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Snažit se v životě o dobro není marné

Slovo starosty

Po téměř dvacetiletém působení P. Rudolfa Swienczka nastoupil v srpnu loňského roku do frenštátské a tichavské
farnosti nový farář, P. Petr Kříbek. Protože jako duchovní slouží také občanům
Trojanovic, rozhodli jsme se ho „vyzpovídat“ a přiblížit našim čtenářům.

Vážení spoluobčané,
nedá mi to, abych se nevrátil k nedávným prezidentským volbám. Upřímně musím říci, že Miloš Zeman nebyl
mým kandidátem. Za to, co předváděl
posledních pět let, kdy lhal a rozděloval
společnost. Za to, že se obklopil prapodivnými a nedůvěryhodnými lidmi.
Že se dodnes neomluvil za nepravdivé
výroky na adresu Ferdinanda Peroutky.
Že rozvíjí spolupráci s Čínou a Ruskem,
že během své návštěvy v Číně řekl, že se
přijel učit, jak stabilizovat společenský
řád.
A jak vystupuje prezident Zeman
po volbách? Kdo slyšel jeho inaugurační řeč, ví, že tento člověk rozhodně
nebude společnost sjednocovat, ale rozdělovat. Zatkli jeho čínského poradce
a prezident se od něj nedistancoval.
Na inaugurační oslavě, kdy pozval na
Hrad svých tisíc příznivců, pronesl, že
“budoucnost je na pět let naše”. Tedy jejich? Nikoliv všech? Toto není prezident
pro všechny, ale jen pro své vyvolené.
Proč o tom píši? Protože mě lidsky
mrzí, že i v Trojanovicích tento člověk
vyhrál. Jistě, jeho volební vítězství respektuji a respektuji každého, kdo ho
volil. Jen to nedokážu pochopit.
Ale život jde dál. Současná politická
situace před nás staví výzvy. Je potřeba
se hlasitě ohradit proti ohýbání ústavy
a plíživým pokusům dostat k moci extremistické strany, jako je KSČM nebo
SPD, jejichž sjezdy také Miloš Zeman
navštívil. I proto z Frenštátu a Trojanovic vyrazila výprava na demonstraci
proti zvolení komunistického poslance
Zdeňka Ondráčka do sněmovní komise
pro kontrolu GIPS. Kdoví, možná, že
takových pokusů, co všechno lidé snesou, bude přibývat. Nesmíme nad tím
zavírat oči a nesmíme se bát ani být leniví se ozvat!
Jiří Novotný
starosta obce
Duben 2018

Frenštát a Tichá nejsou vaším prvním působištěm. Mohl byste stručně přiblížit, odkud pocházíte a kde jste působil dříve?
Pocházím z Ostravy-Poruby, kde jsem vyrůstal od svého narození. Tatínek je rodákem z Ostravy-Mariánských Hor, ale mamka pochází ze Slovenska, z Ďurčiny, což je
blízko Rajeckých Teplic. Po vysvěcení
na jáhna jsem první „povolávací rozkaz“
od biskupa dostal do teologického konviktu, kde jsem pomáhal při vedení kandidátů
na kněžství. Mé první kněžské místo bylo
v Karviné, kde jsem strávil pět let v kaplanské službě. Když nadešel čas, tak jsem byl
poslán do Opavy-Jaktaře, kde jsem působil
dalších šest let, a poté jsem byl vyslán
do frenštátské farnosti, ke které jsem obdržel i farnost Tichou.
Jak na vás zapůsobily Beskydy a Frenštát
ve srovnání s vašimi předchozími působišti?
Ve skrytu duše jsem si přál někdy působit
v pěkné horské oblasti, protože hory mám
rád. Krajina zde je nádherná, a to jsem ji
ještě zcela neprozkoumal. Zub času se podepsal na farních stavbách, ať už na kostelech nebo na faře. Nejsou v optimální
kondici. Bude potřeba je postupně opravit
- kromě horního kostela, který je po nedávné opravě. Ale to už patří k životu
ve farnosti.
Je něco, co pro vás bylo nové nebo překvapivé?
Ani ne. Raději nic nepředpokládám a sna-

žím se stát nohama na zemi.
Mohu na vás prozradit, že hned po příchodu do farnosti jste se aktivně pustil do řady
změn. Mohl byste zmínit některé?
Kde se lidé scházejí, tam se žije. Proto je
potřeba opravit faru, abychom měli místo
ke scházení. Mám na mysli farní sál, kde se
budou konat různé akce, ať už pro vzdělávání nebo pro setkávání jednotlivých skupin. Když poznáváme krásu lidského života i vztahů, jejichž garantem je Bůh, není
možné se uzavírat do sebe a žít jenom
pro sebe. Je potřeba se dělit s ostatními a
sdílet dobro. Proto chceme otevřít brány
kostela a pozvat lidi k prožití něčeho pěkného, což letos bude např. o Noci kostelů
25. května.
Každý farář nebo kněz vykonává svoji službu určitým osobitým způsobem. V jakém
duchu byste rád uskutečňoval své kněžské
poslání ve frenštátské farnosti vy?
Mým přáním je naslouchat lidem a pomáhat jim v jejich životě nacházet vnitřní
vyrovnanost a pokoj. K tomu pochopitelně
nutně patří i duchovní rovina života, neboť člověk byl stvořen k obrazu a podobě
Boha.
Řada lidí má osobu kněze úzce spjatou
s výkonem jeho služby. Ale co lidská stránka?
Co baví nebo těší Petra Kříbka, když zrovna
neslouží mši nebo neopravuje faru?
Určitě jsem člověk jako každý jiný. Sport
je pro mě nejlepší relax a je mi jedno, co si
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Poděkování za podporu

Při setkání s farníky ve staré škole na Kopané

Při rekonstrukci fary

zahraju (kopaná, tenis, kolo, atd.).

je dnem Kristova vzkříšení a právě při vigilii, kterou slavíme v sobotu večer, společně
jako věřící obnovujeme křestní sliby. Je to
obnova našeho rozhodnutí žít s Kristem, žít
svou víru a dosáhnout věčného života.

Česká společnost je vnímána jako nenáboženská a situace ve Frenštátě nebo v Trojanovicích v tomto směru odpovídá celorepublikovému průměru. Jaký význam má podle
vás křesťanství pro dnešní společnost?
Česká republika je vnímána jako ateistický
stát. Myslím, že to není úplně pravda. Když
se zeptáte, hodně lidí vám řekne, že v něco
věří, že něco musí být, i když nespeciﬁkují, co. Křesťanství je zjevené náboženství a
dává nám poznat pravdu o Bohu, člověku a
světě, jak to zamýšlel Bůh Stvořitel. Základní pravda o Bohu je, že je láska. Křesťanství nás učí, jak tuto lásku s velkým „L“ žít
v našich podmínkách, abychom zakoušeli
radost a štěstí života.
Mohl byste uvést, jak mohou být křesťané
(třeba frenštátští a trojanovičtí farníci) přínosem pro ostatní spoluobčany?
Nadějí a optimismem, radostí a laskavostí. Vírou, že snažit se v životě o dobro není
marné a že úsilí o poctivost a pravdivost
přináší plody a lidi spojuje.
Velikonoce patří k významným křesťanským svátkům. Pro kněze je to čas, kdy jsou
„pracovně“ nejvíce vytíženi. Mohl byste čtenářům přiblížit, co všechno vás jako faráře
čeká?
Svatým týdnem si připomínáme poslední
dny Ježíšova života, které začaly jeho slavným vjezdem do Jeruzaléma, jak si přibližujeme o Květné neděli. Ve čtvrtek slavíme
památku poslední velikonoční večeře, kterou Ježíš prožil se svými apoštoly a vědomě
se daroval jako oběť lásky za spásu člověka.
Po této večeři Ježíš odchází do Getsemanské zahrady, kde se modlí a očekává svého
zrádce Jidáše. Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo odsouzení a jeho ukřižování. V sobotu se chodíme modlit k Božímu
hrobu, protože Ježíš byl v pátek pohřben a
sobota je dnem, kdy ležel v hrobě. Neděle

A co Velikonoce znamenají pro vás jako
pro člověka?
Velikonoce pro mě jsou jistotou, že budu
zbaven hříchu a smrti, že dosáhnu odpuštění a budu moci vstoupit do nekončící
lásky. V tom vidím to největší štěstí – být
milován a milovat.
Co byste závěrem popřál nebo vzkázal našim čtenářům?
S úsměvem a optimismem jde všechno
lépe. Přeji čtenářům, aby se nenechali odradit neúspěchy, únavou nebo zlou náladou
druhých od dobré práce. Ať radost druhých
je pro vás povzbuzením a motivací nevzdávat se a jít pořád dopředu k cíli. Kdo vytrvá
na dobré cestě, získá velkou odměnu – nalezne sám sebe. A to je nebe.
Děkuji za rozhovor.
připravil: Martin Trubač
foto poskytli: P. Petr Kříbek
A ještě osm dotazů na tělo:
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Rajská omáčka, smažený sýr.
Máte rád zvířata?
Ano.
Hrajete na hudební nástroj?
Ne.
Jakou hudbu rád posloucháte?
Klasiku.
Sledujete nějaký sport? Jaký?
Hokej, fotbal.
Osobnost, kterou považujete za inspirující?
Emeritní papež Benedikt XVI.
Oblíbená kniha nebo žánr?
Nemám.
Ideální dovolená?
Alpy.

Charita Frenštát pod Radhoštěm působí
ve Frenštátě pod Radhoštěm, Trojanovicích a dalších obcích v okolí již od roku
1993. Jejím posláním je profesionálně poskytovat sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby potřebným lidem bez rozdílu
národnosti, rasy, náboženství a sociálního
postavení.
Charita Frenštát v současné době provozuje řadu služeb, které mají za úkol umožnit klientům setrvat v jejich přirozeném
prostředí, jejich domovech, a umožnit jim
tak trávit svůj život v blízkosti rodiny.
Postupem času rozšířila Charita své služby, a tak může dnes obyvatelům nabídnout
služby nejenom v oblasti sociální péče.
V rámci komplexu péče o své klienty poskytuje Charita Frenštát p.R. tyto služby:
- Charitní pečovatelská služba
- Charitní asistenční služba
- Charitní ošetřovatelská služba
- Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek
- Charitní sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
- Dohody o výkonu pěstounské péče
- Bumerang – pomoc lidem v nouzi
- Penzion pro seniory
- Klub anonymních alkoholiků
- Osobní přeprava pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.
Podrobnější informace o službách poskytovaných Charitou Frenštát naleznete
na http://www.frenstat.charita.cz/ nebo
na telefonním čísle 731 141 801.
K zdárné realizaci těchto služeb nezanedbatelnou měrou přispívají i nejrůznější
sponzorské dary a granty. Chceme poděkovat obci Trojanovice za to, že nás i v loňském roce takto podpořila.
Anna Čechová,
projektová manažerka
Charita Frenštát p. R.

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
Duben 2018
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Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 26. února 2018
24/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o činnosti obce.
24/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 12/2017 a 13/2017.
24/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu, viz. příloha.
24/4 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p. č. st. 1931, pro podzemní vedení vodovodní přípojky
v pozemku p.č. 2370/3, vše v k.ú. Trojanovice, pod podmínkou,
že obci Trojanovice bude darována část pozemku p.č. 2346/5, viz.
příloha, pro budoucí vedení chodníku. Platbu a podmínky určuje
směrnice č. 1/2014. Pro tento případ obec Trojanovice zřídí toto
věcné břemeno bezúplatně.
24/5 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 1607/4,
který vznikl oddělením z pozemku p. č. 1607/2, za pozemek p. č.
3616/2, který vznikl odměřením z pozemku p.č. 3616, vše na základě geometrického plánu č. 3850-9/2017, viz. příloha.

deřnictví za cenu 2761,- Kč za měsíc + vypočtená platba za úklid a
provoz společných prostor + energie
- pronájem místnosti v č. p. 353 o výměře 14 m2 pro provoz masérství za cenu 966,- Kč za měsíc + vypočtená platba za úklid a
provoz společných prostor + energie
- pronájem místnosti v č. p. 353 o výměře 14 m2 pro zřízení kanceláře za cenu 966,- kč za měsíc + vypočtená platba za úklid a provoz společných prostor + energie
- pronájem nemovitosti p. č. st. 1301 o výměře 45 m2 pro provoz
řeznictví za cenu 3961,- Kč za měsíc + energie
- pronájem nemovitosti p. č. st. 1302 o výměře 48 m2 pro provoz
kavárny za cenu 5059,- Kč za měsíc + energie.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
24/14 Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení změny č. 2 územního
plánu a stanovuje termín 1. 9. 2018, dokdy mohou být podávány
žádosti o změnu.
24/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze schůze ﬁnančního výboru obce Trojanovice konané dne 19. 1. 2018.

24/6 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č.
727/1 v k. ú. Trojanovice na základě rozdělení podle geometrického plánu č. 3919-95/2017, viz. příloha tak, aby související oddělený
pozemek byl vždy prodán majiteli chaty a souvisejícího pozemku.
Cena pozemku je stanovena odborným odhadem.

24/16 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu manažerky provozu Rekovice.

24/7 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p. č. 2821, 3856, 2815/2, 2864/13 pro podzemní vedení
vodovodní přípojky a pro vedení elektrického ohradníku v pozemku p. č. 3532/3, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje
směrnice č. 1/2014.

24/18 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vypracování studie na řešení nakládání s odpadními vodami na neodkanalizovaných částech obce Trojanovice.

24/8 Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí daru části pozemku
p. č. 3569/2 (nově 3569/31 dle GP č. 3805-3/2016) od Moravskoslezského kraje a darování části pozemku 2344/4 (nově 2344/6 dle
GP č. 3805-3/2016) v točně Ráztoka Moravskoslezskému kraji a
schvaluje zařazení pozemku p.č. 3569/31 do pasportu místních komunikací (vše v k.ú. Trojanovice) a ruší tímto usnesení 13/9 ze dne
27. 6. 2016.
24/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí žádost o zrušení věcného břemene a řešení problematiky vedení dešťových a
záplavových vod. Jedná se o sousedský spor, do kterého obec Trojanovice nemůže zasahovat.
24/10 Zastupitelstvo obce volí na funkční období 2018 - 2022 jako
přísedící okresního soudu v Novém Jičíně paní Adrianu Rekovou.
24/11 Zastupitelstvo obce schvaluje dar FK Trojanovice I., z.s. ve
výši 50 tis. Kč na koupi nové sekačky.
24/12 Obec Trojanovice schvaluje spolupráci se Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK) při rekonstrukci stavby
“Silnice III/4866 - rekonstrukce mostu ev. č. 4866-4 přes potok
Lomná v obci Trojanovice”. V rámci spolupráce provede SSMSK
výběrové řízení na dodavatele stavby a obec Trojanovice se zavazuje, že bude v rámci realizace hradit tyto stavební objekty, které
budou také v majetku obce Trojanovice. Jedná se o objekt SO 102
chodník podél sil.III/4866 vpravo, SO 120 propustek v km 3,140,
SO 202 lávka pro cyklisty, SO 401 přeložka VO, SO 421 úprava
sdělovacího vedení, viz. příloha.
24/13 Zastupitelstvo obce schvaluje:
- pronájem místnosti v č. p. 353 o výměře 40 m2 pro provoz kaDuben 2018

24/17 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Frýdecko-Místecko.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Přílohy naleznete na http://trojanovice.cz/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva

Pozvánka
Zveme všechny občany na 25. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 23. dubna 2018 v 18.00 hodin
v hasičské zbrojnici.

Kam s bioodpadem?
V rámci sběrného dvora funguje již druhým rokem kompostárna,
kde je možné odložit biologicky rozložitelný odpad, jako je tráva,
listí, větve, piliny apod. Je možné odevzdat také větší větve, ale
v tomto případě je vhodné kontaktovat obecní úřad a domluvit se
i na jejich případném štěpkování. Pro menší množství bioodpadu
může každá domácnost využít také domácí kompostéry, které jsme
v roce 2012 začali domácnostem vydávat na pětiletou výpůjčku a
které v letošním roce již přecházejí do jejich vlastnictví. Pro získání kvalitního kompostu platí základní pravidlo, že mísíme měkké,
šťavnaté a zelené materiály (posečená tráva, kuchyňský bioodpad,
posklizňové zbytky) společně s tvrdšími, suššími a hnědými materiály (dřevní štěpka, piliny, listí). Odpad zmenšujeme sekáním,
drcením a nevytváříme vrstvy, ale odpad do sebe průběžně zamícháváme. Sledujeme, aby nebyl ani suchý, ani příliš promočený.
Odměnou za toto snažení nám pak bude kvalitní kompost.
Monika Ondryášová
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Akce v Trojanovicích a okolí

Naši jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jaroslava Mikesková 85 let
Alenka Balcárková

75 let

Marie Svorčíková

75 let

Anna Šlosarová

70 let

Rudolf Španihel

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Od dubna se mění provozní doba sběrného dvora
Od středy 4. dubna do konce měsíce října přechází provozní
doba sběrného dvora na letní provoz:
Pondělí:
8:00 – 14:00 hodin
Středa:
8:00 – 17:00 hodin
Sobota:
8:00 – 12:00 hodin

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

Provoz obecního úřadu a pošty Partner v květnu
Pondělí 30. dubna 2018 otevřeno
Úterý 1. května 2018
zavřeno (státní svátek)
Pondělí 7. května 2018 zavřeno (dovolená)
Úterý 8. května 2018
zavřeno (státní svátek)
Z důvodů uzavření pošty Partner Trojanovice (tel.: 556 839 276)
dne 7. 5. 2018 budou veškeré již uložené zásilky, oznámené zásilky
ze dne 4. 5. 2018 a důchody k vyzvednutí na poště Frenštát p. R.
(tel.: 954 274 401). Důchody se splatností 6. 5. 2018 budou po domluvě doručovány 7. 5. 2018 nebo k vyzvednutí na poště Partner
Trojanovice ode dne 9. 5. 2018.
Dne 9. 5. 2018 od 9:00 hod. budou opět veškeré zásilky i důchody
k vyzvednutí na poště Partner Trojanovice.
Věra Raiskubová

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.

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.
ČTVRTEČNÍCI: PEČEME S LÁSKOU
O pečení koláčů „lopaťáků“
a dalších regionálních specialit.
Přednáší PhDr. Anna Hrčková, etnografka Muzea Novojičínska. Ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
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
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Zápis do 1. ročníku
Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka
a Mateřská škola Trojanovice,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1. ročníku
naší základní školy se koná
v sobotu 14. dubna 2018
od 8:00 do 11:30 hodin v budově školy.
Pro školní rok 2018/2019 budou zapsány
do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věk
šesti let (tj. děti narozené mezi 1. 9. 2011 – 31. 8.
2012) a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.
Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Duben 2018
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Zápis do mateřských škol v Trojanovicích
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V TROJANOVICÍCH
Dne 2. května 2018 v době od 8.00 – 16.00 hodin
bude MŠ v Trojanovicích na Lomné 345 přijímat žádosti
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do všech mateřských škol v Trojanovicích.
Žadatelé podávají pouze jednu žádost o přijetí, platnou
pro všechny tři MŠ, kde zakroužkují, o kterou konkrétní MŠ
mají zájem. V případě zájmu o více MŠ uvádějí vedle zakroužkovaných adres čísla s pořadím.
Žádost obsahuje 2 strany (prosíme o oboustranný tisk). Na druhé straně žádosti je potvrzení od lékaře o pravidelném očkování
dítěte, které MŠ vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné
(tzn. děti, které dosáhnou do 1. září 2018 věku 5 let).
Žádost je ke stažení na stránkách školy www.mstrojanovice.
estranky.cz a nebo si ji můžete vyzvednout osobně v mateřské škole.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje vedení školy na základě odborného posudku školského
poradenského zařízení.
Spolu s vyplněnou žádostí zákonný zástupce dítěte předloží
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte!
U zápisu není nutná účast dítětě!
Duben 2018
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VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ PSŮ A KOČEK
U VÁS DOMA
Na základě telefonické nebo
emailové objednávky nabízím
veterinární služby:
- preventivní vyšetření,
vakcinace
- základní vyšetření, řešení
nekomplikovaných případů
- aplikace mikročipu, vystavení pasu
- zajištění kastrace koček a kocourů
- eutanázie
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- vakcinace králíků

MVDr. Anna Machovičová
Telefon: 724 190 146
Email: mvdr.machovicova@gmail.com
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110 let od narození Vincence Jandy
V neděli 15. dubna 2018 při mši svaté
v 9:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. vzpomeneme 110.
výročí narození Vincence Jandy, salesiána koadjutora, rodáka z Trojanovic, který
přes půl století působil na misiích
v Ekvádoru v Jižní Americe u domorodého kmene Kivarů.
Vincenc Janda se narodil 25. března 1908
a ještě v dětském věku přišel o oba rodiče.
Navštěvoval obecnou školu v Trojanovicích na Bystrém a měšťanskou školu ve
Frenštátě p. R. Poté odešel na reálku
do Hlučína a po dvou letech studia přešel
na církevní gymnázium v Libějovicích
v Čechách. Snad by se byl stal redemptoristou, kdyby nepropadl z řečtiny.
Ve svých osmnácti letech se dostal
do Itálie, do Turína. Blíže se seznámil s prací salesiánů, u kterých pak deﬁnitivně zakotvil. V roce 1929 složil první
řeholní sliby a o dva roky později odjel
do Ekvádoru jako misionář.
Bylo třeba se naučit španělštinu i domorodý jazyk indiánů, přizpůsobit se
místním kulturním podmínkám, odlišné
stravě i rozdílnému klimatu.

Stal se dlouholetým spolupracovníkem
biskupa Dominika Comina. S ním podnikal několikadenní vizitační cesty do nepřístupných míst pralesa, kde

biskup biřmoval Kivary a povzbuzoval
misionáře. Když biskup zestárl, vydával
se na tyto cesty Janda sám v doprovodu
domorodých průvodců. Zážitky z misijních cest podrobně zaznamenal ve svých

dopisech z let 1951 - 1955.
Když mu bylo třiapadesát, nastoupil učitelskou dráhu na salesiánském učilišti
v Guayaquilu. Mimoto byl také ekonomem tohoto ústavu.
Do své rodné vlasti se dostal z politických důvodů až po pětatřiceti letech
v roce 1966. Československo navštívil
celkem třikrát, naposledy v roce 1977.
V roce 1982 byl přeložen do přímořského Data de Posorja. Po třech týdnech
však nešťastnou náhodou utonul v moři.
Pochován byl na guayaquilském hřbitově.
Malá oslava Jandových narozenin v neděli 15. dubna bude pokračovat v 15:00
hod. ve staré škole na Kopané. Besedovat
bude Mgr. Ludmila Červenková, scenáristka ﬁlmu „Dopisy z rovníku“, P. Leoš
Ryška, ředitel TV Noe a režisér dokumentu, P. Jiří Caha, který promluví o rómských misiích, a další hosté. Na závěr
bude promítnut dokument „Dopisy
z rovníku“ o životě misionářů v Ekvádoru. Připraveno bude i malé pohoštění.
text a foto: Milena Mužíková

Velký Javorník 24 hodin v týdnu - to je VJ247
Nová celoroční soutěž o největší počet výstupů, výběhů nebo výjezdů vlastní silou
na Velký Javorník, kterou pořádá Pohorská
jednota Radhošť, z.s.
Od 1. února 2017 do 31. ledna 2018 proběhl první ročník, kdy 110 účastníků uskutečnilo dohromady 8692 výstupů na Velký
Javorník.
Soutěž je určena pro všechny milovníky
turistiky a pohybu na čerstvém vzduchu,
bez omezení pohlaví a věku.
Evidence výstupů na Velký Javorník se
provádí elektronickými snímači otisků
prstů. V současné době máme tři snímače,
hlavní snímač je umístěn na chatě na Velkém Javorníku, druhý je umístěn na Rekovicích na lesním buﬀetu Šopa a třetí je
ve Veřovicích na restauraci U Hyklů. Každý, kdo se chce soutěže zúčastnit, se musí
zaregistrovat na www.vj247.cz/registrace.
html, zaplatit jednorázové roční startovné,
nechat si nasnímat otisky prstů do snímačů a pak už jen vyrazit na vrchol Velkého
Javorníka. Sledovat statistiku výstupů můžete na www.vj247.cz.
Počet výstupů za den není omezený, princip evidence spočívá v tom, že první výstup
(otisk) se zaeviduje na snímači na Velkém
Javorníku, pro další zaevidovaný výstup je
nutné sestoupat k snímači na Šopě nebo

na restauraci U Hyklů, pořídit otisk a vystoupat na Velký Javorník a tam pořídit
další otisk. Rekordní počet výstupů za den
je 17 a patří Michalovi Matyščákovi z Rožnova p. R.
Během roku jsou vyhlašovány podsoutěže,
kdy se za výstupy přidělují body a po dosažení určitého počtu bodů získá účastník
cenu, např. sportovní tričko z funkčního
materiálu, sportovní čepici, čelenku, vždy
s logem soutěže.

Od 26. března do 2. dubna 2018 bude
probíhat podsoutěž „Velikonoční výstupy
VJ247“, kdy za 7 bodů ( to je za minimálně
4 výstupy ) dostane účastník soutěže multifunkční šátek (tubus) s logem VJ247.
Tak neváhejte, zaregistrujte se do soutěže
a pojďte s námi na Velký Javorník!
Za VJ247 a PJR
Dan Jalůvka
foto: Martin Trubač
Duben 2018
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Napsáno na okraji...
Podle průzkumu patříme k nejméně
spokojeným národům v celé Evropě.
Musím se přiznat, že mě to překvapilo.
Vzpomněl jsem si hned na své cesty do Afriky. Navštívil jsem několikrát Egypt. Jako každý turista jsem byl
ohromen krásou a službami, které zde
nabízejí místní hotely. Měl jsem však
také možnost nahlédnout i do běžného života tamních obyvatel. Najednou
jsem viděl úplně jiný svět - skromné
domy, které vypadají, jako by se měly
co chvíli zhroutit, nekvalitní cesty, děti
i dospělí postávající ve frontě na vodu.
Ti by měli právo být nespokojení. A
přesto působili klidně a vděčně za alespoň omezenou možnost přístupu
k vodě.
Jsem přesvědčen o tom, že právě vděčnost je to, co nám velmi často schází.
Zvykli jsme si, že každý den máme
přístup k jídlu a měkkou, naducanou
postel. Považujeme za samozřejmost,
že autobusy přijíždějí včas. Podle mého
názoru jsme ztratili úctu k věcem, které
nás obklopují. Přiznávám, že i já jsem
často nervózní, když doma zrovna nefunguje elektřina a nemohu se tedy
připojit k svému počítači. Kdybych žil
ovšem na druhém konci světa, možná
bych se k elektřině vůbec nedostal třeba i několik měsíců.
Není to zdaleka však jen otázka elektřiny, vody nebo dopravy. Díky svému
handicapu mám k otázce vděčnosti
osobní a velmi speciﬁcký vztah. Moje
rodina mi pomáhá každý den s věcmi,
které jsou pro mnohé lidi naprosto samozřejmé - jako například oblékání,
přesuny z místa na místo nebo toaleta.
Každý den si uvědomuji, jak moc jsem
šťastný, že mi pomáhají. Nesnadno se
mi hledají slova. Pokud člověk neprožil život, který je do velké míry závislý
na pomoci druhých, pak emoční stavy,
které jsou s tím spojené, si dokáže jen
stěží představit. Prožíváme obrovskou
míru vděku, často však s vědomím, že
my sami nikdy nebudeme schopni poskytnutou pomoc vrátit.
Važme si zdraví a osob, které kolem
sebe máme. Protože jednoho dne o to
můžeme zcela znenadání a nevratně
přijít. Nikdy nezapomínejme projevovat vděčnost za vše dobré, co máme,
protože nic z toho není samozřejmost.
Matěj Fucyman
Duben 2018
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Úspěchy ve vybíjené
Měsíc březen odstartoval řadu sportovních soutěží, na které se naši žáci pilně
připravovali. Prvním kolektivním utkáním bylo okrskové kolo ve vybíjené
chlapců. Turnaj se konal na ZŠ Tyršova
a naši školu reprezentovali žáci 4. a 5.
ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem
pět škol. Naši sportovci obsadili krásné
druhé místo, když ve ﬁnálovém zápase
prohráli se ZŠ Záhuní o jeden bod.
15. března 2018 uspořádala Základní
škola Záhuní okrskové kolo ve vybíjené
dívek, kterého se zúčastnila i děvčata
z trojanovické ZŠ. Kromě pořádající ZŠ
Záhuní se naše dívky utkaly také s týmem

ZŠ Tyršova. Týmy byly složeny z žákyň čtvrtých a pátých tříd. Naše děvčata
vyhrála oba zápasy, když dobrý výkon
podpořila i skvělá týmová spolupráce,
kterou ostatní družstva postrádala. Teď
je třeba pořádně trénovat a zdokonalovat
taktiku, jelikož žákyně ZŠ Trojanovice
postoupily do okresního kola, které se
bude konat 27. března v Bílovci a kde se
střetnou s nejlepšími týmy okresu Nový
Jičín. Dívkám i chlapcům děkujeme
za vzornou reprezentaci a přejeme hodně štěstí v dalším turnaji.
Pavla Mynářová

11
Dětský karneval

Tento článek měl vyjít již v minulém čísle,
ale „uvízl“ v e-mailové schránce, takže se
ke čtenářům Obecních novin dostává až
teď (pozn. redakce).

Období zimních radovánek a veselí v mateřských školách vyvrcholilo maškarním
plesem, který se konal v neděli 4. února
v sále hotelu Beskyd. Ani období chřipek

nezměnilo nic na tom, že sál byl opět nabitý.
Karneval se tentokrát nesl v duchu cirkusu. Celý program proto zpestřilo cvičení
pejska p. Simony Majerové a vystoupení
trojanovických děvčat z gymnastického
oddílu ve Frenštátě p. R. Kromě tancování
čekala na děti i spouta soutěží, které zorganizovaly šikovné paní učitelky a maminky
pod vedením p. Válkové. Vrcholem karnevalu pak byla bohatá tombola, do níž ceny
věnovali téměř všichni rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu.
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a organizaci této krásné akce. Děkujeme také
hotelu Beskyd za příjemné prostředí, ochotu a vstřícnost.
text a foto: Silvie Balcárková

Lurdská kaple na Horečkách
V řadě osmičkových výročí, která mají
vazbu k našim dějinám, si křesťané připomínají také jednu osmičku, a sice letopočet 1858. V tomto roce 11. února se mladé
francouzské dívce Bernadettě Soubirousové v jeskyni poblíž městečka Lurdy zjevila
Panna Maria. Prakticky od té doby se Lurdy
staly nejznámějším poutním místem s několika tisíci zázračných uzdravení. Lurdské
kaple se začaly budovat v celém křesťanském světě, jedna z nich je také v Trojano-

Bernadetta Soubirousová (zdroj Wikipedie)

vicích na Horečkách. Kapli nechal postavit
frenštátský továrník Josef Bumbala v roce
1902, údajně proto, že také jeho manželka Josefa se v Lurdách zázračně uzdravila.
Podle jiné verze chtěli manželé Bumbalovi
tak odčinit necitlivé jednání vůči stávkujícím dělníkům v roce 1890. V kapličce byla
socha a obraz Panny Marie od trojanovského rodáka Jana Knebla. Bohužel obojí
ukradli zloději po roce 1989.
V sedmdesátých letech chtěli frenštátští
komunisté kapli zbourat, avšak zjistili, že
není na katastru města, ale v Trojanovicích.
Velkou zásluhu na tom, že se jim to nepo-

dařilo, má pan Jan Tichavský z Trojanovic.
Po třiapadesát let se o kapli starala paní
Eliška Lipová z Frenštátu p. R. Nyní o kapli
pečuje paní Eliška Petrová, rovněž z Frenštátu p. R.
Spisovatel Franz Werfel (*1890 Praha,
+1945 Kalifornie USA) vylíčil lurdský příběh v románě Píseň o Bernadettě.
8. března si děti z vlastivědného kroužku
připomněly 168. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka a 160. výročí události
v Lurdách.
Drahomír Strnadel
foto: Kateřina Hrnčířová
Duben 2018
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František Gajdušek vystavoval své obrazy
to, co kolem sebe vidí, malbou na malířské
plátno. František je, jak se říká v tom nejlepším slova smyslu, amatér. Nestudoval
žádnou střední nebo vyšší uměleckou školu. Je to samouk, který maluje především
pro radost... František měl zásluhu také
na dokumentaci všech křížů a zvoniček
v Trojanovicích, mnohé z nich najdeme
na jeho obrazech, a za to si zaslouží také
náš obdiv,“ uvedl Drahomír Strnadel hned
na začátku vernisáže. Františku Gajduškovi
na vernisáž jeho obrazů přišla popřát a zazpívat také početná družina pod vedením
místopředsedy Matice Radhošťské Jana
Poruby, z druhé strany Radhoště, z Bečev.
Sám František Gajdušek poděkoval všem
přítomným s tím, že tak hojnou účast ani
ve snu nečekal, a v jeho hlase bylo slyšet
dojetí. „Naposledy jsem tady vystavoval
před nějakými 7 lety, a tak jsem si řekl, že
by nebylo špatné, ještě dokud je chuť a síla,
užít si trochu legrace. Je tady muzika, napekli jsme koláče, máme tady i něco
ze zabíjačky, k tomu si můžete třeba prohlédnout i ty moje obrázky. No, pokud se
vám to bude líbit, budu rád,“ dodal skromně autor výstavy.
text i foto převzaty z tiskové zprávy
MěKS Frenštát p. R.

Přes padesát obrazů s výjevy prostého života, beskydské přírody i biblických podobenství lidového malíře Františka Gajduška z Trojanovic si ve čtvrtek 1. března 2018
přišlo do Výstavní síně Albína Poláška
ve frenštátském Domě kultury prohlédnout velké množství lidí.
S úvodním slovem vystoupil předseda
Matice Radhošťské Drahomír Strnadel.
„Každý dostal do vínku od Pána Boha nějaké schopnosti a u Františka Gajduška je
to nadání pro to, ztvárnit své myšlenky i

Poděkování
Na hory nás s bratrem rodiče brali už
od našich tří měsíců. Na základní škole
jsem spoustu volného času trávila v oddíle
běžeckého lyžování při TJ Frenštát p. R.,
na gymnáziu pak při cvičení brazilského
JiuJitsu a v atletickém oddíle Vítkovic.
Čím dál tím víc mě to však táhlo ze ží-

něnek a tartanu opět do přírody. Zaběhla
jsem si několik horských půlmaratonů a
zvítězila v MČR SkyRace Junior 2017. To
mi dodalo odvahu a po každotýdenních
večerních trénincích na Lysou horu a víkendových výletech na skialpových lyžích
jsme se v lednu 2018 s mamkou zúčastnily

štafetového závodu LH24 (24 hodin chození a běhaní přes vrchol Lysé hory). Obsadily jsme 2. místo s 13 koly a já našlapala
celkem 85 km a 5500 m převýšení. Po pár
dnech jsem odložila berle a pustila se opět
do závodění, tentokrát na skialpech.
Skialpinistické lyže po nalepení chlupatých pásů na skluznici umožňují chůzi
do kopce. Když pásy sundáte a zaaretujete
vázání, můžete pohodlně sjet dolů. Závody na Bílé a na Lysé hoře jsem v kategorii
Elite vyhrála. Celkově jsem se mezi ženami
umístila na druhém místě a odnesla si tak
vítězství v seriálu Skialp Koruna Beskyd.
K tomu všemu by nestačilo jen moje úsilí,
spousta tréninkového času v maturitním
ročníku a podpora rodičů, ale velkou měrou se o výsledky zasloužila i obec Trojanovice. Díky grantu, který jsem od ní dostala,
jsem si mohla koupit závodní vybavení.
Jsem ráda, že žiju v obci, která investuje
do volnočasových aktivit mládeže.
text a foto: Julie Rampírová
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