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Listování v archivu... LEDEN

Slovo starosty

Milí čtenáři, po více než deset let jsme na
tomto místě pravidelně zveřejňovali rozhovory s nejrůznějšími zajímavými lidmi
- občany Trojanovic nebo těmi, kteří se
zabývali činností, která měla k naší obci
vztah. V letošním roce se chceme věnovat
listování v bohatém archivu Obecních
novin z Trojanovic a připomenout zajímavé události i kuriozity, o kterých se
psalo na stránkách novin v uplynulých 25
letech. Doufáme, že naše „listování“ nebude nudné, mnohé připomene a možná,
že i překvapí.

Vážení spoluobčané,
skončil rok 2016 a já si dovolím popřát
všem občanům Trojanovic vše nejlepší
v roce 2017. Uplynulé období můžeme
hodnotit jako úspěšné.
Máme dobrou ekonomiku obce, navýšené ﬁnanční rezervy a řadu úspěšně
zvládnutých projektů. Nicméně mnoho
úkolů máme před sebou.
Na rok 2017 máme naplánováno velké množství investic. Plánuji opravit
několik komunikací, které už to potřebují. Chceme zrekonstruovat obchod
v centru Lomné, vybudovat chodník
do Ráztoky, zrekonstruovat část fasády
na zázemí TJ Pod Javorníkem, upravit
parkování u zázemí TJ Bystré, postavit
dětské hřiště u TJ Bystré a Pod Javorníkem, zrekonstruovat střechu na tělocvičně.
Čeká nás také již schválená výměna
nákladního automobilu AVIA. Chceme pokračovat v přípravě projektových
dokumentací na rozšíření vodovodů
v obci. Dokončit by se měla také stavba
restaurace na Pustevnách a projektová
dokumentace nové lanové dráhy. Je třeba dokončit projekt na cyklostezku podél Lomné a Solárky, projekt na rekonstrukci mostu na Solárce přes Lomnou,
projekt na demolici masokombinátu a
projekt na rekonstrukci věže skokanského můstku.
Do cesty se nám však staví i překážky.
Máme problém se stavebním povolením
vodovodu a kanálu v dolní části Lomné
a díky tomu také se získáním dotace
na tutu velkou stavbu. To je třeba prokonzultovat s občany, kterých se tato
stavba týká. Věřím však, že s podporou
všech lidí v obci vše zvládneme úspěšně
a obec se zase posune o krůček dále.
Záleží na nás všech, jak úkoly zvládneme. Proto děkuji všem, kteří obci zachovávají svou přízeň.
Jiří Novotný
starosta obce
Leden 2017

A čím jiným začít než novoročním setkáním:
V prvních minutách letošního roku (2013,
pozn. red.) se opět uskutečnilo sousedské setkání u zvoničky pod Radhoštěm. Tato akce
má již několikaletou tradici, vznikla spontánně před Vánocemi v roce 2007 a letos byl
tedy již její šestý ročník. Není nijak propagována či avizována, sousedé si to pokaždé
řeknou mezi sebou, pozvou své přátele či
známé, a kdo může a má chuť, ten přijde.
V posledních letech se to již bere automaticky a po novoročním přípitku v teple domova
vyrážíme ke zvoničce. Je to po Silvestru, takže každý donese kapku něčeho na zahřátí a
navzájem si připijeme na úspěšné vykročení
do nového roku.

S mnohými sousedy se v dnešní uspěchané
době můžeme zastavit na kousek řeči právě
jen zde u zvoničky v těchto prvních chvílích
roku.
Na závěr trochu statistiky. Letos se nás zde
sešlo postupně dvacet osm. V loňském roce,
který byl rekordní, činilo toto číslo třicet. A
ročník, jak již jsem napsal, to byl letos šestý.
Za rok tedy bude sedmý, a budete-li mít chuť
a nemáte to pod Radhošť daleko, přijďte také
mezi nás.
Václav Kristl, 2013
Autor článku tehdy netušil, že rekord
v počtu účastníků novoročního setkání
bude hned následujícího roku překonán.
V roce 2014 se u kapličky Pod Radhoštěm
sešlo na 37 sousedů.
K tradičním akcím na začátku roku patřil

i výšlap hasičů.
Tradiční novoroční výšlap jsme letos (2.
ledna 2011, pozn. red.) pojali v poněkud
chemickém duchu. Nejen, že jsme si užili při
procházce k Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla čerstvého vzduchu, ale zároveň
nám pan Drahomír Strnadel předvedl pár
chemických pokusů, při kterých jsme chvílemi ani nedýchali. Bylo to zajímavé, protože
nám ukazoval, že když se hliník v prachu
foukne trubičkou do ohně, ukážou se v něm
jiskry. Bylo to jako v nějakém pohádkovém
pekle.
Taky měl v odměrném válci ﬁalovou barvu z rozdrobeného suchého listí z červeného zelí, a když do toho nalil ocet, tak se
po chvilce barva změnila do červenorůžova.
Nejvíc se nám líbil pokus s pistolí, kdy do ní
p. Strnadel napěchoval střelný prach a toaletní papír, a když si kluci zkusili vystřelit,
udělalo to obrovskou ránu.
Iveta Štefková, 2011
V roce 2002 prožili žáci Jubilejní základní
školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích
tento neobvyklý zážitek:
Dne 17. ledna přijeli do naší školy tři praví
Afričani. Protože už žijí v České republice
několik let, hovoří plynule českým jazykem.
Nejdříve nám pustili zajímavý dokument
o Jihoafrické republice. Po skončení ﬁlmu
se rozpovídali o tamějším životě, místních
zvycích, o zemědělství a těžbě nerostných
surovin. Ochotně nám také odpovídali
na naše dotazy. Na závěr to bylo nejlepší. Rozdali nám pravé africké bubny a jiné
místní nástroje a učili nás bubnovat, zpívat
a tančit africké tance. Dokonce se roztančily i naše paní učitelky, které v rytmu bubnů
divoce křepčily...
Petr Bordovský, 5. třída
Nebylo to však jediné setkání trojanovických dětí s africkou kulturou. V loňském
roce zavítala do mateřské školy černošská
hudební skupina AFRIKANA. Multikulturní vzdělávání se tedy zdárně rozvíjí!

K pravidelným lednovým událostem, které přitahují zájem místních i turistů, patří
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2.792.909,- Kč, celková hodnota díla bude
9.256.001,- Kč. Stavba je spoluﬁnancována
z evropských fondů – cca 6 mil. a z Fondu
životního prostředí – cca 1 mil. Kč. V současné době naše obec využívá skládky společnosti Asompo, a. s. v Životicích. Kapacita
této skládky bude do 15 let zcela naplněna
a tento typ likvidace odpadu (skládkování)
bude v Evropské unii zakázán. Veškerý odpad bude nutno třídit a recyklovat.
Drahomír Strnadel, leden 2007
Za téměř deset let jsme si na fungování
sběrného dvora zvykli. Přitom je mnoho
obcí, které něco takového nemají a likvidaci odpadů řeší přistavením kontejnerů.
Pro představu - za loňský rok prošlo sběrným dvorem více než 600 tun odpadu.

budování ledových a sněhových soch
na Pustevnách. Pravda, v průběhu let se podoba celé akce proměnila - ať už důsledkem
stále méně příznivých povětrnostních podmínek, či změnou koncepce. Podívejme se
však, jak to vypadalo, když byla akce ještě
v plenkách, když býval na horách sníh a konal se 2. ročník soutěže.
Zažili jsme to už minulý rok.
Existují zkrátka dny, kdy by „domorodci“
na hory v žádném případě mířit neměli.
Ovšem pokud stojíte o mačkanici, adrenalinové parkování, či loktovou soutěž u lanovky a nevadí vám výfukové plyny a takové
množství lidí, které „u nás doma“ nepotkáte
ani za celý rok, je akce Sněhové království
přesně tím nejlepším pro vás. Když ovšem
pomineme tyto drobné nepříjemnosti,
na Pustevnách o tomto víkendu bylo k vidění mnoho krásného. Meteorology hlášená
inverze vytvářela neuvěřitelné, skoro až pohádkové kulisy pro sněhově sošné klání.
Na místě vyrostlo deset sněhových soch a
jedna ledová. Atmosféru dotvářely vůně linoucí se ze stánků s nejrůznějšími dobrotami
a to vše ještě dokreslovala hudba rádia Čas.
Vítěznou sochou se stala „Tanečnice“. Bylo to
ale převelice těžké rozhodování…
Radka Gliwitzky, 2006
V letošním roce oslaví 10 let svého fungování sběrný dvůr.
Stavbu sběrného dvora komun. odpadu zahájila ﬁrma NOSTA, s. r. o. koncem října
2006.
Podle původní smlouvy měla být stavba dokončena do 31. 1. 2007. Protože statik nedoporučil využití ocelové konstrukce původní
haly, termín dostavby je prodloužen do 31.
3. 2007.
Součástí sběrného dvora jsou zpevněné
plochy, krytý mezisklad a garáž. V současné době jsme ﬁrmě NOSTA, s.r.o. zaplatili

Na stránkách Obecních novin však najdete i perličky, které pobaví a vykouzlí úsměv
na tváři. V lednu 2007 jsme si mohli přečíst
zajímavou anketu. Žáci Jubilejní základní
školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích
v ní odpovídali na otázku: Co bych dělal,
kdybych byl starostou? Z mnoha příspěvků
přinášíme odpověď tehdejší žákyně, nyní
již zcela určitě mladé dámy, Martiny Častulíkové:
Kdybych se stala starostkou Trojanovic,
změnila bych vyučování na škole do 9. třídy. Opravila bych cesty a postavila nové
chodníky. Nesouhlasila bych se znovuotevřením dolů. Zavedla bych malou nemocnici a otevřela lékárnu. Postavila bych útulek
pro nalezené pejsky a kočičky. Taky bych
ráda zlepšila hřiště. Postavila bych houpačky, prolézačky, skluzavky a dětské pískoviště. Pro staré babičky a dědy bych postavila
domov důchodců. Opravila bych staré domy,
které se rozpadají.
Postavila bych poštu, knihovnu, cukrárnu.
V okolí obchodů bych vysázela spoustu květin. V lese bych udělala pořádek se spadlými
stromy, posbírala bych odpadky. Vyčistila
bych studánky, abychom tam mohli chodit
pro čistou vodu. Pro opuštěné a týrané děti
bych zorganizovala sbírku použitých oděvů
a hraček. Mladým lidem poskytla půjčky
na bydlení, nebo jim postavila nové domy.
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Poděkování
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
v roce 2016 uspořádalo řadu akcí, které
měly úzký vztah k obci Trojanovice. Mám
především na mysli edukační programy
pro školy, kterých se pravidelně účastní
žáci Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka v Trojanovicích i žáci mateřských škol. Kromě tradičního vánočního
a velikonočního programu žáci navštívili
také programy Ani liška, ani vlk a Jak se
dělá chleba. Úspěšně se rozvíjel i projekt
Čtvrtečníci, který hojně navštěvují i trojanovičtí občané. Za zmínku stojí také výstava Historie a současnost ochotnického
divadla ve Frenštátě, která mapuje 180letou tradici místního amatérského divadla,
na kterém se podílela a podílí také řada
občanů z Trojanovic. Tuto výstavu můžete zhlédnout v našem muzeu do 19. února
2017.
Připravit akce, aby byly zajímavé a kvalitní, vždy něco stojí. Z tohoto důvodu jsme
v dubnu loňského roku v rámci grantové
výzvy požádali obec Trojanovice o ﬁnanční příspěvek na naše aktivity. Poskytnutou
dotaci jsme využili na realizaci výše zmíněných akcí. Jménem muzea bych chtěla
poděkovat obci Trojanovice za podporu a
všem trojanovickým občanům za přízeň,
kterou našemu muzeu věnují.
Mgr. Alena Figarová
vedoucí muzea
foto: archiv MNJ

Reklama a inzerce
Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza
Sklad Trojanovice Bystré

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

Možnost dovozu odběrateli.
Tel: 603 315 738

Leden 2017
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Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 19. prosince 2016
17/1 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016
- viz příloha.
17/2 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018
- 2020 - viz příloha.
17/3 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příjmů a výdajů
na rok 2017 dle odvětvového třídění v oddílech a paragrafech rozpočtové skladby - viz příloha.
17/4 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu
na rok 2017 - viz příloha.
17/5 Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2016 o Uveřejňování smluv, objednávek a faktur na webovém portálu s platností
od 1.1.2017 - viz příloha.

Trojanovice pro volební období 2014 - 2018.
17/10 Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn a příplatků poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce Trojanovice
ode dne 1. 1. 2017.
17/11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva obce Trojanovice na rok 2017.
17/12 Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení směrnice Zásady a
postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek.
17/13 Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí nového správce
obecního lesa pana Martina Kramoliše a měsíční odměnu 3.530,Kč.

17/6 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p. č.
2059/1 v k. ú. Trojanovice o velikosti 6 m2 pro vybudování přístřešku pro dřevo za cenu 100,- Kč/rok.

17/14 Zastupitelstvo obce schvaluje dle §6 odst. 6 zákona č. 586/92
Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů použití služebního vozidla zn. Škoda starostovi obce Trojanovice pro služební i
soukromé účely.

17/7 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodní sítě v lokalitě Karlovice.

17/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z kontrolního výboru (viz příloha) a schvaluje nápravná opatření - viz příloha.

17/8 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
850/3 o ploše 29 m2 v lokalitě Trojanovice Pindula.

17/16 Zastupitelstvo obce schvaluje využití ﬁnančních prostředků
z rozpočtu fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky v roce 2017
- viz příloha.

17/9 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Jiřího Novotného jako
určeného zastupitele pro pořizování změny č. 1. územního plánu

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Místní poplatky v roce 2017
Poplatek za odpady
Dne 31. 10. 2016 schválilo zastupitelstvo obce novou obecně závaznou vyhlášku 2/2016 o místním poplatku za odpady.
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci 410,- Kč
- za rekreační objekt 410,- Kč

Termíny svozu popelnic v roce 2017
Jednotným svozovým dnem pro celou obec zůstává LICHÝ
ČTVRTEK.
První svoz bude 5. ledna 2017. Svoz je pravidelně i tehdy, když
na tento den připadne státní svátek.

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden 2017

Den
5
2
2
13
11
8
6
3
14
12
9
7

Den
19
16
16
27
25
22
20
17
28
26
23
21

Den

30

31

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele 450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, 200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hodin
středa
15.30 - 17.00 hodin (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční
banky,
a. s.
číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
- u platby za psa: 40 a číslo popisné domu.
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2017.
Platba místních poplatků pro rok 2017 v hotovosti nebo kartou
na pokladně bude možná až od 9. ledna 2017.
Monika Ondryášová
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Rozpočet na rok 2017
Na 17. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice byl schválen
rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017. Pokud se s ním chcete podrobně seznámit, naleznete ho na webových stránkách
www.trojanovice.cz mezi povinně zveřejňovanými informacemi. Zde uvádíme jen hlavní data.
Předpokládaná výše příjmů v roce 2017 je 60 731 356,- Kč.
Hlavním zdrojem příjmů jsou kromě daní příjmy z nájmů, poskytovaných služeb, výtěžek z obecního lesa, příjem za tříděný
odpad a neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu.
Největší investice představuje stavba chodníku do Ráztoky
(cca 7 miliónů Kč), rekonstrukce obchodu Hruška na Lomné
(předpokládaná výše 6 miliónů Kč) a vybudování vodovodu a
kanalizace v dolní části Lomné (cca 4 milióny Kč). Mezi další
výdajové položky patří provoz obecního úřadu a poskytování
služeb obce Trojanovice (cca 8 754 500,- Kč), údržba a oprava
silnic (3,9 miliónů Kč), školy (2 740 000,- Kč) či platba za svoz
komunálního odpadu (1 250 000,- Kč).

Naši jubilanti
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Václav Havlík

80 let

Eva Strnadlová

75 let

Anežka Jurková

75 let

Eva Czerneková

75 let

Anežka Polášková

75 let

Ján Svorčík

75 let

Jana Schwarzová

70 let

Františka Czeﬀerová 70 let
František Ondryáš

70 let

Zdeněk Velecký

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Poplatky za inzerci
Ceny za reklamu a inzerci se v roce 2017 měnit nebudou, zůstávají
tedy stejné jako v předchozím roce. Ceny uvedené v závorkách platí pro inzerenty či ﬁrmy sídlící na území Trojanovic.
Rozhodnete-li se publikovat inzerát či reklamu více než 2x
po sobě, získáváte 10% slevu.
Inzeráty týkající se akcí osvětového, kulturního či sportovního
charakteru inzerujeme bezplatně.

Nedostal(a) jsem Obecní noviny?
Jste občané Trojanovic a stalo se vám, že jste neobdrželi Obecní
noviny? Jak v takém případě postupovat?
Periodikum Obecní noviny z Trojanovic distribuuje obecní úřad
do jednotlivých domácností prostřednictvím služeb České pošty.
Výtisky jsou předány distributorovi 1. (nejpozději 2.) dne v měsíci.
Pak již vše záleží na zaměstnancích České pošty. Protože necháváme Obecní noviny distribuovat jako letáky a reklamní tiskoviny,
může se stát, že do schránky dorazí až po týdnu.
V případě, že Obecní noviny neobdržíte do poloviny měsíce, nahlaste, prosím, tento nedostatek na e-mailovou adresu: obecni.noviny@trojanovice.cz, kde uvedete vaše bydliště a měsíc, kdy vám
Obecní noviny nebyly doručeny. Budeme pak kontaktovat vedení
pobočky České pošty a budeme se snažit zjednat nápravu.
Martin Trubač

Informace o pytlovém sběru
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!
Systém pytlového sběru tříděného odpadu stále pokračuje
za stejných podmínek jako v loňském roce. Nezapojené domácnosti se mohou do tohoto systému kdykoli přihlásit, a to registrací
na obecním úřadě, kde jim budou zdarma vydány také pytle a čárové kódy. Zaregistrované domácnosti si nové pytle i kódy vyzvedávají přímo ve sběrném dvoře.
Vypočtený bonus za rok 2016 bude při platbě poplatku za odpady
v hotovosti domácnosti odečten, při platbě převodním příkazem
je nutné se o výši bonusu informovat na obecním úřadě na tel. 556
835 022 nebo e-mailem na ic@trojanovice.cz nebo obec@trojanovice.cz.
Přehled ﬁnančních bonusů za dovoz tříděného odpadu
do sběrného dvora:
Pytel plastů
15,- Kč
Pytel nápojových kartónů
10,- Kč
Papír (min. hmotnost 10 kg)
10,- Kč
Objem a čistota odpadů
Odpady v pytlích musí být sešlápnuté a čisté, bez zbytků potravy a
bez mastnoty. Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který do nich
opravdu patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude ﬁnanční
bonus uznán.

Akce v Trojanovicích a okolí
Valašský soubor Radhošť z Trojanovic
zve na

tradiční VALAŠSKÝ BÁL

v sobotu 4. února 2017 v hotelu Beskyd.

Předprodej místenek se vstupenkou v ceně 80,- Kč bude
od 13. ledna 2017 u p. Evy Káňové – bývalá prodejna Kutil na Lomné (tel.737785723) a v Turistickém a informačním
centru ve Frenštátě, Nám. Míru 1 (tel.556836916).

K tanci a poslechu zahraje
cimbálová muzika pořádajícího souboru
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LEDOVÉ
SOCHY

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
HISTORIE A SOUČASNOST
OCHOTNICKÉHO DIVADLA VE FRENŠTÁTĚ
Výstava k 180. výročí počátku ochotnického divadla
ve Frenštátě p. R.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 19. února 2017.

PUSTEVNY
PODMOŘSKÝ SVĚT
MAKROSVĚT BROUKŮ

ČTVRTEČNÍCI: AMATÉRSKÉ DIVADLO
VE FRENŠTÁTĚ P. R. V LETECH 1990 - 2015
Přednáška spojená s komentovanou prohlídkou výstavy.
Přednáší Martin Trubač.
Ve čtvrtek 5. ledna 2017 v 10:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.

Sněhové sochy
Mistři světa v řezání soch
O víkendech:
Hry a soutěže pro děti
Tatra Bonver Dakar teamu
Jarmark
Ledový bar
Kingswood vesnička
Dobývání dárků z ledových kvádrů
Doprovodný program Rádia Čas
14.-15.1.2017 World Snow Day

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT: OD ONDŘEJE
PO TŘI KRÁLE
Účinkuje Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Rožnova
pod Radhoštěm.
V sobotu 7. ledna 2017 v 16.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm

VSTUP ZDARMA

7.1.–22.1.2017

www.pustevny.cz
Mediální partneři:

POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a středních škol.
Komentovaná prohlídka stálých expozic, beseda Jak se dělá
divadlo, dílna šikovných rukou, střelba na laserové střelnici.
V pátek 3. února 2017 od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí.

Za podpory:

Hlavní partneři:

Partneři:
HOTEL
TANEČNICA

Reklama a inzerce

MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
DĚKUJE SVÝM PŘÁTELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM
ZA PŘÍZEŇ A PŘEJE VŠEM DOBRÝ ROK 2017



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

ROZVOZ OBD - CATERING
Máte hlad?
Nestíháte si zajít na obd?
Dali byste si poctivou eskou kuchyni?
Obrate se na nás!
•

•

•
•

Rozvoz obd pro firmy, kanceláe, úady (i vtší
množství obd na jedno místo, donáška pro
seniory).�
�
Na výbr z pti druh jídel od 75,- K vetn
polévky.
Tradiní eská kuchyn z kvalitních surovin.
Objednávky jídel pijímáme i ráno v den rozvozu.
Také zajišujeme oberstvení na firemní i rodinné akce vetn
dovozu i servírování.
Kontaktujte nás:
email: info@beskydtrojanovice.cz
tel: 773 669 844
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Škola díky investicím do úsporných energií ušetří
Na Jubilejní základní škole prezidenta
Masaryka proběhly
velké investice. Jsem
velmi rád, že se můžeme pyšnit krásně
opravenou budovou
vybavenou nejmodernějšími technologiemi. Díky technologii spalování
štěpky, která nahradila staré dosluhující plynové kotle,
škola šetří velké ﬁnanční prostředky.
Spotřeba elektřiny díky výměně světel za úspornější klesla od roku
2013, kdy jsme platili 127 tis. Kč za rok, na 83 tis. Kč za uzavřený
rok 2015. Spotřeba plynu klesla od roku 2013, kdy jsme platili 430
tis. Kč za rok, na 22 tis. Kč za uzavřený rok 2015.
Štěpku máme především z ořezů kolem komunikací, které bychom stějně museli dělat, ale pokud bychom neměli kotelnu, nemohli bychom ořezy následně využít.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo zvládnout energeticky úsporná opatření na největší obecní budově. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům obce, kteří se museli novou techniku naučit obsluhovat. Rozhodně to nebyla jednoduchá práce. Nyní však přináší
své plody.
Jiří Novotný

Dobrý počin pro budoucí generace
V letošním roce byly vydány dvě publikace o obci.
První z nich nese název K trojanovským horám. Pracoval na ní
šest let pan Drahomír Strnadel spolu s Janou Koudelovou a Martinou Vodrážkovou. Jde o soubor sesbíraných historických fotograﬁí
z naší obce. Publikace je obsáhlá a je za ní vidět ohromný kus práce
pana Strnadla, který osobně navštěvoval původní trojanovské rodiny, od kterých si půjčoval staré fotograﬁe, které poté publikoval.
Fotograﬁe, které by se jinak poztrácely a upadly v zapomnění, tak
zachoval pro budoucí generace. A tak můžeme obdivovat, jak naši
předkové žili a co vše byli schopni vybudovat.
Druhou publikaci Dějiny obce Trojanovice připravoval po tři roky
Jan Saheb s Lenkou Novákovou. Jde o odbornou publikaci, která
popisuje historii obce od jejího vzniku až po současnost. Dosud
se touto problematikou částečně zabýval Bohumír Četyna. Nyní
máme první ucelenou knihu o dějinách Trojanovic, založenou
na profesionálním bádání v archivech, kronikách a historických
dokumentech.
Obě knihy jsou úžasným počinem. Obě nám připomínají, odkud
pocházíme, co formovalo naše předky, co nám předali a čeho si
máme vážit. Obě ukazují tvrdý život lidí v Trojanovicích, díky kterým se my dnes máme více než dobře. Tyto knihy by neměly chybět v žádné knihovničce v Trojanovicích.
Zvlášť úctyhodná je práce trojice Strnadel - Koudelová - Vodrážková. Na přípravě knihy pracovali bez jakékoliv odměny. Dovolím
si tedy touto cestou trojici autorů knihy K trojanovským horám
velmi poděkovat. Jsou to lidé, kterých si moc vážím, a jako starosta
před nimi hluboce smekám!
Jiří Novotný
Leden 2017
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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 3. prosince 2016

Občánci nahoře zleva: Matěj Novák, Michal Kaščák, Šimon Vaněk
Občánci dole zleva: Jindřich Bordovský, Šimon Černoch, Damián Lžičař

Jubilanti zleva nahoře: Petr Dobiáš, Jana Jaškovská, Bohumír Musil
Zleva dole: Vlasta Molinková, Marie Zbavitelová, Miroslava Běčáková

foto Věra Vašendová
Leden 2017
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Dvě vzpomínky na P. Rudolfa Swienczka (1953 - 2016)
Dne 9. prosince 2016 zemřel P. Rudolf
Swienczek.

Ve farnostech Frenštát p. R. a Tichá působil dvacet let (od r. 1997). To je dlouhá
doba. A třebaže nebyl knězem typu Zbigniewa Czendlika ani Tomáše Halíka, významně se zapsal do života farnosti i obce.
Jeho zásluhou byly dokončeny úpravy
liturgického prostoru v kostele sv. Martina i sv. Jana Křtitele. V kapli na Radhošti
nechal vybudovat mramorový obětní stůl.
Filiální kostel nechal vybavit moderními
okenními vitrážemi, a pokud zaslechnete
vyzvánět zvon ve věži farního kostela, pak
vězte, že i to je jeho zásluha.
Rád bych vzpomenul i jedné, dnes už možná zapomenuté věci. V roce 2000 P. Rudolf
Swienczek jako jeden z mála církevních
představitelů podpořil tehdejšího studenta
teologie Václava Nováka, který podal trestní oznámení na jednoho kněze olomoucké
diecéze za sexuální obtěžování mládeže.
K tomu bylo třeba osobní statečnosti, tenkrát možná mnohem více než dnes.
Byl znám svou uzavřenou povahou a společensky někdy působil jako ten pověstný
slon v porcelánu. Měl jsem však možnost poznat ho blíže, a tak mohu říci, že
pod drsnou slupkou se skrývala někdy až
chlapecky plachá a citlivá duše.
Na závěr mi dovolte osobní vzpomínku.
Je tomu už dávno, co k nám přišel jednou
na návštěvu. Bylo to v předvečer slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie. Ti, kdo ho blíže
znali, vědí, že takové návštěvy se nejednou
protáhly až do brzkých ranních hodin.
Vzpomínám si, že s úderem půlnoci, když
odkládal do popelníku už kolikátý oharek
cigarety (ano, tento nešvar k němu tenkrát
neoddělitelně patřil a on to nikdy příliš
nezakrýval), podíval se na hodinky a lakonicky prohlásil: „Už je tam!“ – maje tím
na mysli Pannu Marii a nebe.
Když jsem se dověděl o jeho náhlém skonu, měl jsem nutkání udělat totéž. Kouknout se na hodinky a říct: „Už je tam!“
Martin Trubač
foto: Jan Fuxa

Když člověk zemře, stává se součástí našich
vzpomínek. Ty moje na frenštátského faráře P. Rudolfa Swienczka jsou ohraničeny
dvěma vzpomínkami. První je z roku 1997,
když přišel na Obecní úřad v Trojanovicích
a představil se jako nový farář ve Frenštátě
p. R. Ta poslední vzpomínka je z úterý 6.
prosince, tři dny před jeho smrtí, kdy jsem
jej navštívil s panem starostou Jiřím Novotným v ostravské nemocnici. Mezi těmi
dvěma vzpomínkami je množství dalších,
vesměs radostných a šťastných.
Jméno otce Rudolfa zůstane trvale spojeno s novodobou historií Matice Radhošťské. Brzy po svém příchodu na frenštátskou faru obnovil duchovní život v kapli
sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Z jeho
iniciativy slouží každoročně kněží z olomoucké arcidiecéze a ostravsko-opavské
diecéze od začátku července až do konce
září na Radhošti mše svaté. Jen letos se
při těchto bohoslužbách vybralo 100 tis.
Kč. Po celou dobu 16 let spolupracoval při
generální opravě kaple, která byla teprve
letos dokončena novým šindelovým obložením severních stěn. Nový obětní stůl a
dlažba před oltářem uvnitř kaple je rovněž
jeho zásluhou.
K frenštátské farnosti patří i Trojanovice
a v novodobé historii naší obce má otec
Rudolf své stránky. Požehnal /vysvětil/ dvě
nové zvoničky, první na Karlovicích a druhou s názvem Strážkyně Beskyd na Horečkách, dále repliky čtyř historických zvonů
i nově opravenou kapličku sv. Jana Křtitele
pod Dílem. Hasičům požehnal dvě nová

Zleva: S. Petruj, biskup D. Fellhauer a R. Swienczek

auta. Křtil, oddával a mnoho našich občanů doprovodil na poslední cestě.
Podílel se na společenském životě v obci. S našimi občany navštívil rodné město
zakladatele naší obce biskupa a kardinála
Ferdinanda Julia Troyera v Innsbrucku, se
členy Matice Radhošťské místo posledního
odpočinku arcibiskupa Theodora Kohna
v Ehrenhausenu, který v roce 1898 vysvětil
kapli na Radhošti. Dvakrát se setkal s našimi krajany v Texasu, kteří si toho velmi
vážili, protože byl prvním knězem z Frenštátu p. R., který Texas navštívil. Však také
krajané při svých cestách do rodné země
svých předků se nikdy neopomenuli s otcem Rudolfem setkat. Když v Texasu někdo zemře, říkají: „Umřel, asi ho Bůh už
potřeboval.“
Snad je tomu opravdu tak.
Drahomír Strnadel
foto poskytl Drahomír Strnadel

Ze stáje Bonanza
Ani jsme se nenadáli a je za námi další
rok. Rok plný milých i méně milých překvapení, těžkých zkoušek vytrvalosti a trpělivosti, ale hlavně rok plný radosti a splněných snů.
S dětmi, které pravidelně docházejí
do jezdeckého kroužku, jenž není převážně
zaměřen na jezdecký sport, ale spíše
na budování přátelských vazeb mezi dětmi a vztahu ke zvířatům, se nám povedlo
účastnit se výstavy koní, závodů Pony games a také několika kol Moravského Ride
and Show šampionátu. Tyto akce jsou zaměřeny hlavně pro děti, které se se svými
poníky chtějí zdokonalovat v základní jezdecké průpravě, vedení koní a hlavně spolupráci jezdce a jeho čtyřnohého přítele,
který ochotně a mnohdy trpělivě plní přání malých jezdců. Děti se v rámci Pony games učí spolupracovat v soutěžním týmu,
který tvoří 4 jezdci a 4 pony. Takové týmy
jsou vybaveny stejnými jezdeckými úbory

a mají také své vybavení, které odpovídá
pravidlům Pony games.
Tímto bychom chtěli poděkovat obci Trojanovice za grant, který byl v letošním roce
použit právě na nákup vybavení a úborů
pro účast na podobných závodech. Ať už
se děti účastnily her s poníky, nebo jízdy
zručnosti, či soutěže mladý vystavovatel,
předcházela těmto akcím pečlivá příprava.
Zuzana Školeková
Srdečně zveme na tradiční Obecní bál, který se bude konat 11. února
2017 v hotelu Beskyd.
A na co se můžete těšit? K tanci bude
hrát kapela Nightshift, program zpestří vystoupení členek tanečního souboru ZUŠ Frenštát p. R. a na své si
přijdou i milovníci zumby.
Alena Janáková
Leden 2017
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Napsáno na okraji...
S blížícími se posledními dny roku
vzpomínáme a také bilancujeme, co se
nám vydařilo a co se nám naopak nepodařilo. Někteří si dávají také novoroční
předsevzetí. Předsevzetí do nového roku
mohou být nejrůznějšího charakteru.
Mohou se týkat našeho zdraví, přátel,
rodiny nebo naší profese. Poté, co si
vybereme určité novoroční předsevzetí, jsme přesvědčeni, že je dodržíme, a
i když nás naši blízcí přesvědčují o tom,
že se nám to jistě nepodaří, trváme často na svém názoru a říkáme jim, že my
své předsevzetí zcela jistě dodržíme a že
pak budou velmi překvapeni z toho, jak
dobře jsme to zvládli.
S velkým nadšením se pak pustíme
do plnění našeho cíle. Bohužel nadšení,
se kterým se vrhneme do plnění našeho
úkolu, netrvá ve většině případů příliš
dlouho, protože jsme vystaveni mnoha
věcem, které nás přímo vybízejí k porušení našeho předsevzetí. Například, pokud jsme se rozhodli držet dietu, jsme
každý den nuceni se ovládat, pokud
před sebou máme mnoho skvěle vypadajícího a zcela jistě také dobrého jídla,
abychom ho skutečně neochutnali. Pokud se například rozhodneme, že budeme každé ráno běhat, abychom se udrželi v dobré zdravotní kondici, musíme
každý den vstát a vyběhnout do přírody
nezávisle na tom, jaké je venku zrovna
počasí. Často je to ale naše pohodlnost,
co nás nakonec od našeho předsevzetí
pravidelně běhat odradí.
Pokud se nám však podaří dosáhnout
cíle, který jsme si stanovili plnit dlouhou dobu, může nám to přinést do našeho života ještě další přidanou hodnotu. Pokud tedy pravidelně sportujeme,
můžeme potkat nové přátele, kteří mají
stejné zájmy, jako máme my. Mohou
nám předat své zkušenosti a jejich rady
pro nás mohou být velkým přínosem
v plnění našeho cíle. V neposlední řadě
jsme však překonali sami sebe a to není
malé vítězství!
Dávat si novoroční předsevzetí podle mého názoru smysl určitě má. Když
si určité předsevzetí skutečně zvolíme,
musíme pak najít dostatečnou chuť a
odvahu k jeho naplnění. Já osobně si
žádná novoroční předsevzetí nedávám,
uznávám ale, že se jedná o pěknou tradici, která k Vánocům a k vítání nového
roku patří stejně jako například kapr
nebo bramborový salát.
Matěj Fucyman
Leden 2017

Ohlédnutí za vánočním časem v Domově Hortenzie
Každoročně v Domově Hortenzie probíhá
nespočet společenských a kulturních akcí,
které zpříjemňují sváteční čas všem obyvatelům. V úvodu adventu obyvatelé odměnili potleskem vystoupení Mateřské školy
Školská se sborečkem Mateřídouška, plné
básniček a vánočních písní. Ani letos nezapomněl Mikuláš se svou družinou
na své ovečky v Hortenzii, všechny obdaroval mikulášskou nadílkou. Zastupitelé
města v čele s paní starostkou pamatovali
na seniory a tradičně předali všem uživatelům vánoční hvězdy společně s dárkovou
taškou. Letošní celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“ se i tentokrát zúčastnili
klienti Hortenzie a zažili tak společnou radost při zpěvu vánočních písní. Další den
Domov navštívili žáci ze základní školy
v Trojanovicích, kteří si připravili opravdu nádherné pásmo „Vánočního příběhu“ a každého obyvatele potěšili krásným
pohankovým polštářkem. Koncert žáků
frenštátské hudební školy potěšil všechny
příznivce dobré hudby, jako pokaždé žáci
předvedli výborné výkony, zahrané ve vánočním výběru melodií. V nabídce akcí
nechyběla zajímavá přednáška zprostředkovaná Policií České republiky o nástrahách a nebezpečích, se kterými se uživatelé
mohou potkat. Mohli by pak předejít mnohým nepříjemnostem a strávit tak vánoční
čas v pohodě a klidu. Hlavní společenskou
událostí Hortenzie bylo vánoční setkání

obyvatelů se zaměstnanci, kdy si společně
zazpívali vánoční koledy. Také je potěšil
svým vánočním koncertem Zdeněk Krásný, ostravská hvězda TV Šlágru. Nesmíme
zapomenout na návštěvu dětí z trojanovického lesního klubu, které v průběhu roku
pravidelně seniory navštěvují a na Vánoce jim předaly malé vánoční pozornosti.
Na závěr celého slavnostního období vystoupily se svým tříkrálovým programem
děti z Mateřské školy Dolní.
Všichni obyvatelé naplno prožili vánoční atmosféru v příjemném a rodinném
prostředí Domova Hortenzie. Všem účinkujícím patří veliké poděkování za jejich
vystoupení a vánoční dárečky, další poděkování náleží všem zaměstnancům Hortenzie za vytvoření té správné slavnostní
atmosféry.
text a foto: Monika Klíčová

Malé jezdecké „naděje“ zářily na galavečeru
Dne 17. 12. 2016 se v Novém Jičíně uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších jezdců
severomoravské oblasti. Jedná se o tradiční
akci, na které bývají každoročně oceněni
ti nejlepší jezdci za svou celosezónní usilovnou práci.
V letošním roce se na listině oceněných
objevila řada nadějných dětských jezdců
z Trojanovic a blízkého okolí. Tito jezdci zazářili v uplynulé sezóně především
v pony disciplínách – parkuru a pony games. Pony games je novou disciplínou
v českém jezdeckém prostředí, což byla
pro děti výzva, jíž se zhostily na výbornou. Jezdci David Skřídlovský, Kopřivová
Gabriela, Přadková Barbora, Zerzoňová
Viktorie, Hložková Karolína, Blechová
Karolína, Vyvialová Tereza, Liďáková Karolína, Valčíková Soﬁe, Štefková Viktorie
a Rybářová Agáta se společně účastnili řady turnajů po celé České republice a velmi úspěšně reprezentovali barvy
Trojanovic na národní i mezinárodní
úrovni. Jezdkyně měly možnost navštívit také Francii a Polsko, kde se věnovaly zdokonalování svých dovedností

a reprezentovaly Českou republiku
v této disciplíně. Jejich energie a úsilí
se vyplatily, jelikož se staly vítězi ﬁnále turnaje Pony Games.
Oceněna byla také jezdkyně Natálie Bečková, která reprezentuje stáj PharLap v Trojanovicích pod Javorníkem. Má za sebou velice dobrou parkurovou sezónu – se svými
poníky získala zlatou a stříbrnou medaili
na oblastním mistrovství severní Moravy
2016 ve své kategorii. Rovněž se účastnila turnajů Pony Games spolu s ostatními
jezdkyněmi a za uplynulou sezónu značně
zdokonalila své jezdecké dovednosti.
Gratulujeme dětem k jejich úspěchům
a přejeme jim to nejlepší v následujících
turnajích a závodech. Každý malý i větší
úspěch je motivací a my věříme, že do nové
sezóny vstoupí s energií a nadšením. Velice si vážíme spolupráce s JK Trojanovice,
jenž je úspěšným pořadatelem řady pony
soutěží, a také podpory obce Trojanovice,
díky které máme možnost i nadále rozvíjet
jezdecký sport v této oblasti.
Pavel Holešovský
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Žáci z Trojanovic žijí (nejen) ﬂorbalem
Vánoční ﬂorbalový turnaj mladších a starších žáků se stal již tradicí, která neodmyslitelně patří k adventu. V pátek 9. 12. jsme
mohli zhlédnout napínavé souboje v podání starších žáků, kteří s velkým nasazením
poměřili své síly ve vzájemných zápasech.
U mladších žáků byl turnaj pestřejší, neboť
v letošním roce jsme opět přivítali nové
tváře z řad prvňáčků a oživili tak kroužek
o nové sportovní tváře.
Velkou oporou a motorem našich hráčů
při turnajích byli fanoušci z řad rodičů a
příbuzných, kteří vřele opláceli hráčům
jejich snahu mohutným potleskem a fanděním.
V minulém roce jsme navázali kontakt
s nedalekou videčskou školou, která leží
kousek od Rožnova p. R. Setkání, které
proběhlo ke konci listopadu, se neslo opět
ve sportovním duchu.

Děti v Domově Hortenzie

Letos jsme naše sportovní klání obohatili
o turnaj ve vybíjené, kde se žáci naší školy
umístili na prvním místě. Následoval ﬂorbalový turnaj, kde starší žáci ﬂorbalového

kroužku obsadili 2., 4. a 6. místo. Všem
hráčům gratulujeme a děkujeme za pěknou hru.
text a foto: Michaela Manová

Od valašské trúby k varhanám

O Vánocích a v předvánočním čase jsou
si lidé blíž. Vzájemně se navštěvují a my
jsme se s dětmi z divadelního kroužku i
sborečku rozhodli, že tento rok potěšíme
svou návštěvou seniory v Domově Hortenzie. Proto jsme nejenom nacvičovali a
trénovali, ale také vyráběli dárečky. Chtěli
jsme jim zpříjemnit adventní dobu vánočním příběhem o narození Ježíška. Tuto hru
jsme hráli 15. 12. 2016. Děti jsou jako vždy
skvělé a své role pojaly profesionálně. Sboreček nás krásně doplnil koledami a obyvatelé domova pro seniory nasáli vánoční
atmosféru. Na konci celého představení
jsme rozdali seniorům připravené vánoční dárky v podobě pohankového polštáře
a vánočního přáníčka. Musím říci, že i
na obdarovaných bylo vidět veliké dojetí.
text a foto: Jana Balharová

Trubačův rod patří k nejstarším v Trojanovicích. Spisovatel Bohumír Strnadel-Četyna uvádí, že jejich jméno se objevuje
v písemných dokumentech už v roce 1628.
Traduje se, že příslušníci tohoto rodu získali své příjmení proto, že dobře troubili
na valašskou trúbu. V průběhu staletí však
valašskou trúbu nahradili jinými hudebními nástroji. František Trubač (1863-1947)
byl nejen dobrý muzikant, ale také sběratel místních lidových písní. Řada z nich je
ve zpěvníku Trojanovice zpívají. Jeho syn
Bohumil (1897-1990), vynikající ﬂétnista,

byl členem Bělehradského symfonického
orchestru. Bohumilův syn Pavel, absolvent
konzervatoře, klavírista, je známý jako
dlouholetý ředitel Základní umělecké školy ve Frenštátě p. R. Další z potomků Františka Trubače, Ing. Jiří Trubač, po mnoho
let dirigoval Vánoční mši Václava Mýtného, která se v kostele sv. Jana Křtitele hraje
už od roku 1777. Jeho zásluhou se Mýtného mše hraje v původní podobě. Proč ten
historický úvod?
První adventní neděli 27. listopadu jsme
se s manželkou zúčastnili koncertu klasické hudby v kostele sv. Petra a Pavla
v Hradci nad Moravicí. V hudebním programu zaznělo celkem čtrnáct skladeb
s církevní tematikou - Schubertova Ave
Maria, tři biblické písně od Antonína Dvořáka a díla dalších skladatelů, např. Césara
Francka, Georgese Bizeta aj. Písně zpíval
Josef Škrobánek, sólista Janáčkovy opery
v Brně, na trubku hrál Jiří Kepka, slovem
provázel Evžen Trupar, člen činohry Slezského divadla. Na varhany hrál Vojtěch
Trubač, syn Ing. Jiřího Trubače. Na závěr
koncertu Evžen Trupar představil jednotlivé umělce. Posluchačům sdělil, že devatenáctiletý student Ostravské konzervatoře
Vojtěch Trubač, ﬁnalista Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, je z Trojanovic.
Publikum odměnilo Vojtěchovu brilantní
hru bouřlivým potleskem a malé skupině
přítomných Trojanovjanů, kterou zorganizovala paní Františka Dudková, „se pýchou
dmula hruď.“
Drahomír Strnadel
foto poskytl Vojtěch Trubač
Leden 2017
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Cesta časem k úpatí trojanovských hor
V úterý 29. listopadu proběhl v restauraci Rekovice křest knihy K trojanovským
horám. Téměř pětisetstránková publikace,
jejíž vydání připravil Drahomír Strnadel
společně s Janou Koudelovou a Martinou
Vodrážkovou, zachycuje život v obci prostřednictvím dobových fotograﬁí. Snímky, kterých je v knize 1300, pocházejí jak
z obecního archívu, tak od samotných Trojanovjanů - fotograﬁe poskytlo pro vydání
knihy na 140 místních obyvatel.
Kniha dokumentuje období od 1. světové války po šedesátá léta minulého století.
Zobrazuje trojanovickou krajinu, její ráz
a postupnou proměnu, ukazuje život lidí,
jejich práci a obydlí. Je přehledně členěná
a každá z fotograﬁí obsahuje stručný popisek, který čtenáři ozřejmí výjev na ní zachycený.
Samotný křest byl vskutku velkolepý,
v malebném lokále obecní hospody se jej
zúčastnilo na 100 hostů. Večerem posluchače provázel slovem Drahomír Strnadel,
o hudební doprovod se postarala cimbálo-

vá muzika Radhošť. Vystoupili také členové
Matice Radhošťské, pod jejíž záštitou kniha vyšla. Knihu pokřtil vodou z Četynovic
farář Petr Dujka s přáním, aby sloužila
k dobrému.
Doufejme tedy, že se tato krásná publikace
stane nejen ozdobou knihoven Trojanovja-

Ze života Klubu seniorů Pod Javorníkem
Dlouholetý předseda klubu pan Lumír Šrubař, který vykonával tuto funkci
od roku 2009, v září letošního roku odstoupil ze zdravotních důvodů.

Za jeho vedení bylo vykonáno hodně
práce. Např. přestěhování klubu z bývalé
školy do nových prostor u mateřské školy, přístavba verandy, organizování akcí,
zájezdů, vycházek a besed.
My všichni, členové Klubu seniorů Pod
Javorníkem, mu upřímně za tuto práci
děkujeme a přejeme do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a stálé aktivní zapojení do další činnosti klubu.
Od září 2016 převzal vedení klubu pan

nů, ale že bude především zdrojem poznání
a inspirace, neboť zachovává střípky života,
který se odehrál teprve před několika desetiletími a přesto je nám již tolik vzdálen.
Jiří Reiter
foto: Jana Koudelová

Přání do nového roku

Josef Stavárek, kterému přejeme hodně
zdraví, elánu, optimismu, úspěchů v této
funkci.
Za členy klubu Jarmila Mikesková
I v roce 2016 pokračovalo pravidelné
cvičení žen z Klubu aktivních seniorů
Pod Javorníkem.
Na zkvalitnění a rozšíření všestrannosti
cvičení s využitím moderních pomůcek
(gymnastické míče, posilovací gumy)
nám přispěl v rámci projektu „Tělesná
zdatnost zvyšuje kvalitu života“ ﬁnančním darem Obecní úřad Trojanovice.
Za to upřímně děkujeme.
Cvičení s posilovací gumou i cvičení
s gymnastickými míči je pravidelně zařazováno do jednotlivých lekcí. Díky těmto
pomůckám můžeme udržovat i ve vyšším
věku pružnost, stabilitu, kondici, posilovat svalstvo a tím celkovou vitalitu.
Náplň cvičení je bohatší, lákavější, aktivizující.
Mgr. Květoslava Reková
cvičitelka

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic přeje všem spoluobčanům hodně zdraví, dobré pohody a
spokojenosti v práci i osobním životě
po celý rok 2017.
Zároveň chci připomenout, že rádi
v souboru uvítáme všechny, kdo mají
zájem o lidovou píseň a tanec a chtějí
se podílet na činnosti souboru.
Zkoušky souboru jsou vždy v úterý
od 19.00 hodin v 1. patře tělocvičny
Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka v Trojanovicích na Lomné.
Ing. Petr Michna

Obecní noviny z Trojanovic - periodický tisk územního samosprávného celku - MK ČR E 22401
• vychází měsíčně • číslo vyšlo 2. 1. 2017 v nákladu 950 ks • vydává: Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R., IČ 00298514 •
• tisk: ARUNDO TRADING, s.r.o. • titulní strana: Martin Buryan - Zimní motiv •
Uzávěrka příštího čísla bude 20. ledna 2017, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz
Leden 2017

