všem účastníkům z naší školy
za skvělé výkony v okresním kole a postupujícím držíme pěsti v krajském kole, které
proběhne v Havířově.
text a foto: Svatava Hanzlová

Úspěch trojanovických dívek

Víte, že holky z trojanovické školy jsou
nejlepší v okrese ve vybíjené?
Krásné vítězství v okresním kole ve vybíjené dívek v Bílovci posunulo naše hráčky
do krajského kola. Přestože jsme se turnaje
zúčastnili jako „nejmenší“ škola, dokázaly
holky soupeře přehrát svou taktickou a vyrovnanou hrou.

Velké poděkování patří i paní učitelce Pavle Mynářové, která „svůj“ vybíjenkářský
tým již připravuje do dalšího - krajského
kola. To se uskuteční koncem měsíce května ve Frýdku-Místku.
text a foto: Soňa Bunčková
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Kaplička u Kociána
K řadě celorepublikových i obecních osmičkových výročí patří také 130 roků kapličky u Kociána. Na jednom ze základních
kamenů na levé straně od vchodových dveří je dobře čitelný letopočet 1888. Kaple,
kterou nechal postavit hostinský František
Kocián, je zasvěcena Panně Marii. Svou
velikostí překonává ostatní trojanovské
kapličky: u Káňů, pod Dílem a u Uhlářů
na Bystrém. Protože má také malou věž se
zvonkem, je ve skutečnosti malým kostelíkem. Její sochařská i obrazová výzdoba
byla velmi bohatá. Jičínská Madona novo-

Jičínská madona Ignaze Johanna Bergera

věřících uvnitř doplňovali další, sedící
na lavičkách před kaplí. Minimálně dvakrát
v květnu doprovázela zpěv mariánských
písní dechovka pana Antonína Strnadla
z Karlovic. Závěrečná májová pobožnost
za přítomnosti frenštátského faráře byla
vždy ve tři hodiny odpoledne poslední májovou neděli. Po ní se přítomní vydali procesím k obrázku Panny Marie, který je nad
Starým revírem poblíž Knížecí cesty.
Po mnoho let kapli udržovali příslušníci
Kociánovy rodiny. V roce 2005 vnuk Františka Kociána pan Viktor Makový (1941
– 2010) převedl kapli do majetku obce
Trojanovice.
Drahomír Strnadel
foto: Martin Trubač
jičínského malíře Ignaze Johanna Bergera
v průčelí interiéru patřila k nejcennějším
sakrálním obrazům v obci. I tato kaple
byla po listopadu 1989 vykradena, originál
obrazu je uložen na Obecním úřadě v Trojanovicích a v kapli je kopie od pana Františka Gajduška. Součástí interiéru je poutní
kříž, který rovněž zrestauroval František
Gajdušek. Zcela výjimečně v kapli spočívali nebožtíci, byly zde i máry. Původní zvonek s letopočtem 1738 patřil podle
Bohumíra Strnadla-Četyny poslednímu
poustevníkovi Felixovi na Pustevnách. Poškozený originál zvonku je rovněž uložen
na obecním úřadě, v kapli je jeho replika.
Samostatnou kapitolou historie kaple byl
její duchovní život v měsíci květnu při večerních májových pobožnostech. Množství

Ti nejmenší a šachy
Již čtvrtým rokem se děti ze všech trojanovických mateřských škol mohou kromě
každodenních výtvarných, pohybových,
pracovních, hudebních a jazykových činností věnovat jednou týdně hře šachů.
Pod vedením profesionální lektorky z mezinárodní šachové školy INTERCHESS
paní Mgr. Táni Bogatkové, která je nejen
vynikajícím člověkem, pedagogem, ale
také psychologem, děti rozvíjejí logické
myšlení a intelektuální schopnosti.
Cílem mezinárodní šachové školy INTERCHESS je vytvoření komplexního systému
výuky šachů od dětí předškolního věku
až po špičkové reprezentanty. Žáci našich
mateřských škol tedy mohou pokračovat
ve hře také na místní základní škole nebo
mohou přímo navštěvovat šachovou školu
ve Frýdku-Místku.
A o tom, že tato hra nese již své ovoce,
svědčí to, že některé děti, které začínaly

Florbalový turnaj
V dubnu proběhl již třetí ročník ﬂorbalového
turnaje RBP Street Hockey
pro malotřídní školy. Ani jednou nechybělo družstvo žáků Jubilejní základní školy
prezidenta Masaryka ve velkém ﬁnále,
na které se sjíždí osm nejlepších týmů
z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a okresu Vsetín.
V prvním kole ﬁnále jsme narazili na žáky
z Choryně a utkání bylo jednoznačnou záležitostí našich hráčů, kteří překonali soupeřova gólmana. Ve druhém kole se nám
postavil tým ze ZŠ Doloplazy, se kterým
jsme hráli vyrovnaný zápas. Ke konci utkání jsme však podlehli o jeden gól a čekal
nás tak boj o třetí místo. V posledním souboji jsme se střetli s družstvem ze ZŠ Vřesina, nad kterým jsme v prvním poločase
vyhrávali 2:1. V druhé polovině nás ale
opustilo štěstí a my jsme tři minuty před
koncem inkasovali gól, který rozhodl o našem umístění na čtvrtém místě.
Děkuji všem zúčastněným sportovcům a
sportovkyním za výkony, které předvedli.
text a foto: Michaela Manová

právě v naší mateřské škole a nyní navštěvují základní školu, jsou již českými reprezentanty na mezinárodních šachových turnajích. Všem mladým šachistům přejeme
hodně radosti ze hry!!!
text a foto: Silvie Balcárková
Květen 2018
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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 7. dubna 2018

Občánci zleva:
Viktorie Chumchalová, Mia Kráčmarová, Filip Kaděrka, Vanessa Petrovičová, Max Pecháček, Tomáš Bittner
foto: Věra Vašendová

Občánci zleva:
Eliška Janáková, Matěj Štefek, Linda Čípová, Martin
Pupík

Poděkování
Již několik let se věnuji krásnému sportu – kanoistice. Můžu říct, že se řeka stala
mým dalším domovem, avšak ten opravdový je pod horami v Trojanovicích. Právě
díky této obci a její pomoci jsem si mohla
koupit novou rychlou loď a nadále pokračovat v závodění.
Po zimě strávené v bazéně, posilovně,
ale také v nové škole, jsem se zúčastnila
dlouhého soustředění ve Španělsku. Jezdíváme do městečka kousek od Barcelony,
kde je prostor pro trénování a teplo je už
v únoru. Zde jsem se pilně připravovala
na nadcházející sezónu. A ta už je tady.

Jubilanti zleva nahoře: Jiří Trubač, Josef Mazoch, Marie Murasová, František Blažek, Jaroslav Uhlář
Dole zleva: Pavlína Diatková, Libuše Kaspříková, Marie Bordovská, Drahomíra Murasová

Za pár dní mě čekají první závody a také
nominace na Mistrovství světa. S novým
vybavením je pádlování o něco lehčí a
o moc příjemnější, proto si myslím, že to
dobře dopadne.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo podporují mládež v jejích zájmech a koníčcích,
protože právě pomocí nich získáváme
skvělé kamarády, zážitky, zdraví a mnohdy

i lásku. Kanoistika je pro mě nenahraditelným odpočinkem od dlouhého studia
nebo možností, jak cestovat po světě.
Naše vesnice sportu rozumí a nabízí nám
plno možností, jak trávit čas mimo školu
nebo zaměstnání. Jsem ráda, že žiji právě
zde.
text a foto: Barbora Bayerová
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