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Těší nás, že se lidi sejdou a pobaví

Slovo starosty

Ty, kdo pravidelně přispívají do Obecních novin, lze rozdělit do pěti skupin.
Vedle redakce jsou to pracovníci obecního úřadu, inzerenti a místní instituce
(jako např. školy nebo spolky). Pátou
skupinu tvoří samotní občané. Nejčastěji
informují o životě a dění ve svém okolí.
Jedním z takových „reportérů z terénu“
je pan Václav Kristl, kterého jsme požádali o rozhovor.

Vážení spoluobčané!
Občané Trojanovic, zvláště v lokalitě
na Lomné, si jistě všimli, že nad obchodem Hruška je nyní šest místností
připravených k pronájmu. Bude tam
kadeřnictví, masérství, krejčovství,
pojišťovnictví a zubní ordinace. Jeden
prostor je ještě volný pro další možnou
službu. Obec se tak snaží vytvořit dobré podmínky pro podnikatele a rozšířit
sortiment služeb pro místní obyvatele.
Ne vždy je to však jednoduché. Mám
na mysli zubní ordinaci. Jsem velmi
rád, že se podařilo získat paní zubařku.
Vím, jak to v tomto oboru chodí, a tak
jsem si říkal, že by bylo dobré mít zubaře v obci. Toto se podařilo.
Mnozí občané začali paní zubařku
ihned žádat, aby je přijala. Ačkoliv paní
zubařka vyjádřila ochotu v budoucnu
otevřít praxi pro nové pacienty,
v současné době má ordinaci v sousední
obci, a dokud ji nepředá jinému zubaři,
nemůže přibírat další lidi. Toto však někteří nechápou a chodí k paní zubařce
až domů. Dokonce argumentují tím, že
je musí vzít do péče, protože jí prý obec
dala miliony na její ordinaci.
To musím uvést na pravou míru. Obec
vybudovala pouze prostor s přípravou přípojek pro ordinaci. Nic víc, nic
méně. Paní zubařka žádnou dotaci nedostala. Obec pouze vytvořila možnost
pro poskytnutí služeb.
Věřím, že se časem podaří, že ordinace
bude fungovat pro místní lidi, ale chvíli
to potrvá. Proto prosím o trpělivost a
ohleduplnost. Nikomu by se asi nelíbilo, kdyby mu domů chodili lidé a řešili
své osobní problémy.
Jsem rád, že se podařilo vybudovat
prostory a přilákat podnikatele, kteří,
jak věřím, místní občany zaujmou.
Jiří Novotný
starosta obce
Říjen 2018

Letos v září jste oslavil polokulaté výročí pětatřicet let, co bydlíte v Trojanovicích. Jak
jste se „pod Radhošť“ dostal?
Je na to jednoduchá odpověď – šel jsem
za hlasem svého srdce, neboli zjednodušeně
jsem se do Trojanovic přiženil. Pocházím
z nedalekého jihu, z Valašského Meziříčí,
takže jsem to neměl daleko. Ale ke zdejšímu kraji jsem měl vztah již dříve, neboť
jsem zde navštěvoval počátkem sedmdesátých let průmyslovou školu ve Frenštátě.
Dojížděl jsem denně a je zajímavé, že jsem
svoji budoucí ženu znal již z těchto dob,
neboť od průmyslovky jezdila také, tehdy
ještě jako dívka školou povinná a pouze k Bačům, a asi mně utkvěla v paměti.
A když jsem po absolvování vysoké školy
nastoupil do svého prvního zaměstnání
v Rožnově pod Radhoštěm, setkali jsme se
na stejném pracovišti. No a pak už jsme to
neponechali náhodě. A do Trojanovic jsme
šli proto, že manželka měla starší rodiče a
chtěla se o ně postarat. A už jsme tady zůstali.
Překvapily vás něčím Trojanovice?
No, překvapily. Já jsem je vlastně předtím
téměř neznal. Do školy do Frenštátu jsem
denně dojížděl a po okolí jsem se až na nějaké výjimky tehdy moc nepotuloval. Tak
jsem je začal objevovat až po svém přestěhování. Chvíli mně trvalo zvyknout
si na to, že jsou tak rozlehlé, že jednotlivé
části jsou od sebe dost vzdáleny a že vlast-

ně obklopují Frenštát. To jsem předtím
netušil. Přišel jsem zde počátkem září,
podzim byl moc pěkný a příroda ukazovala své beskydské krásy. Trochu nemile mě
překvapil areál dolu Frenštát, který jsme
měli na dohled a na doslech a který působil
dosti rušivě. No a potom mě překvapily i
zimy, které tu byly drsnější. Ale to už v poslední době moc neplatí.
Když se ve vzpomínkách vrátíte, jak to
v Trojanovicích vypadalo při vašem příchodu a teď, spatřujete nějaký rozdíl?
Samozřejmě se za tu dobu dosti změnilo. Příroda je v Trojanovicích pořád stejně krásná, možná ještě krásnější, protože
činnost v areálu dolů je velmi utlumena a
neruší své okolí. Bylo by určitě dobré, kdyby byla ukončena jeho likvidace a kdyby
to tak zůstalo i v budoucnu. Trochu nám
to v poslední době kazí kůrovec, ale to je
prostě příroda (i když za vším hledej člověka). Došlo také k velkým společenským
změnám, které se odrazily i v našich životech. Pokud se na to dívám z hlediska změn
v obci, myslím, že byly jednoznačně k lepšímu. Trojanovice prohlédly, jsou čistší a
veselejší. K čistotě přispěla určitě plynoﬁkace, modernizace i vedlejších cest (které
jsou mimochodem v daleko lepším stavu
než ty mnohdy navazující frenštátské) a
určitě i sami občané, kteří většinou chtějí
žít v příjemném prostředí. A - jak už jsem
říkal - i ty zimy jsou mírnější.
Co všechno „pod Radhoštěm“ podnikáte?
Je pravda, že jsme se u nás pod Radhoštěm dali daleko více dohromady, než tomu
bylo dříve. Začalo to novoročními setkáními těsně po Silvestru u naší kapličky. Tato
akce má již mnohaletou tradici, vznikla
spontánně před Vánoci v roce 2007, a letos jsme se sešli již po jedenácté. A když
jsme se scházeli v zimě a mrazu a potmě,
napadlo naše děvčata udělat něco i na jaře
– kdy už je přece jen líp. Tak začaly naše
reje čarodějnic, které mají samozřejmě ten
nejvhodnější termín k tomu, aby se při
nich postavila i májka. A když už májka
jednou stojí, musí se přece o měsíc později
i pokácet.
Všechno to začalo poměrně spontánně,
nikdo nikomu nic nenařizoval a myslím,
že se dobře bavili všichni, kdo přišli. Jak
při kácení májky, tak i při merendě
u nás na zahradě. Později nám pro aktivity při kácení máje nabídl své prostory pan
Jaroslav Petr, zde nám jednou uspořádal i
dožínky a několikrát jsme se tu sešli i
na Silvestra, před setkáním u zvoničky. Zde
míváme i živou hudbu k tanci a poslechu.
Jaká bývá účast na těchto akcích?
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Napsáno na okraji

Jedna z úspěšných akcí - slet čarodějnic v Trojanovicích Pod Radhoštěm v roce 2016

Různá. V zásadě asi podle počasí. V zimě
po Silvestru se nás schází tak pětadvacet. I
když byly i roky, kdy se to číslo přehouplo
přes třicítku. Asi se některým sousedům
nechce vystrčit nos z vyhřátých domovů,
nebo se baví někde jinde. Jiná situace je
na jaře, při stavění a kácení máje - to bývá
běžná účast osmdesát až devadesát osob.
Také je nutno říci, že naše akce nejsou určeny jen občanům Trojanovic, ale všem, kdo
mají chuť přijít a příjemně se pobavit.
Takové dění téměř vždy potřebuje „tahouna“ či „tahouny“ - jednotlivce, kteří dají věci
do pohybu, obejdou sousedy, stanoví datum
atd. Jak je tomu u vás?
Je tomu určitě tak. Mluvil jsem o spontánnosti, ale vždy musí být nějaký impuls,
někdo s tím musí přijít a být dostatečně
nadšený, aby strhl i ostatní. U nás je takovým hybatelem určitě paní Jarka Matyášová, hudbu domlouvá se svým bratrem
paní Radka Tabáčková, májku a prostory
poskytuje pan Petr a zapojují se do toho i
jejich rodiny (například maminka Jarky,
paní Chalupová, vyrábí nádherné papírové růže do věnce májky). Ale také ostatní
sousedé se účastní příprav, přinesou něco
k ochutnání nebo zahnání žízně a přispějí
k dobré náladě. Asi jde hlavně o to, že to
děláme rádi a že nás těší, když se lidé sejdou
a pobaví.
Aby akce vznikaly přirozeně a spontánně, k tomu je zapotřebí dobrých vztahů mezi
sousedy. Co byste, vy „zpod Radhoště“, doporučili, co se vám osvědčilo a osvědčuje jako
základ dobrých vztahů?
Myslím si, že ty naše sousedské vztahy budujeme hlavně při setkáních, o kterých jsem
mluvil. Začali jsme v komornějším duchu

novoročními zastaveními u zvoničky. Sousedé zjistili, že je dobré se potkat také jinak
než třeba cestou do práce, zamáváním
ze zahrady za plotem nebo dnes hlavně pokývnutím v autě. A proto jich určitě přišlo
příště více. Určitě není dobré někomu něco
nařizovat, nejlépe když sousedé přijdou
ze zájmu sami. Příklady táhnou.
Vaše sousedská pospolitost má rovněž štěstí, že ve vaší osobě našla reportéra, který
o všem dění podrobně informuje v Obecních
novinách...
Co k tomu říci? Nikdo jiný nechtěl a zbylo to na mě (smích). Ale vážně, pokud mě
paměť neklame, po našem prvním novoročním setkání, když byla výborná nálada
a sousedé spokojeni, padla myšlenka, že by
se o tom mělo napsat do Obecních novin.
Měl jsem s psaním nějaké menší zkušenosti, hlavně do internetových médií, a tak
jsem si to vzal za své.
Za tuto činnost bych vám chtěl poděkovat.
Vždyť jedním z cílů našeho časopisu je vytvářet prostor, kde by občané mohli sdílet své
dobré zkušenosti a úspěšná díla. Co byste
poradil těm, kteří rovněž dělají něco zajímavého a smysluplného, ale ostýchají se o tom
psát?
Nevím, každý si asi musí svoji cestu najít
sám. Chce to překonat prvotní ostych a napsat o tom, o čem si myslíme, že by mohlo
zajímat i ostatní občany. Jiný recept na to
asi není.
Děkujeme za rozhovor.
připravil: Martin Trubač
foto poskytl Václav Kristl

Jak to děláš, že jsi vždy v dobré náladě?
Tuto otázku dostávám od lidí, kteří se
se mnou setkávají velmi často. Tazatelé
nejspíš očekávali, že když je někdo na vozíku jako já, musí být nutně
zahořklý a nebude chtít komunikovat,
natož se smát. To nechápu.
Je fakt, že můj smysl pro humor je svérázný a ne každý jej pochopí. Uvedu příklad. Když jsem ve společnosti a rozdělují se židle u stolu, s oblibou říkám, že já
už mám vystaráno, protože sedím, tudíž
židli nepotřebuji. Jindy jsem prohlásil,
že jsem výhodný slevový kupón, protože
kamkoliv přijdeme, můj doprovod jde
zdarma nebo s výraznou slevou.
Zkrátka, díváte-li se na svou konkrétní situaci či životní stav s nadhledem,
jde všechno líp. To vám mohu potvrdit.
Ovšem důležití jsou také lidé kolem vás,
kteří se starají o to, aby vám začaly cukat
koutky úst.
Jsem milovník humoru. I když sám neumím vtipy příliš vyprávět, rád se vždy
od srdce pobavím. V jednom z minulých článků jsem hovořil o národní
hrdosti. Musím říci, že pokud jsem
na něco opravdu pyšný, tak je to český
humor. Pamatuji si, ještě jako malý kluk,
na jednu velmi tuhou zimu. Pro mnohé
to byla kalamita. Písničkář Jaromír Nohavica však na to zareagoval s úsměvem
a vznikla tak již legendární píseň Ladovská zima. Nebo letošní mimořádně
horké léto glosoval někdo na sociálních
sítích: „Já to kašlu. Místo opalovacího
krému se natřu rovnou grilovacím kořením. To už se vážně nedá.“ Jako národ
jsme schopni dělat si legraci snad úplně
ze všeho.
Pro ty, kteří se domnívají, že bych se
neměl radovat ze života nebo že se z něj
raduji až příliš, mám tento vzkaz: Možná
si neseme každý na svých ramenou velké
a těžké životní břímě, které nás někdy
tíží tak, že si myslíme, že se to nedá vydržet. Jestliže však do svého života vpustíme smích, pak ustojíme a překonáme jakoukoli překážku, kterou pro nás
mnohdy krutý a tvrdý život přichystal.
Pozitivní nálada je podle mého názoru
klíčem, který nám odemyká dveře
pro šťastnější a spokojenější život.
Úplně na závěr bych rád uvedl svůj oblíbený citát: „Nejkrásnější hudba je lidský
smích.“ A neřekl to nikdo menší než Jan
Werich.
Matěj Fucyman
Říjen 2018
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Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 27. srpna 2018
28/1 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na vodovod v lokalitě Pod Radhoštěm.
28/2 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na vodovod v místní části lokality Lomná.

28/7 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 713/1 v k. ú. Trojanovice.

28/3 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 727/1, viz příloha č. 1.

28/8 Zastupitelstvo obce ruší záměr prodeje č. 20/28. Jedná se
o prodej částí pozemků p. č. 2241/3, 2241/4, 2244/5, 2244/2,
vše v k. ú. Trojanovice, který byl schválen na 20. zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2017.

28/4 Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovisko k uplatnění nároku
dle ust. § 102 stavebního zákona, viz příloha č. 2.

28/9 Zastupitelstvo obce schvaluje Vyjádření k neuhrazeným pohledávkám za dodávky energií, viz příloha č. 4.

28/5 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na mimosoudní vyřízení
věci obce Trojanovice x TECHNOCAR s.r.o., viz příloha č. 3.
28/6 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro podzemní
vedení elektrické přípojky nízkého napětí v pozemku p. č. 3535/1,
pro připojení novostavby na parcele č. 2728/14, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

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

Změna účtu

Naši jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Zbavitelová

92 let

Emilie Chalupová

80 let

Miloslav Šlosar

80 let

Bernardina Klímková 75 let
Zuzana Novotná

75 let

Cyril Krupa

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Změna provozu sběrného dvora
Od 1. listopadu 2018 přechází sběrný dvůr na zimní provoz:

středa
sobota

13:00 - 17:00 hodin
8:00 - 12:00 hodin

Reklama a inzerce

Geodetické
práce
Ing. Lukáš Vrubel
Čeladná

728 886 874
Říjen 2018

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Od září 2018 dochází ke změně účtu Obce Trojanovice.
Příslušné platby prosím provádějte
na tento účet:

ČSOB a. s. 285074707/0300
Slovo místostarosty
Je to už dvanáct let, co jsem vstoupil do komunální politiky. Čtyři
roky jsem byl zastupitelem, dalších osm let jsem působil jako místostarosta. Za tu dobu jsem leccos zažil, mnohé poznal a něčemu
se snad i přiučil.
V prvé řadě jsem trochu více poznal vesnici, ve které žiji. Ač „Trojanovjan“, většina mého života se odvíjela mimo domovskou obec.
Na začátku jsem o ní nevěděl téměř nic. Hodně mi tenkrát daly
hovory s panem Františkem Gajduškem, se kterým jsme jako členové výboru pro životní prostředí jezdívali po katastru obce monitorovat stromy. On mi přitom vyprávěl, kdo v které chalupě žije,
čím se vyznamenal, v které lokalitě vládnou sousedské spory, která
komunikace či parcela nemá dořešena vlastnická práva…
Když jsem se pak stal místostarostou, dostal jsem na starost vedení Obecních novin. Téměř každé číslo začínalo rozhovorem s nějakým zajímavým nebo inspirativním člověkem. Za těch osm let jich
byla bezmála stovka. Díky tomu jsem poznal spoustu dobrých lidí,
stačí jen zalistovat v archivních číslech.
Za těch dvanáct let jsem poznal leccos i o sobě. Uvědomil jsem
si, co všechno neznám a čemu všemu nerozumím. Ověřil jsem si
limity svých sil i schopností. Snad jsem za tu dobu i leccos pozitivního udělal, něco dobrého podpořil, někomu pomohl. Jak moc se
mi to dařilo, to musí posoudit jiní.
V nadcházejících volbách jsem se rozhodl již nekandidovat. Dvanáct let – je to málo nebo moc? Těžko říci. Člověk může setrvat
ve veřejné službě třeba i dvacet let, pokud má vizi a energii a je
pro své okolí přínosem. Jakmile však přestává cítit vnitřní elán a
chuť, měl by zvážit, není-li čas toho nechat, protože jeho práce už
by nebyla dobrá. To není nic špatného, to se stává.
Všem zastupitelům, kteří vzejdou z nových voleb, přeji moudrost
v rozhodování, schopnost vzájemné komunikace a hodně zdaru
při spravování věcí veřejných.
Martin Trubač
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Rozloučení s panem Miroslavem Strnadlem

Když z jezdeckého areálu pana Miroslava Strnadla v pondělí
10. září vyjížděl historický pohřební vůz tažený čtyřspřežím vraných koní s černými chocholy na hlavách, byla to mimořádná a
jedinečná událost. Pohřební vozy tažené koňmi jsme naposled
v Trojanovicích mohli vidět v padesátých letech minulého století.
Pan Miroslav Strnadel, který zemřel 4. září, si tuto mimořádnou
poslední cestu ze svého areálu zasloužil, protože koně byly jeho
velkou láskou a podstatnou náplní jeho života.
Ve smuteční obřadní síni městského hřbitova ve Frenštátě
pod Radhoštěm se s panem Miroslavem Strnadlem rozloučil
za všechny jeho přátele a spolupracovníky slovy MVDr. Víta Holého pan MVDr. Josef Živníček. Ze smuteční řeči cituji podstatné:
Miroslav Strnadel byl milujícím otcem i partnerem a celý život naplnil tvrdou a poctivou prací, díky které vyrostl krásný jezdecký areál
v Trojanovicích, kde se po mnoho let scházeli a scházejí mnozí přátelé… …S nadšením sledoval již první jezdecké krůčky dcery Lucie a
měl to štěstí, že se mu splnila všechna přání, vidět Lucku vyrůst
ve vynikajícího jezdce na nejvyšší úrovni. Sám výborný jezdec, trenér, chovatel byl zároveň velmi úspěšným podnikatelem… … Nejspíš
řekneme, že odešel příliš brzy. Jistě, bude nám tu moc chybět, ale
viděno jeho očima, jsem si jist, že žil krásný a šťastný život a splnil si
vše, co si od života přál.

Za všechny místní i zahraniční jmenovce se rozloučil pan Drahomír Strnadel. V areálu Miroslava Strnadla se konalo několik setkání nositelů tohoto příjmení. Zúčastnili se jich nejen místní, ale
také Strnadli ze Slovenska, Rakouska, Německa, Dánska, Texasu a
v roce 2010 i z Nového Zélandu.
Pan Miroslav Strnadel zanechal v novodobé historii Trojanovic
výraznou a trvalou stopu.
Drahomír Strnadel
foto Iveta Biolková

Dům služeb dosloužil
„Už zase vidím Javorník“, sdělila mi paní Jaroslava Mikesková
při náhodném setkání v obchodě Hruška. Byla to ona a paní Alena Blažková, které sbíraly podpisy občanů bytových domů proti
plánované stavbě domu služeb. Avšak tehdejší vedení obce a hlavně předseda místního národního výboru František Aust stavbu
prosadili. Součástí volebního programu v roce 1985 byla mimo
jiné i stavba domu služeb. Novým předsedou místního národního výboru byl zvolen František Ondryáš. Část ﬁnančních nákladů na stavbu mělo pokrýt lidové spotřební družstvo JEDNOTA,
které v nové budově mělo mít obchod. Po změně politické situace
v roce 1989 družstvo JEDNOTA spoluﬁnancování odmítlo. Místní národní výbor v Trojanovicích vzal na stavbu u Československé
obchodní banky půjčku 3,5 mil. Kč.
Po volbách v roce 1990 byly místní národní výbory zrušeny, znovu byl obnoven systém vedení obcí jako v první republice. Místo poslanců místních národních výborů byli zvoleni zastupitelé a
předsedu národního výboru nahradil starosta.
Do funkce starosty jsem nastoupil 10. prosince
1990. Obec tehdy
měla dluh 3,5 mil.
Kč a k tomu hrubou stavbu domu
služeb. Po dohodě s přednostou
Okresního úřadu
v Novém Jičíně
Ing. Josefem Svobodou okresní úřad dluh zaplatil a obec v pravidelných měsíčních splátkách dluh okresnímu úřadu splácela.
Prakticky to byla od okresního úřadu bezúročná půjčka. Velkou
otázkou bylo, co s hrubou stavbou? Na dokončení nebyly peníze,
současně se totiž připravovala první etapa plynoﬁkace za 13 mil.
Kč. I když jsme využili služeb několika realitních kanceláří, nikdo
o takto rozsáhlou budovu neměl zájem. Při jednom zasedání zastupitelstva prosazoval Ing. Stanislav Vodrážka demolici. Koncem
roku 1993 navrhl Ing. Josef Káňa, majitel ﬁrmy Agrotok a budovy
dnešního obchodu Hruška, že by dům služeb odkoupil spolu s Jaroslavem Hrachovcem za 3,5 mil. Kč. Vzhledem k probíhající plynoﬁkaci zastupitelé s prodejem souhlasili. Avšak v červenci 1994 Ing.
Josef Káňa tragicky zahynul. Pan Jaroslav Hrachovec slíbil, že celou
částku uhradí sám. Podle kupní smlouvy zaplatil 1 000 000,- Kč
při podpisu smlouvy a zbytek měl hradit v pravidelných splátkách.
V přízemí domu služeb vybudoval výrobnu uzenin a obchod. Další
dva miliony splatil a zkrachoval. Zůstal obci dlužen 500 000,- Kč.
Když jsem situaci vysvětlil přednostovi Okresního úřadu v Novém
Jičíně, řekl, že on může obci ze své pravomoci těch 500 000,- Kč
odpustit. Teprve po dlouhé době, až po roce 2006, kdy obec Trojanovice byla jedním z věřitelů pana Jaroslava Hrachovce, z částky
500 000,- Kč jsme získali 14 000,- Kč. Po Jaroslavu Hrachovcovi
pokračoval rovněž ve výrobě uzenin a masných výrobků pan Jan
Mička, avšak ani jemu se nedařilo a rovněž zkrachoval. Teprve pan
Milan Žabčík byl úspěšný, ale také využíval pouze přízemí rozsáhlé
budovy, která navíc nebyla udržovaná a chátrala.
Rozhodnutí současného zastupitelstva dům služeb odkoupit
v aukci od Jiřího Mička za 3,5 mil. Kč a za 2 mil. Kč zbourat považuji za rozumné a správné. Konečně zmizí nevzhledná budova
k radosti všech okolních občanů.
Drahomír Strnadel
starosta obce v letech 1990-2006
foto Martin Trubač
Říjen 2018
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Akce v Trojanovicích a okolí




Sbor pro obanské záležitosti a sociální výbor
pi obci Trojanovice srden zve
všechny seniory obce Trojanovice
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TGM A 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY
Výstava ze sbírek muzea.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 25. října 2018 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 3. února 2019.



vystoupení žák ZUŠ Frenštát p. R.
Pole dance vystoupení
cimbálová muzika Slanina
spolená veee





• autobus vyjede v 15:10 hod od MŠ Pod Javorníkem
smrem k Bam, bývalé škole Pod Radhoštm,
U Ma, Karlovice tona k hotelu Beskyd
• autobus vyjede v 15:40 hod od Saloonu Šenk
smrem k fotbalovému hišti na Bystrém,
U Barto, U Bality k hotelu Beskyd
Po skonení akce bude zajištn rozvoz zpt po 20 hod.
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy

ČTVRTEČNÍCI: TISÍC TVÁŘÍ INDIE
Putování po Indii
ve fotograﬁích a osobních vzpomínkách.
Přednáší Martin Trubač.
Ve čtvrtek 4. října 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
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
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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
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Hasičská sezóna 2018
V roce 2018 do našeho týmu hasičů SDH
Trojanovice přišlo mnoho nových mladých
členů, a tak náš celkový počet velmi narostl,
a to na 32 členů. V celém týmu je velká rozmanitost věků. Chodí zde už děti od první
třídy, ale také mnohem starší, kteří již studují na střední škole. I přesto tvoříme jednu
velkou rodinu, která se pokouší reprezentovat naši obec v různých soutěžích. Ale
hlavní v tomto týmu je zábava, zasoutěžení
si nejen mezi sebou, ale i s ostatními týmy
z různých vesnic a měst na soutěžích. Také
se zde toho hodně dovíme o hasičské službě
a o zdravovědě. Letos jsme se tedy pustili
do Moravskoslezské ligy mladých hasičů
v požárním útoku.
Tato liga má celkem 15 kol a my se do ní
zapojili s týmy mladších a starších žáků. Letos byla poprvé zavedena i kategorie dorostenců, ve které jsme nesměli chybět.
Naše snažení bylo jako na horské dráze,
dvakrát první, pak až pátí, poté druzí a
pořád dokola. Samozřejmě, jak se dozvíte

později, značně převažovaly ty lepší výsledky nad horšími.
O prázdninách jsme jeli společně na tábor
do Velkých Karlovic, který si všichni moc
užili a kde si určitě vytvořili mnoho krásných vzpomínek, které nikdy nezapomenou.
Před začátkem školy jsme vyrazili na

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

(pro mnoho z nás první) noční soutěž do
Oprechtic. Ta dopadla nejlépe, jak mohla.
Mladší žáci si zaběhli nádherný čas 15,670s
a starší dokonce zaběhli rekord tratě, a
to s úžasným a zároveň naším nejlepším
časem 11:915s. Nikdo tomu nemohl uvěřit, byl to krásný a nezapomenutelný pocit.
Když už jsme tedy u těch nejlepších časů,
musím zmínit i čas dorostu; na soutěži
v Petřvaldíku sestřikli terče v čase 11:29s,
což je taky super výsledek.
Doběhali jsme tedy posledních pár závodů ligy a s obrovským překvapením jsme se
ve dvou kategoriích stali mistry MSL mh
v požárním sportu, a to v kategoriích starší
žáci a dorostenci. Mladší, po velké snaze a
obrovském zlepšení ke konci sezóny , skončili na 12. místě.
Celkové naše letošní běhání skončilo následovně: mladší žáci se z 22 soutěží umístili 5x na bedně a 4x do 5. místa, starší žáci
pak z 22 závodů 18x na bedně ( z toho 10x
na místě nejvyšším ) a dorostenci překvapivě z 12 závodů 12x na bedně. (Všechny
výsledky na www.mslmh.cz )
Hasič není jen o závodění. Naši trenéři si
kolikrát pro nás připravili i různé výšlapy,
ale také na jaře jsme byli tři dny na chatě a
bylo to moc fajn. U tohoto tématu musím
zůstat. Jako dárek za všechno to letošní snažení si pro nás připravili výlet na Slovensko,
a to přesně do Tater na 3 dny. Hodně nás to
překvapilo a všichni jsme jim moc vděční a
hodně se těšíme.
I když to s námi nebylo vůbec jednoduché,
chtěla bych tímto poděkovat všem hasičům
za velkou snahu, rodičům za podporu a
dopravu na závody, ale hlavně našim trenérům Ondřeji Kuřecovi, Honzovi Kopřivovi,
Pavlovi Štefkovi, Ivetě Štefkové a Nikol Lorkové za to, co pro nás dělají, za jejich obětovaný čas a mnoho úsilí. Jste skvělí trenéři a
všichni vás máme moc rádi!!!
Kateřina Červenková
foto Pavel Štefek
Říjen 2018
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Kurzy ši�
pro malé i velké
ve Frenštátu pod Radhoštěm
více na:
www.monikahavelkova.cz
tel.: 606 697 199
e-mail:
monikahavelka@seznam.cz

Koncert pro radost
„Koncert pro radost“ je název hudebního
programu, který z Prahy přinášejí akordeonista Stanislav Samuel Raška, rodák z Trojanovic, a houslista Jan Bradáč, původem
z Rožnova.
Duo Bradáč-Raška nabízí především energii, kterou oba muzikanti předávají skrze
hudbu inspirovanou jazzem, francouzským
šansonem nebo balkánskými písněmi. Pro
jejich vystoupení je typická improvizace,
která dělá každý koncert výjimečným a neopakovatelným.
Stanislav Samuel Raška se naučil svému
řemeslu na konzervatoři Jaroslava Ježka
v Praze, kde studoval hru na akordeon a
skladbu. Samuel se soustředí především
na autorskou tvorbu, vydal například dva

Rekonstrukce kinosálu
svazky etud pro akordeon, a věnuje se také
pedagogické činnosti.
Jan Bradáč odešel v patnácti letech z domova na brněnskou konzervatoř, kde vystudoval herectví a klasické housle. Své
hudební vzdělání završil na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Nyní má stálé
angažmá v pražském divadle Ypsilon, je
členem několika kapel a multi-žánrových
projektů.
Koncert proběhne v sobotu 27. října
v 16:00 v Malém sále Domu kultury
ve Frenštátě p. R.
Vstupenky jsou k dispozici v TIC Frenštát,
vstupné činí 80,- Kč.
text a foto: Zdeněk Velecký

Příznivci stříbrného plátna, a že jich
ve Frenštátě utěšeně přibývá, budou mít
bohužel v říjnu smůlu. Kino nebude promítat. Ruší se také veškeré akce, které si
naplánovali v kinosále externí pořadatelé. Ti mohou po dohodě své akce
přeložit do domu kultury. Důvodem je
dlouho plánovaná a všemi očekávaná rekonstrukce kinosálu. Řemeslníci vymalují
strop, vymění podlahové krytiny a hlavně
- návštěvníci se dočkají po opravě nových
křesel.

Nutno podotknout, že poslední velké
opravy se v kinosále konaly v letech 1978
– 1982. To je bezmála čtyřicet let. A na stávajícím vybavení je to opravdu znát.
Nový interiér se divákům ukáže 16. listopadu, kdy se bude konat slavnostní večer
k otevření renovovaných prostor veřejnosti. „Na diváky se těšíme ve druhé polovině
listopadu v příjemnějším prostředí s pohodlným sezením na nových křeslech a nabitým programem. Děkujeme za vaši přízeň,
přeji pěkné babí léto“, vzkazuje všem příznivcům kina vedoucí Zuzana Pavlíčková.
Petr Poštulka
foto Martin Buryan
Říjen 2018
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Osudové osmičky v naší obci... ŘÍJEN 1918
„Všude proudily zástupy lidu, jenž na prsou
a v kloboucích měl připevněny slovanské
trikolory a stuhy červeno-bílé. Druh druhu
tiskl ruku, bratr bratra objímá. Není rozporů, není překážek. Chudý – jako bohatý
– všichni jsou bratři.“ Tak popsal atmosféru října 1918 Emil Bordovský v Pamětní
knize obce Trojanovice. Jak ale skutečně
prožívali trojanovičtí občané událost vzniku samostatného státu, to lze dopátrat jen
stěží. Přímí pamětníci už nežijí. Kronikářské zápisy sice existují, je však třeba mít
na paměti, že byly pořizovány zpětně, někdy i s odstupem několika let, jak je tomu
v případě výše uvedeného citátu (byl napsán v roce 1927). Přesto se však pokusme
zrekonstruovat atmosféru těch dní.
Už téměř pět let trvala válka. Vleklá válka,
která znamenala nejen zásah do lidských
životů, ale měla také vážné hospodářské
dopady. Dnes, v době blahobytu si jen málokdo z nás dokáže představit, že by se během čtyř let ceny základních potravin zdesetinásobily až zdvacetinásobily. V případě
pšeničné mouky nebo vepřového sádla
vzrostly jejich ceny dokonce až 30krát!
Krom toho byl všeho chronický nedostatek, téměř všechny potraviny byly na příděl a častokrát ani to ne. Přestože v tomhle
směru více trpělo obyvatelstvo velkých
měst, ani lidé na vesnici nebyli hladu a nedostatku ušetřeni. Brzy po začátku války
museli zemědělci většinu své úrody odvádět Válečnému obilnímu úřadu, podobné
to bylo i s dobytkem. Kontrolu odvodů
prováděly zvláštní komise tvořené představiteli místní samosprávy a učiteli.
Aby toho nebylo málo, vyhlašoval válkou vyčerpaný stát každou chvíli nějaké
sbírky a válečné půjčky, při nichž občané
půjčovali své peníze formou odkupování
státních dluhopisů. K tomu všemu je třeba
připočíst ubíjející atmosféru, kterou vytvořil tlak cenzury, perzekuce a donašečství, takže „jeden bál se mluviti s druhým,
aby ho nezradil a neudal, a mluvili-li dva
přátelé mezi sebou, napřed se pozorně kolem sebe rozhlédli.“
Není divu, že když se na podzim roku
1918 začala hroutit fronta, vnímala to většina obyvatelstva s úlevou. Události 28.
října pak vyvolaly radost a euforii - ani ne
tak kvůli vzniku samostatného státu, ale spíš že znamenaly konec války a utrpení.
Pátráme-li, jak první dny samostatnosti
prožívali lidé v Trojanovicích, budeme
trochu zklamaní. Kronikář Bordovský se
omezuje jen na stručné konstatování, že
„Trojanovjané oslavili 28. říjen na schůzi
ve Frenštátě.“ Jak to tedy vypadalo tam?

Zpráva o převratu se dostala telegraﬁcky
do Frenštátu p. R. 28. října večer, ale dovědělo se to jenom pár členů místní správy.
Teprve na druhý den, 29. října, s příchodem ranních novin se zpráva rozšířila mezi
obyvatelstvem – a nejspíš se dostala i k trojanovickým občanům. Ve městě docházelo
ke spontánnímu odstraňování symbolů
monarchie ze státních budov a úřadů. Poté
se konal průvod od Střelnice až na náměstí, kde ke shromážděným promluvil Dr.
Eduard Parma a frenštátský starosta Jan
Kaděrka. Setkání skončilo zpěvem písní
Kde domov můj, Nad Tatrou sa blýska a
Hej Slované. Ještě týž den večer se konal
lampiónový průvod. Kronikář vzpomíná,
že ti, kdo nesehnali lampióny s podobiznami velkých mužů české historie, použili lampióny s obrázky Františka Josefa
či císaře Karla, které však náležitě zkarikovali. Na večerním setkání promluvili Alois
Zbavitel a Dušan Parma, kteří informovali,
že samostatný stát sdružuje nejen Čechy,
Moravany a Slezany, ale i Slováky. Zároveň
vybízeli k disciplinovanosti, aby se lidé nenechali strhnout k rabování, vyřizování si
účtů a dalším nepředloženostem. Že šlo
o obavy odůvodněné, to dosvědčuje poznámka ve frenštátské kronice: „Ze všech
stran zaznívalo heslo „svoboda“…ale masa
lidu nevzdělaného mínila, že každý může
dělat, co mu libo... Lidu se muselo objasnit,
že svoboda není nevázanost a že máme vládu.“
Přestože dosavadní právní a administrativní systém byl zásluhou tzv. recepčního
zákona zachován, vznikaly zvláště ve městech vedle obecních výborů také národní
výbory, které měly za cíl převzít kontrolu
nad pořádkem a bezpečností a zajistit dostatečné zásobování. Národní výbor vznikl
8. listopadu 1918 i ve Frenštátě p. R. a díky
záznamům z jeho jednání máme docela
dobrou představu, jaké úkoly řešil. Šlo především o převzetí tzv. „baráků“ - vojenského lazaretu, který byl za války zbudován
za železnicí směrem na Lomnou (dnes
v blízkosti ulice Bezručovy). Přitom členové výboru naléhavě žádali vedení lazaretu,
aby bojeschopné vojáky poslali na Těšínsko, kde se schylovalo k územnímu sporu
mezi dvěma nově vzniklými státy Polskem
a Československem. Základním úkolem
ale bylo zajistit základní životní potřeby
obyvatel, neboť „nepodaří-li se vládě zabezpečiti řádnou výživu, zaopatřiti práci,
pak s obavou pohlížíme do budoucnosti.“
Začátkem prosince 1918 byla rozhodnutím prozatímní československé vlády činnost národních výborů ukončena.

Skončilo se také období rozhodování
o sebeurčení této země. Nově vzniklý stát
– Československá republika – nastoupil
vstříc své vlastní budoucnosti.
Martin Trubač

Muzeum a 100 let republiky
V měsíci říjnu oslavíme sté výročí
vzniku Československé republiky. Toto
jubileum si muzeum připomíná výstavou TGM a 100 let od vzniku republiky.
První republika je neodmyslitelně spjata s osobou prezidenta Tomáše G. Masaryka, který během svého života zdejší
region několikrát navštívil.
Již jako poslanec udržoval kontakty s některými místními liberálními
osobnostmi, jakými byl např. MUDr.
Břetislav Kalandra. Neopominutelnou
kapitolu představuje vztah Masaryka
k legionářům, kteří sehráli významnou
roli v boji za vznik samostatného státu.
Zvláštní pozornost si zasluhuje dvojí
návštěva – v roce 1924 a především v roce 1928, kdy se nejen zastavil
ve Frenštátě p. R., ale navštívil také Pustevny a Radhošť a v nedalekých Trojanovicích dal jméno nově zbudované
základní škole. Zvláštní propojení mezi
TGM, Frenštátem a Spojenými státy
americkými představuje osoba Albína
Poláška, který pro Prahu vytvořil sochu
prezidenta Wilsona a v Chicagu zbudoval pomník Tomáše G. Masaryka. Spletitou historii válečných a poválečných
vztahů k prvnímu prezidentovi pak
výmluvně dokumentuje osud Masarykovy sochy na Horečkách. To všechno,
a mnohem víc, můžete objevit na výstavě, která bude slavnostně zahájena
ve čtvrtek 25. října 2018 v 17 hodin
ve výstavní síni muzea.
Tím, jak se „osudové osmičky“ promítly v životě našeho města, se bude
zabývat historik novojičínského muzea
Mgr. Martin Vitko v přednášce „Od císaře pána k bolševikovi“. Ve čtyřech zastaveních (rok 1918, 1938, 1948 a 1968)
přiblíží dopad dějinných událostí na osudy obyvatel Frenštátu p. R.,
Nového Jičína a Příbora. Přednáška se
koná ve čtvrtek 8. listopadu 2018
v 17 hodin v podkroví muzea.
Martin Trubač
Říjen 2018
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Jubilejní oslava na Radhošti
Je ráno, sobota 15. září. V 10:00 hodin vyjíždím na kole z Pusteven směrem na Radhošť. Byť jsem místní, pro mlhu je orientace tak špatná, že člověk ani neví, kudy se
má vydat. Nad Cyrilkou se ale počasí mění
– sluníčko se pomalu dere z mraků a
na obloze můžeme zahlédnout letadla, která brázdí oblohu, letadla, která jsou účastná
na „Dnech NATO“ v Ostravě - Mošnově.
Cesta rychle ubíhá a dojíždím ke kapli
na Radhošti. Zde členové Matice Radhošťské vše pečlivě připravují na dnešní slavnost – slavnost 120 let od posvěcení kaple
sv. Cyrila a Metoděje. Diskutují o tom, jestli mši sv. uskutečnit v kapli nebo venku
před kaplí. Vítězí druhá možnost.
Vše je připraveno a po 12. hodině přijíždí hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup a generální vikář,
a o chvíli později také koncelebrant Mons.
Adam Rucki, biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze. Přítomní jsou i O. Petr

Radhošťské pan Drahomír Strnadel pamětní medailí zakladatele Matice Radhošťské, starostu z Dolní Bečvy a Rožnova pod
Radhoštěm, zástupce zastupitelstva z Trojanovic a další občany, kteří pracovali či dosud pracují pro Matici Radhošťskou nebo
samotnou kapli. Medaili rovněž obdrželi
Mons. Josef Nuzík a Mons. Adam Rucki.
text a foto: Milena Mužíková

Kříbek, farář z Frenštátu pod Radhoštěm, a
O. Petr Dujka, farář z Dolní Bečvy.
Mše sv. je zahájena ve 13 hod. za doprovodu dechovky známou písní „Ejhle, oltář
Hospodinův září“ a při mši sv. zpívá frenštátský sbor. Je účastno asi 150 poutníků a
turistů.
Po mši sv. odměňuje předseda Matice

Naše druhá sezóna v divizi F
V nastávající sezóně 2018/2019 bude tým
G. T. TROJANOVICE opět
nastupovat v DIVIZI F, jde o 3. nejvyšší futsalovou
soutěž v ČR. Své domácí zápasy bude
hrát v nedaleké sportovní hale v Čeladné.
Domácím hracím dnem bude vždy pátek od 21:00 hodin. V blížící se sezóně
tým z Trojanovic tak změří síly například
s týmy z Orlové, Jeseníku, Vítkovic, Krmelínu nebo nedaleké Kopřivnice či Nového
Jičína.
Soupiska G.T. Trojanovice: Ivo Maruchnič,
Petr Astr - Dalibor Šuhajda, Karel Židek,
Roman Košelík, Jan Štika, Jiří Kovář – Dalibor Petrželka, Radim Košelík, Radim Špaček, Pavel Klimpar, Roman Vaverka.
Máme již za sebou ﬁnálový zápas Moravskoslezského kraje s týmem FC Baník Ostrava, který jsme odehráli na domácí palubovce v Čeladné dne 7. září 2018
od 20:00 hodin. Více o tomto zápase již
v textu, který jsme převzali ze stránek týmu
FC Baník Ostrava - www.fcbfutsal.cz :
Moravskoslezská část futsalového poháru
FAČR má stejného vítěze jako loni. Opět je
jím FC Baník Ostrava! Naši futsalisté (členové FC Baník Ostrava, pozn. red.) totiž
ve včerejším krajském ﬁnále v hale na Čeladné i díky hattricku Matyáše Blahuty přehráli
divizní tým G.T. Trojanovice v poměru 6:4 a
podruhé v řadě tak mohou s napětím očekávat, jakého soupeře jim přidělí los v celostátní
části poháru. Losování by mělo proběhnout
do 14. září.
Komentář trenéra Baníku, Karla Murina:
„Ve ﬁnále nás čekal velice zkušený a těžký
Říjen 2018

soupeř – v součtu více než 500 ligových startů na kontě hráčů soupeře vypovídá za vše.
Navíc už při rozcvičce bylo vidět, že ač většina hráčů je v kategorii 35+, jsou na svůj
věk ve výborné kondici. Oproti tomu naši
sestavu tvořilo pět hráčů pod 20 let
a něco přes 100 ligových startů měli v součtu jen gólmani a Václav Potůček. Jednalo se
tedy o souboj generací. A byla to právě čtyřka se zkušeným Václavem Potůčkem, mladými reprezentanty U19 Matyášem Blahutou, Denisem Dziubou a devatenáctiletým
novicem v našem dresu Pavlem Capovským,
kteří zápas rozhodli, když byli u pěti našich
vstřelených branek. Soupeř nás nejvíce trápil při své powerplay, kde prokazoval svou

zkušenost. Vzhledem k věku soupeře jsme se
rozhodli od začátku k pressingu, abychom je
donutili co nejvíce běhat, což nám v druhém
poločase začalo nést ovoce. Pozitivní rovněž
bylo, že jsme se dokázali prosadit ze standardních situací a kromě několika branek
jsme si z nich připravili i několik zajímavých
příležitostí. Nováčci si vyzkoušeli rozdíl mezi
pátou nejvyšší soutěží (kde hraje náš soupeř
z prvního letošního přátelského utkání) a de
facto 2. ligou, protože tým Trojanovic ve svém nejsilnějším složení by neměl
problém se středem tabulky druhé ligy. Všem
hráčům bych chtěl poděkovat za přístup a solidní výkon proti nelehkému soupeři.“
text a foto: Dalibor Šuhajda
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Naši mladí sportovci zazářili ve ﬁnále olympijského víceboje
Nový školní rok na naší škole začal
po sportovní stránce velkolepě. V Brně se
konalo 6. a 7. září republikové ﬁnále Odznaku všestrannosti Sazka olympijského
víceboje (OVOV). Z krajského kola v Havířově do něj postoupily dvě žákyně: Žoﬁe
Procházková a Kristýna Káňová. Zároveň
se do Brna probojovala také Barbora Káňová, naše bývalá žákyně. Díky tomu jsme
vytvořili malou výpravu sportovců z Trojanovic.
Za krásného, teplého počasí dokázala
všechna tři děvčata, v konkurenci 600 žáků
ze škol celé republiky, potvrdit své výborné výkony z předcházejících kol víceboje
ve všech deseti atletických disciplínách.
A mnohokrát překonala sama sebe. Jejich
snažení sledovali naši bývalí olympionici a
současní špičkoví čeští sportovci. O zdárný

průběh akce se staralo 300 vojáků a policistů.
Atletka Kristýna Káňová (r. 2007) si vybojovala za 6 883 bodů vynikající 3. místo. Nejmladší z výpravy, velmi všestranná
sportovkyně Žoﬁe Procházková (r. 2008)
se ziskem 6 720 bodů obsadila skvělé 7.
místo. Barbora Káňová (r. 2006) ziskem
7014 bodů a 12. místem potvrdila svou stabilní výbornou výkonnost.
Závěrem bych ráda touto cestou poděkovala panu Marku Káňovi za nezištnou pomoc při zajištění dopravy i organizaci akce.
Věřím, že úspěchy děvčat jsou nejlepší motivací pro další žáky naší školy k aktivnímu
pohybu. Škola tuto možnost nabízí například ve Sportovním kroužku.
text a foto: Svatava Hanzlová

Zahájení školního roku
Dnem 3. září 2018 byl slavnostně zahájen
nový školní rok 2018/2019. Třicet pět žáků
dvou prvních tříd přebírá štafetu školních
povinností ve významném roce. Připomínáme si nejen 100. výročí vzniku Československé republiky, ale také 90. výročí vzniku školy na Lomné. „Paní Škola“ je tedy

čestného školáka.
Přes prázdniny škola stihla omládnout
díky praktickému dárku od zřizovatele.
Plánované položení nové dlažby v obou
podlažích novější části školní budovy i
kompletní výměna podlahy v tělocvičně
byly včas dokončeny.

ly. Rodiče nám svou rodičovskou autoritou
mohou velmi pomoci, protože za klíčové
považuji jednotné působení školy a rodiny.
Mgr. Jitka Pajlíková
ředitelka školy
foto: Tomáš Harabiš

Na vlnách Atlantiku a jazzu

opravdu dámou v letech, která se snaží
na požadavky společnosti a na vysoké tempo moderních trendů co nejzodpovědněji
reagovat. Celkový počet žáků je aktuálně
144, dvě děti během léta přestoupily do jiných škol, jeden žák naopak posílí
naše školní řady.
Vstupní list předal prvňáčkům pan starosta Jiří Novotný a třídní učitelky - Mgr.
Hana Trubačová a Mgr. Hana Pražáková
- ozdobily své zvídavé svěřence stužkou

Všem žákům přeji úspěšný školní rok, radost z objevování a učení, přírůstky z řad
kamarádů a vlídné paní učitelky s pevnými
zásadami. Úspěch ovšem nepřichází sám
od sebe, častokrát je nutné překonávat překážky, na jejichž zdolávání občas potřebujeme spoustu odříkání, kázně a pevné vůle.
Neobejdeme se však bez vzájemné spolupráce a ohleduplnosti.
Příznivý školní rok přeji samozřejmě také
učitelům a provozním zaměstnancům ško-

Tak lze s trochou nadsázky označit hru
Alessandra Barrica Novecento, kterou
před časem uvedla Amatérská divadelní
společnost Waterloo. Ty, kdo příběh neznají nebo by si jej chtěli připomenout,
zveme v pátek 19. října 2018 v 19 hodin
do Malého sálu Domu kultury ve Frenštátě
p. R. V podání Pavla Poštulky a Ladislava
Kokeše znovu ožije vyprávění o tajemném
nalezenci z banánové krabice, ze kterého
vyrostl geniální a svérázný pianista.
Místa v sále můžete rezervovat od 10. října
2018 v Turistickém a informačním centru
ve Frenštátě p. R., nám. Míru 1, tel: 556 836
916.
Martin Trubač
foto: Martin Buryan
Říjen 2018
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Ze života zahrádkářů
ČZS, o.s. Frenštát p. R. uskutečnil
pro členy spolku 27. května 2018 zájezd do Vlčnova na „Jízdu králů“. Všichni
účastníci byli průběhem této akce a také
všemi souběžně probíhajícími pořady
nadšeni. Takovéto dodržování tradic je
potřeba vždy podporovat.
Druhý zájezd - do Luhačovic a Vizovic
- byl uskutečněn 23. června 2018. V Luhačovicích si všichni odpočinuli od práce
na zahradách při procházce po lázních a
ve vizovickém zámku jsme zhlédli nové
expozice. Našimi členy bylo oceněno i posezení v zámecké čokoládovně a kavárně.
Děkujeme tímto obci Trojanovice za příspěvek 1000 Kč na uskutečněné zájezdy.
text a foto: Ing. Pavel Orlík
předseda spolku

Letošní prázdniny odvál čas
Prázdniny jsou dny volna, dovolených a
odpočinku, který by ovšem neměl být jen
lenošením, ale měl by být vyplněn i různými aktivitami.
Klub seniorů v Trojanovicích Pod Javorníkem měl v průběhu prázdnin jen dvě
schůzky, a to jednu v červenci a jednu
v srpnu, kdy jsme u grilování kuřat hodnotili svou činnost a
připravovali
plán na 2. pololetí roku 2018. Účast nebyla stoprocentní, protože i senioři trávili

dovolenou mimo domov nebo měli babičkovské a dědečkovské povinnosti u svých
vnoučat.
Mužská část klubu ve složení Kaděrka,
Stavárci Joža a Petr, Selcer, Hrnčíř, Pustka
a Zágora pobývala už potřetí na základě
přátelských vztahů Mysliveckého spolku
Horečky a Mysliveckého spolku v Topolnikách (Slovensko) na závěr prázdnin pět
dnů na Žitném ostrově u Malého Dunaje,
v nádherném zařízení myslivny zdejšího

spolku. Po dobu celého pobytu bylo krásné letní počasí, proto jsme denně využívali
místní termální koupaliště, kde kromě několika bazénů s teplou léčivou vodou (především na klouby a svaly) bylo kompletní
sociální zázemí včetně restaurace. Hostitelé, kteří s námi trávili večery při opékaní,
s námi „klábosili“ o myslivosti, rodinách a
běžných starostech, jak už to mezi přáteli
bývá. Kamarádi nás překvapili ulovenými
sumci, které jsme společně zkonzumovali
- no gastronomický zážitek na celý život.
O naše hladové žaludky se po celý pobyt
staral Jindra Selcer, který do kuchyně nikoho nepustil. A dobře udělal, protože jeho
„papu“ včetně úpravy ryb nemělo chybu.
Pobyt, který perfektně zajistil a zorganizoval Vladimír Kaděrka, u přátel v Topolnikách rychle uběhl a plni dojmů jsme se
šťastni vraceli domů. Pokud zdraví dovolí,
rádi bychom příští rok zase přijeli.
Prázdniny skončily. Klub seniorů v Trojanovicích Pod Javorníkem byl aktivní také
v období volna a hned první středu v září
se pod vedením Joži Stavárka sešel na první
schůzce a těší se na besedy, výlety a různé
akce vyplývající z plánu činnosti na druhé
pololetí. Chceme být aktivní, prospěšní a
užít si podzim života. Jak řekl klasik: „Žití
je nejvzácnější věcí na zemi“.
text a foto: Miroslav Zágora,
kronikář klubu
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