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Nejvíce mě těší spokojenost zákazníka

Slovo starosty

V září loňského roku byl v budově Obecního úřadu v Trojanovicích zahájen provoz služby Pošty Partner. Od té doby také
můžeme potkávat mezi zaměstnanci obce
novou tvář - paní Věru Raiskubovou, která má poštovní služby na starosti.

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Obecních novin najdete
článek o investicích na rok 2018. Svým
způsobem se o takových věcech dobře
píše. Jsou vidět a dají se vyčíslit penězi.
Ještě když žil pan Maloušek, který nám
pomáhal při realizaci mnoha projektů
jako technický dozor, tak mi jednou
řekl: “Peníze jsou vždycky až na prvním
místě!“
Z jeho pohledu, z pohledu člověka,
který hlídal investované prostředky, to
znělo logicky. Ale já si říkal, že v životě
to přeci tak není. Peníze nemohou být
vždy na prvním místě. Jsou spíše prostředkem k dosažení naší spokojenosti
- a právě ta spokojenost by měla být
na prvním místě! Všechny ty investice
mají smysl natolik, nakolik přispívají
k spokojenosti občanů.
Čím - kromě investic - obec ještě přispívá k spokojenějšímu životu svých
obyvatel? Pominu-li administrativu,
kterou většinou chápeme spíš jako povinnost než jako něco povznášejícího,
je tu poměrně rozsáhlá oblast společenského života, na jehož rozvoji se obec
aktivně podílí. Ať již jsou to akce jako
obecní bál, vítání občánků, setkání
s jubilanty, ledové sochy na Pustevnách,
Horečky Fest, Svátek dřeva, Dřevěné
Pustevny, letní kino na Rekovicích,
vernisáže a výstavy na Četynovicích,
Cyrilometodějská pouť na Radhošti
nebo podpora spolků, které organizují
sportovní akce od fotbalových memoriálů, přes jezdecké skokové závody až
po letní hasičské večery.
Když si mi občas někdo posteskne, že
se u nás nic neděje, tak si v duchu říkám: “Nechce ten člověk vidět nebo nevidí?” Stačí otevřít oči, máme před sebou ohromnou plejádu možností. Jsem
tomu rád, protože právě to činí náš život plnějším a snad i spokojenějším.
Jiří Novotný
starosta obce
Únor 2018

všem zákazníkům za jejich trpělivost.
Jaké služby Pošta Partner nabízí?
V rámci služby Pošta Partner nabízíme
standardní poštovní služby, jako je zaplacení složenek, výběr poukázek, Sipo, přihlášení/odhlášení poplatků ČR, TV, vyplácení
důchodů, vyzvedávání listovních a balíkových zásilek, prodej novin, časopisů, losů,
dálničních kupónů, kolků, některé služby
Poštovní spořitelny. Platba kartou je možná pouze kartou ERA/ČSOB, stejně jako
na každé jiné malé poště.
Jak hodnotíte zájem občanů o nabízenou
službu?
Zájem občanů hodnotím kladně. Pošta
funguje od samého začátku velmi dobře.
Samozřejmě nikdy nelze vyhovět všem, ale
i tak máme více pozitivních ohlasů.
O které konkrétní služby je největší zájem?
Nejvíce se využívá posílání dopisů, balíků
a vyzvedávání zásilek.
Máte zkušenosti jako pracovnice České pošty – vnímáte nějaký rozdíl mezi klasickou
službou „za přepážkou“ a tou, kterou provádíte v rámci Pošty Partner na obci?
U České pošty jsem pracovala několik let a
rozdíly mezi oběma provozy vnímám. Důležité je, že tuto změnu vnímám pozitivně.

Už to bude půl roku, co při obecním úřadě
funguje Pošta Partner. Jaký byl rozjezd této
služby?
O poště v Trojanovicích se jednalo již několik let a jsem ráda, že pan starosta Mgr.
Jiří Novotný dotáhl tuto záležitost až k samotné realizaci. Jako každý začátek i rozjezd pošty nebyl snadný. Musím říct, že
vedení i pracovní kolektiv obecního úřadu
mi vyšli se vším vstříc. Ráda bych využila
příležitosti a poděkovala všem, kdo se
na zřízení Pošty Partner Trojanovice jakýmkoli způsobem podíleli. Nejvíce bych
chtěla poděkovat kolegyni Aleně Janákové
za její ochotu, vstřícnost a čas, které věnovala při zařizování potřebných věcí tak, aby
bylo možné provoz pošty Partner zahájit
ve stanoveném termínu. A věřte mi, nebylo
toho málo. Rovněž bych ráda poděkovala i
své bývalé paní vedoucí, paní Ireně Kuhnové, za obětavost a vyřízení všech formalit a
vybavení pro provoz pošty.
Co bylo při tom nejkomplikovanější - technická stránka věci nebo lidský faktor?
Po technické stránce bylo vše v pořádku,
nejkomplikovanější v začátcích bylo vyhovět příchozím zákazníkům, než se zaběhl
ten správný systém v ukládání balíků, důchodů apod. Tímto bych ráda poděkovala

Bylo něco, čím vás nové prostředí překvapilo?
Prostředí obecního úřadu mě překvapilo přátelskou atmosférou a milými lidmi.
Proto se také do práce těším.
Co se vám na vaší práci líbí?
Nejvíce mě potěší spokojenost zákazníka a
úsměv na jeho tváři.
Je něco, co děláte vyloženě nerada?
Měsíční uzávěrku.
Projevil se předvánoční zvýšený zájem o
poštovní služby také na trojanovické pobočce?
Ano. I na trojanovické pobočce se projevil vánoční provoz zvýšením zájmu o naše
služby. Lidé vyzvedávali více balíků, oproti
listopadu jsme prodali dvakrát tolik losů a
také větší zájem byl o dálniční kupóny
na rok 2018.
Máte za toho půl roku svého působení při
obecním úřadě nějaký veselý nebo kuriózní
zážitek?
Nejvíc mě asi pobavil kolega: ,,Mám takový technický dotaz, máte dneska na oběd
těstoviny?“
,,Ano mám.“
,,Tak už jsem vám je ohřál, máte totiž stejnou krabičku.“
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Novoroční setkání Pod Radhoštěm
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se opět uskutečnilo v prvních chvílích
nového roku sousedské a přátelské setkání
u zvoničky pod Radhoštěm. Tato akce má
již mnohaletou tradici, vznikla spontánně před Vánoci v roce 2007, a letos byl po loňském jubilejním desátém
ročníku tedy již ročník jedenáctý. Setkání
nebylo nijak zvlášť propagováno, jako každý rok jsme si tak nějak řekli mezi sebou
a u zvoničky jsme se sešli v podstatě v obvyklé sestavě. A možná se toto setkání již
také stalo tradicí – a v prvních minutách
nového roku, po novoročním přípitku, automaticky vyrážíme ke zvoničce.
Jsou to první chvíle roku, který nám zatím nepřinesl nic špatného ani nic dobrého. Jediné, co máme, je očekávání. Je zatím

doba klidu, můžeme si připít na zdraví a
na úspěšné vykročení do nového roku.
S mnohými sousedy se v dnešní uspěchané
době potkáváme na kousek řeči právě jen
zde u zvoničky, v těchto prvních chvílích
roku. A nálada, ta byla opravdu veselá, jak
můžete vidět na fotograﬁi.
A na závěr opět trochu statistiky. Letos se
nás u zvoničky sešlo dvacet pět, což je
o deset více než loni (doufáme, že ta loňská
slabá účast byla jen výjimkou). A ročník,
jak již jsem napsal, to byl letos jedenáctý. Za rok tedy přivítáme nový rok společně
podvanácté a naplníme tak tucet novoročních setkání u naší zvoničky. Budete-li tedy
mít 1. 1. 2019 chuť a nemáte to pod Radhošť daleko, přijďte také mezi nás.
text a foto: Václav Kristl

Škoda jen, že si toho všiml včas, mohla
jsem mít místo těstovin jeho lepší oběd.
Pošťáky celý život vnímám jako lidi, kteří
sice druhým zprostředkovávají důležité věci,
sami však zůstávají nenápadní a v pozadí.
Smím se zeptat, co dělá radost vám, když
zrovna nesedíte za poštovní přepážkou?
Ve volném čase se nejvíce věnuji své malé
dceři, a když to čas dovolí, ráda chodím
na hory.
Děkujeme za rozhovor.
připravil: Martin Trubač
foto poskytla Věra Raiskubová

Volba prezidenta republiky
Ve dnech 12. -13. ledna 2018 a 26. - 27.
ledna 2018 proběhly volby prezidenta
republiky. V Trojanovicích dopadly takto:
Prvního kola se zúčastnilo 1396 oprávněných voličů (68,94%), platných hlasů
bylo 1383.
Jednotliví kandidáti v prvním kole získali následující počet hlasů:
Ing. Mirek Topolánek 50 (3,61%), Mgr.
Michal Horáček 101 (7,3%), Mgr. Pavel
Fišer 113 (8,17%), RNDr. Jiří Hynek 16
(1,15%), Mgr. Petr Hannig 7 (0,5%), Ing.
Vratislav Kulhánek 4 (0,28%), Ing. Miloš Zeman 585 (42,29%), MUDr. Marek
Hilšer 112 (8,09%), prof. Ing. Jiří Drahoš
395 (28,56%).
Druhého kola se zúčastnilo 1491 oprávněných voličů (75%), platných hlasů
bylo 1490.
Kandidáti v druhém kole získali následující počet hlasů:
Ing. Miloš Zeman 799 (53,62%), prof.
Ing. Jiří Drahoš 691 (46,37%).

Pec se nam běli, kolači neni

V neděli 7. ledna 2018 se v kostele svatého
Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. konal jubilejní, 25. tříkrálový koncert, který uspořádala
Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p. R. spolu s Muzeem Novojičínska.
V příjemné atmosféře končících Vánoc a
zcela zaplněného kostela vystoupila Kotko-

va muzika z Frýdlantu nad Ostravicí.
Pod vedením primáše Aleše Jílka vystoupili s pásmem „Pec se nam běli, kolači
neni“, při kterém zazněly
koledy
v lašském nářečí z blízka i ze vzdálenějších míst. Posluchači se symbolicky vydali
s chudými pastýři ovcí až do Betléma, kde
se poklonili narozenému Ježíši a obdarovali
ho i ve své chudobě medem či kožešinou.
Také letošní koncert byl ve znamení pomoci potřebným a na dobrovolných příspěvcích pro Charitu Frenštát se vybralo
9000 Kč, což je za celou historii koncertů
nejlepší výsledek. Proto na konci programu za pořadatele pan Drahomír Strnadel
všem zúčastněným velmi poděkoval.
Lukáš Kollárik
foto: Drahomír Strnadel
Únor 2018
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Granty na rok 2018

Naši jubilanti
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jaroslav Uhlář

93 let

Božena Šmajstrlová

91 let

Libuše Kaspříková

91 let

Jiří Trubač

85 let

Puszkailer Karel

80 let

Talpa Ladislav

75 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pozvánka
Zveme všechny občany na 24. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 26. února 2018 v 18.00 hodin
na hřišti Pod Javorníkem.
Obchod Hruška dočasně uzavřen
Od 28. února 2018 bude dočasně uzavřen obchod
Hruška na Lomné v důsledku probíhající rekonstrukce objektu. Po dobu uzavření prodejny budou
základní potraviny k dispozici v prodejně řeznictví
pana Žabčíka.

Grantové programy 2018
Stejně jako v minulém roce je možno požádat o příspěvek z obecních grantových programů:
1. Sociální program obce – pomoc pro hendikepované
Program je určen na pomoc pro hendikepované, zdravotnická
sdružení a spolky, neziskové organizace, sdružení a osoby poskytující sociální služby.
2. Grant pro studenty
Prostředky tohoto grantu jsou určeny pro nadané trojanovické
studenty na ﬁnancování jejich vědecké, umělecké nebo sportovní
činnosti.
3. Příspěvek na zájmovou činnost
Tento příspěvek je určen pro občany, spolky, sdružení a organizace působící v Trojanovicích na poli kulturním, sportovním a
osvětovém.
Aktualizovaný formulář je ke stažení na www.trojanovice.cz. Termín podání žádosti je do 10. dubna 2018.

Akce v Trojanovicích a okolí
TJ Trojanovice Bystré, spolek
pořádá končinovou zábavu

POCHOVÁVÁNÍ BASY
v sobotu 3.3.2018 v 17:00 hodin
v hotelu Beskyd.

Na programu tradiční basa o životě na vesnici a politice, tombola s atraktivními cenami. Večerem provází skupina Asmatic. Vyzvednutí místenek na hřišti TJ
Trojanovice Bystré od 7.1.2018 každou neděli od 10:00
do 11:30.
Na Vaši návštěvu se těší Výbor TJ Bystré

Poplatky za inzerci
Od února 2018 dochází k úpravě poplatků za inzerci v Obecních
novinách z Trojanovic (viz schéma).
Ceny uvedené v závorkách platí pro inzerenty či ﬁrmy sídlící
na území Trojanovic. Rozhodnete-li se publikovat inzerát či reklamu 3x a více po sobě, získáváte 10% slevu.
Inzeráty týkající se akcí osvětového, kulturního či sportovního
charakteru inzerujeme bezplatně.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
MUZEJNÍ OHLÉDNUTÍ
Výstava ze sbírek muzea k 10. výročí znovuotevření.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 25. února 2018.
ČTVRTEČNÍCI: MUZEUM JE KDYŽ…
Historie sběratelství a muzejní činnost ve Frenštátě p. R.
Přednáší Mgr. Alena Figarová a Mgr. Martin Trubač, odborní
pracovníci Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Součástí programu je prohlídka výstavy Muzejní ohlédnutí.
Ve čtvrtek 22. února 2018 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Reklama a inzerce
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Reklama a inzerce
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Reklama a inzerce

Akce v Trojanovicích a okolí

Sbor dobrovolných hasièù v Trojanovicích
si Vás dovoluje pozvat na

XVI HASIÈSKÝ PLES
který se koná 23. 2. 2018 od 19:00 hod.
V hotelu Beskyd v Trojanovicích
Vstupné s místenkou 120,- Kè

Pøipraveno je obèerstvení,
celým veèerem Vás bude provázet kopøivnická skupina
DUO KIWI
vyvrcholením veèera bude tradièní tombola.
Pøedprodej vstupenek: na tel. èísle 736 412 000 pan Kaòa,
nebo v pátky v hasièské zbrojnici v Trojanovicích po 18 hod.

Všechny vás srdeènì zvou hasièi z Trojanovic
Únor 2018
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Projekty v roce 2018
V prosincovém čísle loňského roku jsem
detailně a obšírně informoval o projektech
realizovaných v roce 2017. Nyní bych vás
chtěl seznámit s tím, co chystáme dělat
v tomto roce.
Demolice masokombinátu na Lomné
Máme již vypsáno výběrové řízení na realizaci demolice bývalého domu služeb dnešního masokombinátu - v centru Lomné. Podle výše vysoutěžené částky
za demolici budeme rozhodovat, zda projekt zrealizujeme z vlastních ﬁnančních
zdrojů nebo se poohlédneme po případné
dotaci. Dotační příspěvky jsou však podmíněny tím, že musíme mít také projekt
na novou zástavbu. O tom tedy ještě budeme jednat na zastupitelstvu obce.
Rozšíření sběrného dvora
Abychom lépe zajistili služby (svoz odpadů, veřejné osvětlení, vyhrnování komunikací v zimě, údržbu zeleně atd.), potřebujeme rozšířit zázemí technických služeb.
V rozšířené části sběrného dvora budou
krytá stání pro techniku, sklady štěpky,
nová rampa pro vysoké kontejnery, výsyp
odpadu pro lisovnu a kompostovací plochy. Začátkem roku jsme vypsali výběrové
řízení na dodavatelskou ﬁrmu.
Vodovod a kanalizace v dolní části Lomné
Stále pracujeme na rozšiřování vodovodních a kanalizačních řadů. V tomto roce
budeme realizovat vodovod a kanalizaci
v dolní části Lomné. Jedná se o odloučenou lokalitu s hustou zástavbou, kde má
smysl budovat jak vodovod, tak kanalizaci.
Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
TJ Pod Javorníkem
V letošním roce máme ještě dělat novou
zateplenou dřevěnou fasádu bytu u TJ
Pod Javorníkem. V budoucnu by se měla
vypracovat kompletní nová projektová dokumentace na rekonstrukci celého zázemí
TJ Pod Javorníkem.
Kromě těchto projektů pracujeme na dalších, jejichž realizací se bude zabývat až
příští zastupitelstvo. Dovolte mi, abych vás
s nimi aspoň ve zkratce seznámil.
Dopravní bezpečnost u Bality
Projektová dokumentace je velmi zdlouhavá a máme s ní velké problémy. V případě, že vyřešíme poslední problém s ﬁrmou
ČEZ, bude tato investice nachystaná na rok
2019.
Vodovody pod Javorníkem
Jedná se o drobné rozšíření vodovodní sítě
Pod Javorníkem. Zatím ještě narážíme
na malé problémy s majetkoprávními vztahy. Pokud se tyto vyřeší, budou projekty
nachystané na rok 2019.

Vodovod v Karlovicích
Na tento vodovod máme zpracovanou
studii a nyní probíhá výběrové řízení
na dodavatele projektové dokumentace.
Předpoklad je, že projekt bude nachystán
na realizaci v roce 2019 - 2020.
Kanalizace domů v blízkosti kruhového
objezdu na Lomné
Jedná se o odkanalizování lokality několika domů podél silnice Solárka. Předpokládám, že projekt bude připraven k realizaci
v roce 2019 - 2020.
Rozšíření vodovodu na Bystrém za hřištěm
Na tento projekt je vypracována studie.
Nyní budeme vypisovat výběrové řízení
na dodavatele projektu. Předpoklad realizace je 2020 - 2021.
Rozšíření vodovodu na Bystrém
nad Šenkem
Na tento projekt jsme nechali vypracovat
studii. Předpokládaná realizace je v roce
2021.
Kabinová lanovka na Pustevny
Jedná se o velký projekt, do kterého jsme
investovali v rámci společnosti Pustevny
s.r.o. Jenom projekční práce, vynětí pozemků z funkce lesa a nutnost koupě pozemku
pod dolní stanicí lanové dráhy, který patřil
státu, stály společnost již více než 2 mil. Kč.
Obec však nic neplatila, protože se to hradilo z provozního zisku společnosti. Předpoklad výše investice do nové lanovky je
ve výši 150 mil. Kč. Tato investice se bude
realizovat v případě získání dotačních peněz.
Studie Pustevny -Radhošť a Manuál užívání veřejného prostranství Pustevny
Do těchto projektů se mi podařilo zaangažovat Zlínský a Moravskoslezský kraj.
Slibujeme si od této spolupráce s kraji ﬁnanční prostředky na revitalizaci prostoru
Pustevny - Radhošť, aby se tak zvýšila turistická atraktivita lokality.
Cyklostezka Lomná
Projekt cyklotrasy podél Lomné je prakticky připraven k podání na územní řízení.
Cyklostezka Solárka
Tento projekt cyklostezky podél Solárky
od kruhové křižovatky až po školu
Pod Radhoštěm se mi dlouhodobě nedaří.
Narážím na nepřekonatelné majetkoprávní vztahy. Chybí mi však již jen 5 souhlasů
soukromých majitelů pozemků a budeme
moci projekt poslat do stavebního řízení.
V ideálním případě by se mohlo podařit
získat stavební povolení do konce roku
2018.
Chodník na mostu Solárky přes Lomnou
Tento projekt realizujeme spolu se Sprá-

vou silnic Moravskoslezského kraje. Předpoklad realizace je v roce 2019.
Věž skokanského můstku
V tomto případě nejde o investici do obecního majetku, věž skokanského můstku
patří TJ Frenštát. Ve věži by měla být expozice věnovaná Jiřímu Raškovi a na střeše
rozhledna s výhledem do okolí. Věříme, že
to zatraktivní místo a přitáhne zájem turistů. Proto si obec tento projekt vzala na
starost a nechala vypracovat projektovou
dokumentaci. Projektová dokumentace
byla hrazena z fondu Horečky. V tuto chvíli již máme stavební povolení a nyní řešíme
ﬁnancování projektu.
Garáže v centru
Po rekonstrukci obchodu v centrální části
Lomné a trojgaráže zbude obci ještě bývalý objekt garáží za obchodem Hruška.
Po jejich rekonstrukci by v nově upraveném prostoru mohla být knihovna, pošta
a informační centrum. O tom se však ještě
bude diskutovat na zastupitelstvu.
Kromě výše
uvedených pracujeme
na drobných projektech autobusových
zastávek, parkovacích ploch, rozšíření veřejného osvětlení, rekonstrukci mostních
objektů a dalších.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Reklama a inzerce
Oznámení
o záměru pronájmu nemovitosti
Zastupitelstvo obce Trojanovice schválilo na svém 23. zasedání dne 18. prosince
2017 usnesení:
23/21 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nemovitosti č. p. 353 a
nemovitosti bez č. p., stojící na pozemcích p. č. st. 1300, st. 1301 a st. 1302 v k.
ú. Trojanovice.
Jedná se o garáže za obchodem Hruška,
které budou po rekonstrukci pronajímány pro podnikatelské účely. Zájemci
se mohou hlásit na Obecním úřadě
v Trojanovicích.

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
Únor 2018
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Napsáno na okraji...

Již mnoho staletí se lidé snaží, aby
jejich život byl neustále lepší a lepší.
Jsou si však velmi dobře vědomi, že
pokud chtějí tohoto cíle skutečně dosáhnout, potřebují jednu zásadní věc,
a tou jsou peníze. Toto slovo vyvolá v
lidech mnoho nejrůznějších představ
a emocí. Snad všichni jsme se jistě
někdy nechali unášet představou, co
bychom dělali, kdybychom vlastnili
kufr plný bankovek. Já osobně bych si
koupil nejspíše luxusní jachtu.
Anketa na webu iDNES.cz, které se
zúčastnilo 3484 respondentů, mapovala, co si Češi nejvíce závidí. Nejvíce hlasů obdržely právě peníze (celkem 2003 hlasy), na druhém místě se
umístil majetek (722 hlasů). Poslední
místo pak patřilo dobrým vztahům
(135 hlasů). Výsledek mě příliš nepřekvapil.
Peníze jsou na vzestupu. Jejich prostřednictvím se dnes nenakupují jen
věci, ale také politická a společenská
moc. Je však naivní myslet si, že skutečného štěstí dosáhneme prostřednictvím peněz.
Štěstí si totiž skutečně nelze koupit.
Podobně jako lásku či přátelství. Abychom jich dosáhli, k tomu nestačí jen
dostatečně naditá peněženka. Anebo zdraví. Nikdo z nás si ho nemůže
předplatit. Naše tělo se nás totiž neptá,
kdy a co se má stát. Zkrátka se to stane, a i kdybychom byli sebevíc bohatí,
nic nám to nepomůže.
Osobně peníze vnímám jako pouhý
prostředek vedoucí k nezbytnému
zaopatření. Nejsou pro mě však tím
nejdůležitějším. Mnoho mých přátel
se tomuto mému tvrzení podivuje,
když s nimi na toto téma hovořím,
nicméně tak tomu skutečně je. Vždy
si uvědomím, že jsou daleko důležitější věci kolem nás, kterých bychom si
měli všímat.
Někomu z nás se skutečně může zdát,
že se za neomezené peníze stane pánem všeho. Jsem si však jist, že časem
každý člověk, který takto přemýšlí,
pochopí, že tomu tak skutečně není a
že ani ty největší peníze na světě nejsou zárukou opravdového štěstí.
Matěj Fucyman
Únor 2018

Waterloo zve do divadla
Že je divadlo magická věc, věděli staří
Řekové už dávno před narozením Krista.
Jan Werich to popsal lapidárně: „Stačí kus
hadru, modrej štych a máte moře“. Souboru Waterloo stačí v představení Alessandra
Barrica Novecento věšák, klavír a vojenské
bidlo. A dva chlapi, kteří dokážou na hodinu zaujmout tři sta lidí. Oni teda potřebují
také silný text, dobrého režiséra a pár dalších drobností.

Děti sehrály Čtvrtého krále
Koncem loňského roku vystoupili žáci
školního divadelního kroužku s novou divadelní hrou nazvanou Čtvrtý král.
Všichni známe příběh o narození Ježíška,
kterého v Betlémě navštívili tři králové.
Hra však vypráví o čtvrtém králi Melknazarovi, který se podobně jako ti tři vydal za
betlémskou hvězdou. Cestou však potkával
spoustu chudých, nemocných a potřebných lidí, kterým se snažil nějak pomoci.
Postupně tak přišel o všechno své bohatství, rozdal ho chudým. Nakonec však
došel k svému cíli - i když možná trochu
jinak, než si na začátku představoval.
Celý příběh doprovodili členové školního
sborečku písněmi a koledami. Hru jsme zahráli 18. 12. 2017 dětem na Základní škole
v Tiché, 20. 12. 2017 obyvatelům Domova
Hortenzie ve Frenštátě p. R. a 22. 12. 2017
rodičům, žákům a učitelům Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích. Fotograﬁe a videa z vystoupení
najdete na stránkách www.zstrojanovice.
cz/ krouzky/divadelni.
Jana Balharová
foto: archiv školy

Nevešli jste se na premiéru? Máte druhou
šanci. Repríza se bude konat 8. března, opět
v 19 hodin a opět ve frenštátském kině.
Místo v sále si můžete rezervovat od 26.
února 2018 v Turistickém a informačním
centru ve Frenštátě p. R. (tel: 556 836 916).
Petr Poštulka
foto: Martin Buryan
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Skvělá stříbrná medaile

Senior Point

Zima je v plném proudu. Pro příznivce
běžeckého lyžování by to mělo být období
naplněné klouzáním se na lyžích, projížďkami zasněženou přírodou. Bohužel na
našich blízkých Pustevnách je sněhu nyní
poskrovnu. Přesto se díky úsilí pořadatelů
ze Zubří uskutečnil na závodních tratích na
Pustevnách v sobotu 6. ledna Krajský závod v běžeckém lyžování klasickou technikou pro žáky i dospělé. V kategorii předžaček na trati dlouhé 1 km si výborně vedla
naše Žoﬁe Procházková. Na trať vyrazila
jako poslední v kategorii s cílem porazit co
nejvíce svých soupeřek, kterých bylo sedm.
A vyšlo to. Její stříbrná medaile nám udělala velkou radost. Gratulujeme!

V rámci projektu Moravskoslezského
kraje s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ vznikla v roce 2017
na území kraje 4 nová kontaktní místa
pro seniory, tzv. „Senior pointy“. Zároveň
byly v rámci tohoto programu podpořeny
2 již fungující Senior Pointy v Ostravě a
ve Frýdku-Místku.
Senior Pointy, které jsou v současné době
zřízeny ve městech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Kopřivnice, Opava a Ostrava, poskytují následující služby:
• speciﬁcké odborné konzultace,
• nabídka informací o místních a regionálních seniorských sdruženích a zájmových spolcích, partnerech poskytujících
seniorům slevy aj.,
• aktivní vyhledávání nebo propagaci
kulturních, společenských a volnočasových aktivit zacílených na seniory,
• osvětová činnost (pořádání přednášek
a besed) v oblastech, kde je zvýšené ohrožení seniorů,
• možnost využití bezplatného internetového připojení.
Senior Point pak vyjma prostoru pro společenský kontakt může působit ve smyslu
prevence negativních jevů (např. nekalé
prodejní praktiky), jimž mohou být senioři vystaveni.
Jednou ze služeb, které kontaktní místa
nabízejí, je registrace osob starších 55 let
do projektu Senior Pas. Po bezplatné registraci jsou těmto osobám vydány karty

(tzv. Senior Pasy), které opravňují držitele čerpat slevy u sítě poskytovatelů slev.
Karta je vystavena na jméno držitele, je
nepřenosná a má neomezenou platnost a
celorepublikovou působnost. Seznam poskytovatelů slev a podrobné informace
o registraci a způsobu uplatňování slev
najdete na www.seniorpasy.cz

bez funkční časomíry uhlídali.“
Jokerit Kopřivnice – G.T. Trojanovice
3:5
Branky: Březina Radek, Jiříček Jan, Prchal
Karel - Špaček Radim, Maruchnič Ivo, Košelík Radim, Petrželka Dalibor, Klimpar
Pavel
G. T. Trojanovice – Top Dogs Nový Jičín
5:4 (2:2)
Branky: Špaček Radim 2, Petrželka Dalibor 2, Židek Karel - Bajger Martin 3, Dorotík Lumír
Souboj Trojanovic s Top Dogsem nabídl
drama až do úplného konce. Celý zápas byl
velmi vyrovnaný a oba dva týmy se přetahovaly o vítězství v zápase, které nakonec
spadlo do klína futsalistům Trojanovic,
kteří zásluhou Radima Špačka otočili nepříznivý výsledek ve svůj prospěch a Top
Dogs nakonec porazili nejtěsnějším rozdílem 5:4.
Dalibor
Petrželka (G.T. Trojanovice):

„Do utkání jsme vstoupili ještě ve vánočním tempu, soupeře jsme hodně podcenili,
a to se nám nevyplácelo. Z naší strany šlo
o ne úplně povedené utkání, ve kterém zvítězil šťastnější tým.“
G. T. Trojanovice – 1. FC Tornádo Nový
Jičín 3:3
Branky: Košelík Radim 2, Maruchnič Ivo
- Repa Martin 2, Polónyi Lukáš
Dalibor Petrželka (G.T. Trojanovice): Celé
utkání s Tornádem proběhlo, v porovnání s ostatními zápasy, které jsme v soutěži
odehráli, na velice dobré taktické úrovni a
v duchu Fair-Play. V prvním poločase jsme
si určitě zasloužili vstřelit více než jen jednu
branku. Tu jsme však nedali, a tak za druhý
poločas, kdy ze šaten přišlo o poznání lepší
Tornádo než v poločase prvním, byla nakonec remíza spravedlivá.

text a foto: Svatava Hanzlová

Jiří Navrátil
náměstek hejtmana kraje

Futsal - G. T. Trojanovice
Oskarol Orlová – G.T. Trojanovice 5:5
Branky: Kroužek Jiří 2, Sobocik Roman,
Kuzník Jiří, Mleziva Tomáš - Petrželka Dalibor 2, Židek Karel, Košelík Radim, Klimpar Pavel
Futsalisté Orlové po minulém kole dokázali opět zahrát výborně a o vítězství přišli
až v závěru zápasu při power play hostů.
Pro Orlovou tak přišla bohužel další ztráta
tří bodů.
Dalibor Petrželka (G. T. Trojanovice):
„V utkání s Orlovou jsme krom prvních 5
min. v podstatě celou dobu doháněli náskok domácích. Úvodní branku jsme sice
vstřelili, ale do šaten šli za stavu 3:2. Po 4.
brance domácích, šikovné individuální akci
borce z Orlové, to už s námi nevypadalo
vůbec dobře. Nakonec jsme „body“ přeci
jen odvezli, když na konečných 5:5 skóre
upravil z pokutového kopu Radim Košelík.
Nutno pochválit i dvojici rozhodčích, kteří
utkání plné emocí a hlavně celý zápas

Dalibor Šuhajda
www.futsaltrojanovice.cz
Únor 2018
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Jak prožili mladí hasiči rok 2017
daile za věrnost sboru. Všem se nám tento
nostalgický víkend moc líbil i díky tomu,
že jsme za naše snažení všichni dostali
od trenérů trička a medaile. Na závěr roku
jsme jako tradičně uspořádali Vánoční večírek ve stylu strašidel a rozloučili se tím
s úspěšným rokem 2017.
Nyní míváme tréninky jedenkrát týdně
v tělocvičně a připravujeme se na novou sezonu, na kterou se už moc těšíme. Ale také
odpočíváme a užíváme si třeba na lezecké
stěně. Za všechny mladé hasiče bych všem
chtěla poděkovat za jakoukoliv podporu
v průběhu celého roku.
Nikol Lorková
.

Výjezdy hasičů v roce 2017

Letošní rok jsme opět zahájili výšlapem,
tentokrát na Pustevny. Během zimy jsme si
zpestřili tréninky bruslením na našem hasičském kluzišti a strávili jsme super víkend
na chatě ve Velkých Karlovicích.
Poté už začalo být tepleji a my jsme mohli
začít trénovat útoky i různé štafety, protože
jsme se letos poprvé přihlásili do ligy zvané
Floriánek cup. Tato liga se skládala z 8 závodů a nesoutěžilo se jen v požárním útoku, ale také v různých štafetách. Nakonec
starší obsadili 5. a mladší vybojovali neuvěřitelné 2. místo a stali se tak vicemistry
této ligy.
V průběhu celé letošní sezony jsme se zúčastnili celkem 18 pohárových soutěží.
Z toho se naši starší žáci umístili 5x na bedně a mladší žáci dokonce 12x. Mladším se
také podařilo 4x vyhrát celou soutěž. Nejlepší letošní čas mladší dosáhli v Oprechticích, a to 14,466s. Tímto časem obsadili
ve velké konkurenci 1. místo. Starší se
v letošní sezoně dostali několikrát pod 14s.
Nejlepší čas ale dosáhli v Jistebníku, a to
13,07s a umístili se na 3. místě.
Na začátku sezóny jsme se zúčastnili Poháru starosty, kde jsme si zopakovali některé disciplíny, a tak jsme se připravili na jarní kolo celostátní hry Plamen, kde mladší i
starší obsadili skvělé 2. místo. Starší z této
pozice postoupili do krajského kola, které
se konalo ve Frýdku-Místku. Byl to
pro nás obrovský úspěch, protože do krajského kola se nám podařilo dostat v historii jen jednou, a to v roce 2013. Naši starší
členové začali tedy intenzivněji a s větší
chutí trénovat, aby předvedli kvalitní krajské konkurenci ty nejlepší výsledky. Nakonec se umístili na místě 8.
Byl také zahájen nový ročník této soutěÚnor 2018

že, a to podzimním kolem, které se tentokrát konalo na naší hasičárně. Naše týmy
statečně bojovaly a nakonec se mladší
umístili na 9. a starší na 5. místě průběžného pořadí. Naši dorostenci se opět utkali
s konkurencí okresu Nový Jičín v soutěži
jednotlivců celostátní hry Plamen, kde se
ve svých kategoriích Marek Lanča i Daniel Sládeček umístili na 2. místě. Náš tým
dorostenek šel do této soutěže bez jakýchkoliv předchozích zkušeností, a proto si
aspoň nějaké disciplíny dívky vyzkoušely
v Tísku a ve Veřovicích na Okrsku, kde bohužel neměly žádnou ženskou konkurenci.
Po velkém a statečném bojování nakonec
obsadily 2. místo v této soutěži.
Nového ročníku se za jednotlivce účastní Marek Lanča, Daniel Sládeček, David
Přadka a za dorostenky Veronika Hohnová. Všichni dorostenci mají závod krásně
rozběhnutý a teď jen zbývá trénovat a počkat si, jak to dopadne na jaře.
O letních prázdninách jsme zažili spoustu
zábavy na již 8. táboře, letos jako Valaši.
Abychom si to dokázali představit, vedoucí nás hned první den vzali do Valašského
muzea v přírodě v Rožnově, kde nám průvodkyně všechno ukázala. Vyzkoušeli jsme
si také, jak asi lidé dříve žili, co nosili oblečeného a jak plnili různě těžké zkoušky,
jako třeba řezání dvoumužnou pilou.
Celou sezónu jsme zakončili na chatě v Karlovicích. Zde jsme oslavili všechny
naše letošní úspěchy a zavzpomínali na staré časy, protože slavíme 10. výročí.
Je to neuvěřitelné, že nejstarší naši kamarádi (Jakub Lorek, Rostislav Hlaváč,
Jan Kopřiva, Karolína Šablaturová a Nikol
Lorková), nosí hasičinu již 10 let ve svých
srdcích. Při této příležitosti tak dostali me-

V roce 2017 byla naše jednotka povolána celkem k 31 událostem. V naší
obci jsme zasahovali u 23 událostí a
vyjížděli jsme i do okolních obcí do Frenštátu pod Radhoštěm šestkrát
a jedenkrát do Kunčic pod Ondřejníkem a do Kopřivnice.
V 16 případech se jednalo o technickou pomoc, 12krát jsme vyjeli k požáru, 2krát se jednalo o planý poplach
a 1krát o ostatní pomoc. Vyšší počet
zásahů souvisí s výjezdy ke spadlým
stromům při vichřicích na konci října
a v polovině prosince.
Jarmila Maková

Reklama a inzerce

Geodetické
práce
Ing. Lukáš Vrubel
Čeladná

728 886 874

Pronajmu garáž
u hotelu Beskyd,
Dalibor Petr,
731 883 999.
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Pošli to dál
Všechno to začalo na podzim ﬁlmem „Pošli to dál“. Naši trenéři nám na chatě pustili tento ﬁlm a poprosili nás, jestli bychom
popřemýšleli nad tím, jak bychom každý
mohli někomu pomoci. Měli jsme čas
do konce roku 2017. Někdo si tento projekt
mohl vzít opravdu k srdci a udělat něco
velkého, jiný to mohl odbýt, aby měl splněno, a někdo se na to mohl úplně vykašlat.
Každý z nás je nějaký, někdo prostě pomáhat chce a někdo ne.
Když jsem se nad tímto projektem začala
více zamýšlet já, uvědomila jsme si, že to
není nic snadného. Viděla jsme najednou
hned několik zádrhelů. Jak mám vlastně
pomáhat? Jak poznám, že člověk potřebuje
pomoc? Nebo chce vůbec, abych mu pomohla já? Otázka, kterou jsme si ale kladla
snad nejvíce, byla: Co je to vlastně pomoc?
Vždyť pro každého z nás to je úplně něco
jiného. Může to být dar, rada, podpora,
činnost nebo dokonce jen obyčejný úsměv.
Byl to opravdu těžký úkol. Ale nakonec
jsme ho svým způsobem splnili všichni.

Na papírová srdíčka jsme napsali, jak jsme
pomohli, a tyto skutky budou na památku
uchovány na hasičárně. Každý z nás udělal
něco, o čem si myslel, že je správné a něko-

mu pomůže. Někdo se rozhodl přispět
na nějakou organizaci (Život dětem, SOS
dětské vesničky, Bílá pastelka, Lékaři
bez hranic, Paraple), jiný zase pomohl člověku najít cestu, zašel do domova pro seniory a potěšil starší lidi svou přítomností,
pomohl někomu ve své rodině nebo třeba
daroval své oblečení a hračky. Hlavní je
najít v sobě sílu a prostě jít a pomoci…
Hodně dětí se ptalo: „Proč mám vlastně
někomu pomáhat?“ Odpověď byla jednoduchá. „Když někomu pomůžeš, pomůžeš
tím i sám sobě.“ Úsměv a rozzářené oči
člověka, kterému jsi pomohl, to je to nejkrásnější, co můžeš vidět. Naplní tě to pozitivními myšlenkami a posune tě to dál. Je
to super pocit. A navíc… Nikdy nevíš, kdy
budeš potřebovat pomoc ty, protože každý
z nás někdy potřebuje pomoc, i když si to
třeba vůbec neuvědomuje. Proto pomáhej
a lidé budou pomáhat i tobě!!!
text a foto: Nikol Lorková

A léta běží, vážení...
Je to svatá pravda, ale už se neříká, jak ta
léta prožít, a to hlavně v době podzimu života. Prožít je na gauči, u televize, skuhráním a vzpomínkami na minulost? Ne, to
není smysl života. Členové Klubu seniorů
pod Javorníkem mají jiný přístup k životu.
Snaží se být aktivní, pomáhat, tvořit a žít
optimisticky.
Klub má sídlo v areálu MŠ pod Javorníkem. Členové si ho za podpory obecního
úřadu sami spravují a zvelebují. V současné době, pod vedením předsedy p. Josefa
Stavárka, čítá téměř 30 členů. Schází se pravidelně každou středu a baví se nebo vykonávají různou činnost podle plánu, který
připravuje výbor klubu vždy na pololetí.
Dveře našeho klubu jsou otevřené a rádi
uvítáme další seniory, kteří mají nějaký
vztah k Trojanovicím Pod Javorníkem.
Na prvním setkání v letošním roce se
tradičně hodnotilo 2. pololetí roku 2017.
Dovolte, abychom vás stručně seznámili
s činností Klubu za toto období.
O prázdninách jsme se podíleli na přípravě instalace topení, které nám poskytl
obecní úřad.
Z dalších akcí uvádíme:
- zájezd do arboreta v Nových Dvorech
(viz foto) a zámku v Hradci nad Moravicí
- beseda se starostou Trojanovic Mgr. Novotným, kdy nás seznámil s vykonanou
prací a s akcemi, které obecní úřad připravuje
- účast na „Setkání důchodců“ na Beskydě,

které s pestrým programem a občerstvením
organizoval obecní úřad
- exkurze do výrobny svíček UNIPAR
v Rožnově p. R. na Dolních Pasekách, spojená s nákupem
- výlet na „Žabárnu“
- mikulášská nadílka
- krmáš
- silvestr organizovaný v klubu.
Na každé schůzce bylo zajištěno občerstvení, které připravovaly především naše
ženy, oslavovaly se jmeniny a narozeniny
jednotlivých členů, promítaly se dokumenty z dovolených členů klubu, diskutovalo
se, o Vánocích se zpívaly koledy.

To je jen stručný popis činnosti našeho
klubu.
Každý člen má svůj podíl na tom, že je
nám spolu dobře, a jsme šťastni, že můžeme aktivně trávit společné chvíle.
Poděkování patří rovněž hasičům, kteří
nám na výlety poskytují mikrobus, a hlavně vedení obce, které nám vychází vstříc a
podporuje nás.
Do nového roku přejí všem čtěnářům
Obecních novin členové Klubu seniorů
pod Javorníkem hodně zdraví a pohody.
Miroslav Zágora
foto: Josef Stavárek
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Čerti a retro v jezdeckém klubu
V zimě mají koně klid od závodění, ale je
potřeba s nimi pracovat na jejich fyzické
kondici a lehce se již připravovat na nadcházející sezónu. To je příležitost trochu
se pobavit a zapojit do soutěží i nejmenší
děti.
V sobotu 10. prosince 2017 se to v trojanovické hale hemžilo čerty a anděly, nechyběli ani rytíři a čarodějnice a všichni
byli na ponících. Nejprve si menší děti zasoutěžily v jízdě zručnosti a porota ocenila
nejlepší masku. Větší děti si vylosovaly
poníka, na kterém jindy nejezdí, a absolvovaly na něm dvoukolový parkur. Ti nejlepší
byli odměněni a všichni se dočkali i příjezdu Mikuláše s čertem a andělem na velkých
koních.
Poslední sobotu loňského roku připravila
Iveta Biolková s rodiči Retro rozloučení
s rokem 2017. Opět proběhla jízda zručnosti pro začínající jezdce a parkur pro pokročilé. V klubovně pak byli oceněni nejú-

spěšnější a následovala módní přehlídka
v retro stylu 80. a 90. let minulého tisíciletí.
A k vidění byly jedinečné kousky z těchto
let, nechyběla džíska, šusťáky a pletené svetříky.
Poděkování patří všem rodičům, prarodičům a přátelům, kteří děti podpořili nejenom na těchto mrazivých akcích, ale jsou

dětem podporou v tomto krásném sportu i
během celého roku.
Letošní rok se už v březnu můžete přijít
podívat na Moravský vozatajský pohár.
Soutěže koňských spřežení se konají 17. 3.
od 10 hodin.
text a foto: Radka Kopřivová

Akce v Trojanovicích a okolí
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