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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rok 2017 je již v plném proudu.
Na straně 9 najdete přehled projektů
a investičních záměrů, které bychom
rádi zrealizovali v tomto roce. Ale život obce netvoří jenom stavby, nákupy
a prodeje.
Na začátek března máme domluveno setkání náměstků pro cestovní
ruch z Moravskoslezského a Zlínského
kraje. Setkání se zúčastní starostové
z Frenštátu p. R., Rožnova p. R., Dolní
Bečvy, Prostřední Bečvy a Trojanovic.
Představíme návrhy, jak komplexně
řešit důležité turistické lokality, jako
jsou Pustevny, Radhošť a Velký Javorník. Na Pustevnách jde především
o parkoviště, stánkový prodej, omezení vjezdu aut, podpory běžeckých tratí,
odpočinková místa a řešení prostoru
kolem sochy Radegasta. Kolem Velkého Javorníku by se zase řešil projekt
trailových tratí. Máme již hotovou studii na rozšíření trailů a rožnovská strana má zájem se na ně napojit. Turisté
by se tak mohli dostat od nás
do Rožnova p. R. a naopak.
V případě odstranění „černých“ staveb v areálu Dolu Frenštát čekáme
na rozhodnutí nejvyššího správního
soudu. Dále plánujeme oslovit nové
vedení OKD. Zároveň proběhlo setkání s novým hejtmanem MS kraje prof.
Ing. Ivem Vondrákem. Přislíbil účast
při jednáních o dolech a podporu
v problematice Dolu Frenštát.
A na závěr jedna dobrá zpráva. Již
máme data, jak v minulém roce fungoval nový systém svozu komunálního
odpadu. Změna systému se vyplatila
a ušetřili jsme za rok 2016 111 tis. Kč.
Tímto se stává odpadové hospodaření
soběstačné.
Jiří Novotný
starosta obce
Březen 2017

Listování v archivu... BŘEZEN
Při listování březnovými čísly Obecních
novin si připomeneme řadu událostí a kuriozit. Ne všechny však byly roztomilé jako
tato zpráva z roku 2005:
Ráno 31. března se pan Ing. Marek Káňa
podivoval, proč jeho pes nechce jít do boudy. Když potom nadzvedl střechu psí boudy, zjistil, že tam už jednoho obyvatele má.
Jezevec byl se svým novým ubytováním tak
spokojen, že teprve 2. dubna se nechal přesvědčit k převozu do lesa. Ale i tak se mu
moc nechtělo.
Jezevci jsou největší zástupci lasicovitých
šelem u nás. Přes zimu upadají - podobně
jako medvědi - do tzv. nepravého zimního
spánku. Jejich tělesná teplota neklesá, ani
metabolismus se výrazně nezpomaluje,
přesto však mohou prospat i několik dní.
Dne 9. března ráno si všimla paní Jaškovská, že v kapličce pod Dílem jsou vypáčené
dveře. Okamžitě přišla na Obecní úřad a informovala Policii ČR.
Tým kriminalistů zjistil, že byly rozbity některé sošky svatých a poškozeny oba obrazy.
Naštěstí nestačili zloději nic ukrást, protože
byli vyrušeni panem Volným. Ten uslyšel
zvuk rozbíjeného skla, a když vyběhl ven,
viděl od kapličky utíkat dva lupiče, kteří naskočili do připraveného auta.
březen, 1993
Dnes je kaple pod Dílem opravena a již
několik let slouží jako místo pravidelných
„malých trojanovických poutí“, které se konají vždy koncem června.

Následující příspěvek dokládá, jak velmi
se změnilo technické vybavení za uplynulých dvacet let. Vždyť napadlo by někoho
dnes, v době mobilních telefonů, že v roce
1996 řešil místostarosta obce následující
problém?
Celá řada občanů, ale především podnikatelů v Trojanovicích čeká na telefon. Podle
sdělení vedoucí odbytového oddělení SPT
Telecom dojde v nejbližší době k podstatné
změně. Zatím hlavním limitujícím faktorem,

který bránil dalšímu rozšíření telefonních
stanic, byla nedostatečná kapacita volných
čísel. Letos na podzim dostane Frenštát p. R.
novou, digitální ústřednu a po její instalaci
by měli být uspokojeni všichni žadatelé
o telefon. Kdo tedy telefon chce a doposud si
nepodal přihlášku, ať tak učiní.
Ing. Stanislav Jelen, březen 1996
Březen je Měsícem knihy. Před deseti lety
oslovila redakce Obecních novin tehdejší
žáky Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka s otázkou: Co čteš?
Já teď momentálně čtu o zvířatech a dočetla
jsem se, že ptakopysk snáší vajíčka, ale mláďata nosí samci. Magda, 2. třída
Zaujala mě kniha Malý princ. Měla zvláštní obrázky, například že had sežral slona.
Moc mě čtení nebaví, spíš mě baví jezdit na
motorce. Erik – 4. třída
Můj vztah ke knihám je dobrý. Nejradši
mám knihy bez obrázků, protože se to lépe
představuje, a někdy je kniha lepší než televize. Honza – 4. třída
Rád čtu dobrodružné a zajímavé knížky.
Nejraději čtu v noci pod lampou, když je
ticho. Zrovna teď čtu Knoﬂíkovou válku.
Martin – 4. třída
Březen byl však také měsícem slavnostních jubileí, jako tomu bylo v případě trojanovických hasičů.
V sobotu 29. 3. 2003 v 10 hodin se konala v restauraci U Kociána slavností členská
schůze Sboru dobrovolných hasičů v Trojanovicích u příležitosti 70 let od založení hasičského sboru v obci. V sále bylo celkem 67
přítomných. Pozvání přijali i zástupci okolních sobrů, např. z Frenštátu, Tiché, Lichnova, Bordovic, Veřovic, Mořkova a Kunčic p.
O., také zástupci TJ Bystré, KDU-ČSL, zástupci obce – starosta a místostarostka (pan
Drahomír Strnadel a paní Marie Musilová,
pozn. redakce).V úvodu přečetl br. Střalka
zprávu o činnosti sboru za 70 let jeho trvání. Po této zprávě byli oceněni členové sboru,
kteří se zvlášť zasloužili o jeho fungování.
Vyznamenání předával osobně starosta OS
SH ČMS Nový Jičín br. Miroslav Sklenovský.
Jan Skalka, březen, 2003
Příší rok uplyne pět let od první přímé
volby prezidenta České republiky. Ta proběhla ve dnech 11.-12. ledna (1. kolo) a 25.
- 26. ledna (2. kolo) 2013. Vítězem se stal
Miloš Zeman. Krátce nato obdržela redakce Obecních novin následující příspěvek:
Doposud nám nebylo povoleno projevit
naše ideje v jedné zásadní volbě - prezidentské. Tato volba nám byla umožněna až s příchodem současné koaliční vlády. Měli jsme
radost, že se můžeme stát součástí tohoto
historického momentu a po vzoru některých
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Poděkování za podporu akce

okolních států jsme se i my pátečního a sobotního dne odebrali do volebních místností a vhodili do urny hlasovací lístek jakožto
projev svobodného občana…Svobodné volby
se staly záminkou, která rozdělila naši společnost na dva tábory, a nutno říci, že tato
propast se prohlubuje stále víc a víc. Nebyl
zvolen člověk, jenž by spojil národ, probudil
v něm vlastenectví a odstranil jakousi nechuť
nad současnou situací. Byl zvolen člověk minulosti, který se po letech vrátil na naši politickou scénu. Je teď na něm, aby ukázal, zda
dokáže být prezidentem aktuálním, čestným
a nestranným. Jsem mladý občan České republiky a právě jsem vám sdělila svůj názor.
S mírnou skepsí věřím, že nový prezident se
svého úkolu zhostí s noblesou, přehledem a
bude reprezentantem, jehož si zvolili naši občané svobodně s vidinou lepších zítřků.
Eva Jurečková, březen 2013
Do jaké míry prezident naplnil očekávání autorky textu, to nechť laskavě posoudí
každý čtenář sám. Jen pro úplnost uveďme,
že v Trojanovicích získali v prvním kole
M. Zeman 335 hlasů (29,92%), K. Schwarzenberg 240 hlasů (19,29%), J. Fischer 215
hlasů (17,36%) a J. Dienstbier 170 hlasů
(13,66%), ostatní kandidáti nepřekonali
hranici 100 hlasů. Ve druhém kole získal
M. Zeman 706 hlasů (57,25%). Volební
účast v obou kolech byla zhruba 64%.
Obec Trojanovice se zajímá o převzetí lyžařského střediska. Novým podnikatelským subjektem by měla být obec Trojanovice a majitel Hotelu Ráztoka a Troyer pan Petr Hanko,
který vlastní také lyžařský areál Grúň. Majetkový poměr by měl být 10:90, kdy obec
Trojanovice by měla 10%. Obec Trojanovice jako nový spolumajitel areálu bude chtít
zajistit provoz i budoucí investice do lanové
dráhy a sjezdových tratí.
Počítáme s tím, že si modernizace celého
areálu vyžádá nemalé investice a bude probíhat postupně v několika následujících letech.
Jiří Novotný, březen 2014
O pár měsíců později (26. 6.) schválilo za-

stupitelstvo obce nabytí podílu o velikosti
10 % na společnosti SKIALPIN PUSTEVNY s. r.o., za cenu ve výši 2.000.000,- Kč.
V současné době fungují čtyři z šesti lyžařských tras, probíhá přestavba horní stanice
lanovky.
Jak už bylo řečeno v úvodu, ne všechny
záznamy březnových událostí byly veselé.
Dne 3. března 2014 v 0:43 hodin byl vyhlášen poplach z důvodu požáru chaty Libušín
na Pustevnách.
Od vyhlášení poplachu jsme dojeli k místu
požáru za 20 minut. Už tam byly dvě jednotky ze Zlínského kraje. Po příjezdu jsme
pomáhali lokalizovat požár chaty, ale oheň
byl v takovém stadiu, že jsme ochlazovali proudem vody okolní budovy, ať se oheň
nerozšiřuje dál. Naše jednotka měla za úkol
ochránit hlavní vchod se štítem do chaty
Libušín. Vítr nám dělal problémy. Po čase
začala docházet voda. Voda se dovážela
z Prostřední Bečvy, dále byla čerpána ze zasněžování SKIALPINU a byl použit hydrant
u chaty Maměnka.
Při požáru pomáhalo celkem 16 cisteren, jeden požární žebřík a jedna požární plošina.
Naše jednotka se vrátila na základnu v 5:30
hodin. U požáru byli tito členové zásahové
jednotky: Vladimír Makový, Vladimír Makový ml., Petr Makový, Pavel Štefek st., Jaromír Šablatura, Roman Babinec a Petr Kaňa.
Petr Kaňa, březen 2014
Na obnovu turistické chaty Libušín se
ihned zvedla vlna podpory. Obec Trojanovice uvolnila na obnovu částku ve výši 100
000 Kč. V informačním středisku obce a
Pod Javorníkem byly umístěny pokladničky, do kterých mohli občané přispět. Výtěžek byl 27 786,- Kč. Do podpůrné akce se
zapojily také některé místní spolky (např.
ADS Waterloo věnovala výtěžek z představení ve výši 33 576,- Kč).
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Frenštátské slavnosti se konaly již tradičně na náměstí Míru ve Frenštátě
p.R. ve dnech 26. a 27. srpna 2016.
V osmi programových blocích účinkovalo 6 dětských folklorních souborů, 8
dospělých folklorních souborů, 2 pěvecké skupiny a 3 soubory ze zahraničí, celkem 440 účinkujících. Součástí
festivalu je už rovněž tradiční jarmark
lidových řemesel.
Cílem tohoto festivalu je převážně
snaha o uchování regionálních tradic a
také poskytnutí hodnotného kulturního programu divákům. Tito poznávají
lidovou tradiční kulturu různých regionů z naší vlasti i ze zahraničí. Pokud
se zúčastní i tvůrčí dílny, dosáhnou
návštěvníci hlubšího zážitku a rozšíří
své poznatky i dovednosti.
Slavnosti proběhly za značného zájmu
nejen místních občanů, ale i turistů.
Slavnosti navštěvují také příznivci folkloru z různých částí Valašska, Lašska i
dalších míst České republiky, kteří vysoce hodnotili i velmi dobrou úroveň
prezentace lidového umění širší veřejnosti.
Celou akci by bylo velmi obtížné
uspořádat, kdybychom neměli ﬁnanční
podporu také od okolních obcí, mezi
které se především řadí Obec Trojanovice, takže jim všem patří velký dík.
Každoročně je festival divácky velmi
úspěšný a řada lidí se už nyní na další
ročník těší.
Závěrem lze konstatovat, že Frenštátské slavnosti se zařadily mezi nejvýznamnější kulturní a společenské události města Frenštátu p. R. a jeho okolí.
Jana Šamánková

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

Březen 2017
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Naši jubilanti

Pohyb obyvatelstva v roce 2016

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Pavlína Diatková

91 let

Marie Střalková

80 let

Marie Dobiášová

80 let

Zdenka Černá

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Granty na rok 2017
Grantové programy 2017
Stejně jako v minulém roce je možno požádat o příspěvek z obecních grantových programů:

V roce 2016
• se narodilo 29 dětí (9 děvčat, 20 chlapců)
• zemřelo 40 občanů (16 žen, 24 mužů)
• se přihlásilo k trvalému pobytu 79 občanů
(36 žen, 43 mužů)
• se odhlásilo z trvalého pobytu 56 občanů
(29 žen, 27 mužů)
• se přestěhovalo v rámci obce 14 občanů (6 žen, 8 mužů)
K 31.12. 2016 žilo v Trojanovicích 2587 občanů
(1279 žen a 1308 mužů).

Seznam narozených

3. Příspěvek na zájmovou činnost
Tento příspěvek je určen pro občany, spolky, sdružení a organizace působící v Trojanovicích na poli kulturním, sportovním a
osvětovém.

Příjmení a jméno
Kocián Robin
Uhlář Alexandr Oliver
Rýcová Viktorie
Pustková Malvína
Gola Dominik
Petruchová Rozálie
Pavelek Lukáš
Badačová Natálie
Orlík Václav
Šeděnková Leontýna
Černoch Šimon
Kubeša Matěj
Kaňová Karolína
Pilař Lukáš
Kaščák Michal

Aktualizovaný formulář je ke stažení na www.trojanovice.cz. Termín podání žádosti je do 10. dubna 2017.

Seznam zemřelých

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.

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

Zápis žáků do 1. ročníku
naší základní školy se koná
v pátek 7. dubna 2017
od 13:00 do 16:30 hodin v budově školy.
Pro školní rok 2017/2018 budou zapsány
do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2017 věk
šesti let (tj. děti narozené mezi 1. 9. 2010 – 31. 8.
2011) a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.
Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Březen 2017

Příjmení a jméno
Kocian Josef
Buksa Vladimír
Válek Jaroslav
Adamčík Lubomír
Křištof František
Strnadel Petr
Kocián Antonín
Skapka Vlastimil
Šrubař Vojtěch
Kaspřík Jaroslav
Bělík Jaromír
Študentová Markéta
Adamčík Ladislav
Šmahlíková Amalie
Šablaturová Lydie
Blažková Božena
Štěrba Stanislav
Vašková Evžena
Řezníček Miloslav
Morisová Bohuslava

Příjmení a jméno
Verner Sebastian
Šrubařová Karla
Novák Matěj
Vraník Štěpán
Vaněk Šimon
Uvíra Lukáš
Bordovský Jindřich
Lžičař Damián
Hilšerová Johana
Švajdová Zora
Bartoš Antonín
Vrzalová Alžběta
Kuhn Jakub
Kráľ Jakub

Věk
66
85
66
61
71
46
91
72
60
87
67
75
52
89
92
75
93
77
84
94

Příjmení a jméno
Pavlát Pavel
Stavárková Zdenka
Strnadlová Anežka
Kalina Josef
Běčák Jindřich
Bartošová Marie
Videcký Josef
Mikeska Ivan
Vašenda Emil
Mácha Josef
Dobiášová Aloisie
Rácová Víta
Oláh Jan
Bartošíková Jarmila
Nitka Jan
Bordovská Marie
Klimíčková Jaroslava
Kociánová Veronika
Dobiáš Jaroslav
Svobodová Emilie

Věk
69
75
88
87
74
91
66
83
80
76
80
91
85
91
71
75
63
76
74
91
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Kam s bioodpadem

Akce v Trojanovicích a okolí

Možnosti jsou dvě. Pokud je množství bioodpadu větší, lze jej dovézt do naší komunitní kompostárny, která je součástí sběrného
dvora. Jedná se především o trávu, listí, piliny, větve apod.
Na menší množství bioodpadu může každá domácnost využít domácí kompostéry, které jsme před pěti lety dávali domácnostem
zdarma. Pro získání kvalitního kompostu obecně platí, že mísíme
měkké, šťavnaté a zelené materiály (posečená tráva, kuchyňský bioodpad, posklizňové zbytky) společně s tvrdšími, suššími a hnědými materiály (dřevní štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma). Odpad
zmenšujeme sekáním, drcením na velikost maximálně palce
na ruce. Nevytváříme vrstvy, ale odpad do sebe průběžně zamícháváme a také sledujeme, aby bioodpad nebyl ani suchý, ani příliš
promočený. Do popelnice bioodpad rozhodně nepatří!
Monika Ondryášová

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku.
Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v Trojanovicích vykoledovat: 3.445,- Kč.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017 budou podpořeny tyto záměry:
• Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb
• Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu
• Rozvoj paliativní péče
Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, ale je určen
i na další projekty Diecézní Charity, na humanitární pomoc a
další projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR.
Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této
sbírky.
Anna Čechová
ředitelka Charity Frenštát p. R.
Pozn. redakce: Celkově získala Charita Frenštát p. R. v letošní
Tříkrálové sbírce 478 455,- Kč. V jednotlivých obcích (Bordovice, Čeladná, Frenštát p. R., Hukvaldy, Kozlovice, Kunčice p.
O., Lichnov, Mniší, Tichá, Trojanovice, Vlčovice) koledovalo
na 96 skupin. Více na: www. frenstat.charita.cz

Pro vlastníky lesa a lesní hospodáře
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pořádá „Seminář pro vlastníky lesa a odborné
lesní hospodáře“. Tento seminář má za cíl informovat odbornou
veřejnost a vlastníky lesů o možnostech čerpání ﬁnančních prostředků na hospodaření v lesích. Seminář se uskuteční 21. března
2017 v 9.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva kraje (C210)
budovy Krajského úřadu, 28. října 117, Ostrava.
Program semináře:
• Zahájení
• Informace k závazným pravidlům poskytování ﬁnančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2017
• Aktuální problémy ochrany lesa Moravskoslezského kraje
• Poznatky z činnosti České inspekce životního prostředí
Bližší informace a rezervace: Ing. Kristýna Slovíková, tel: 595 622
566, e-mail: kristyna.slovikova@msk.cz

Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy
HISTORIE A SOUČASNOST
OCHOTNICKÉHO DIVADLA VE FRENŠTÁTĚ
Výstava k 180. výročí počátku ochotnického divadla.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 19. března 2017.
ČTVRTEČNÍCI: HISTORIE A SOUČASNOST
HUKVALDSKÉ OBORY
Přednáší Mgr. Markéta Máchová, zooložka Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 16. března 2017 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
NĚSEMY MAŘENU
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Proč se na Smrtnou neděli vynášela Mařena? Co se jedlo
na Škaredou středu? Pomlázka, tatar nebo žíla? Žáci se interaktivní formou seznámí, jak v minulosti prožívali lidé Velikonoce a přípravu na ně. Součástí programu je i praktická část
(výroba papírových velikonočních ozdob).
27. března -16. dubna 2017
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553034040
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Poděkování
Frenštátský tým brazilského jiu jitsu (bojové umění, úpolový
sport a sebeobranný systém) Jungle BJJ děkuje obci Trojanovice za ﬁnanční dotaci poskytnutou trojanovickému občanu Jakubu
Machulovi, zápasícímu v barvách Jungle BJJ již třetím rokem. Dotace byla použita k částečné úhradě nákladů spojených s Jakubovou účastí na turnajích BJJ a na letním přípravném BJJ campu.
I díky této podpoře se v uplynulé sezóně podařilo Jakubovi získat
čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile v juniorských kategoriích a také
první „dospělou“ medaili v kategorii mužů. Ta byla bronzová.
Jakub Machula se pravidelně účastní domácích, ale i zahraničních turnajů BJJ v Polsku či na Slovensku. Za zmínku jistě stojí
vystoupení na mezinárodním mistrovství BJJ British Open 2016
v Londýně, bohužel bez medailového umístění, nebo vynikající zápas, předvedený na prestižním galavečeru bojových umění Fusion
FN9 v Brně, kde Jakub vybojoval po desetiminutovém boji remízu
se soupeřem o deset let starším a zkušenějším.
Ještě jednou děkujeme za podporu, bez níž se „malé“ sporty neobejdou.
Iveta Machulová
Březen 2017
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Reklama a inzerce
PRODEJNÍ AKCE od 14. 1. 2017
STIHL MS 311 – Všestranný pomocník za výhodnou cenu
Moderní pila o výkonu 3,1 kW, s nízkými vibracemi, inovativním designem a novým ﬁltračním systémem.
Až o 20% nižší spotřeba paliva a 50% nižší emise ve srovnání s konvenčními motory bez 2-MIX technologie.

MS 311

,–
SLEVA 1.700
Původní cena:

16.290,–
14.590,–
Cena po slevě:

STIHL MS 311

Zdvihový objem
[cm3]
59,0

Výkon
[kW/k]
3,1/4,2

Hmotnost
[kg]
6,2

Hladina akust. tlaku
[db(A)]
105,0

Hladina akust. výkonu
[db(A)]
117,0

Úroveň vibrací vlevo/vpravo
[m/s2]
4,0/4,0

Váš prodejce zahradní a lesní techniky STIHL a VIKING:

AGROCAR s.r.o.
Pod Šenkem 2046
744 01 Frenštát pod Radhošt�m
Telefon: +420 556 802 752, 777 811 116
E-mail: obchod@agrocar.cz
URL: www.agrocar.cz
Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené a jsou uvedeny v Kč včetně 21% DPH. Platí do vyčerpání zásob.

Najdete nás na Facebooku

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla v roce 2016
Počet evidovaných návštěvníků v minulém roce byl 3 210, avšak skutečný počet
byl vyšší, protože návštěvníci kácení máje
a přehlídky historických motocyklů se neevidují. Ze zahraničních návštěvníků jsou
vždy nejpočetnější krajané z Texasu, celkem 89, a 4 návštěvníci byli z Ruska.
Rodinných oslav bylo 18, svatebních obřadů 11, jednou křtiny, 5 x vítání občánků

a setkání s jubilanty, 5 x oslavy životních
jubileí a 6 výtvarných vernisáží. Mimo tento výčet se v Památníku uskutečnily další
akce: stavění máje, smažení vaječiny, setkání železničářů, posezení v trávě, předvánoční a vánoční setkání Karlovjanů.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla má v kulturním životě obce stále významnější roli.
Přispívá k tomu i skutečnost, že v minulém roce krb v klubovně nahradila klasická
kamna, což vedlo k jejímu zútulnění.
Gabriela Rajnochová, správcová
foto: archiv ON
Březen 2017

Vzdělávání věc veřejná
Zvýšení kvality vzdělávání je cílem
projektu, který právě probíhá na celém území ORP Frenštát p. R. Jeho
název zní Místní akční plán, zkráceně
MAP. Tuto zkratku si lidé často pletou
s MAS – tato tři písmena však označují Místní akční skupinu, jejíž členové
na
tvorbě
MAP spolupracují.
Na sestavení Místního akčního plánu
se podílí zejména zástupci mateřských
a základních škol, ale také představitelé zájmového a neformálního vzdělávání. Proces plánování je otevřen
pro každého. Pokud máte k tématu
vzdělávání na Frenštátsku co říct a
jste ochotni věnovat této problematice svůj čas, kontaktujte manažerku
projektu Jitku Urubovou, jitka.urubova@mufrenstat.cz. Podrobnější informace o projektu najdete na webových
stránkách města Frenštát p. R. www.
mufrenstat.cz.
Jitka Urubová
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Projekty na rok 2017 a další investiční záměry
Dříve, než vás seznámím s projekty, které
chystáme realizovat v letošním roce, rád
bych informoval o stavu obecních účtů.
K 31. 12. 2016 bylo na účtech obce 40,9
mil. Kč. Připomínám, že obec Trojanovice
nemá žádné dluhy. V letošním roce nás ale
čeká dost investic, které něco z obecních
peněz ukrojí.
Projekty, které budeme realizovat v nejbližší době:
Chodník do Ráztoky
V loňském roce proběhla soutěž na dodavatele, kterým se stala ﬁrma Colas a.s.
Na jaře se začne chodník od Kociána až
k Ráztoce budovat.
Střecha tělocvičny
Objevil se problém po zateplení školy.
Za určitého počasí se kondenzuje vlhko
na spodní straně plechu. Rovněž krytina
vykazuje vady, proto bylo nutné přistoupit
k projekci nové střechy. Výměna střechy
by se měla zrealizovat v letních prázdninových měsících. Celková investice by měla
být 250-300 tis. Kč.
Kanalizace na Dílech
Na stavbu máme již přes rok stavební
povolení. Podařilo se získat dotaci na její
realizaci ve výši 1,8 mil. Kč, což by mělo
pokrýt 75% nákladů na stavbu. Výběrové
řízení na dodavatele bylo již vypsáno a
stavba by měla proběhnout v létě.
Interiér společenské části v hasičské
zbrojnici
V rámci opravy se dají nové podlahy a
vymění osvětlení a elektrika, opraví se zdi.
Provedou se výmalby a osazení interiérových dveří. Oprava proběhne do konce
dubna.
Oprava komunikací
V letošním roce plánujeme opravit tyto
komunikace:
• Bystré - čtverec před zázemím TJ Bystré
• Bystré - ke Kytrychovi
• Lomná - od penzionu Babička k paní
Novotné
• Lomná - ke starému revíru
• Lomná - pod obchodem u Kociána
• Lomná - k Práškům
• Lomná - za Zahrádkami
• Pod Javorníkem - od obchodu k zastávce
Trojanovice střed
• Pod Javorníkem - Od obchodu ke Kolářům.
Rekonstrukce Hrušky
Plánujeme zvětšit prodejní plochu
na dvojnásobek a v podkroví vytvořit prostory pro pronájem služeb. Nyní čekáme
na stavební povolení projektu. Stavba by
mohla začít v letních měsících.
Kromě toho plánujeme tyto investice:

Koupě nákladního automobilu s nosičem kontejnerů
Nákladní automobil nahradí starou Avii.
Bude se využívat na odpady, vyhrnování
apod. Dále pořídíme k automobilu kontejnerovou vazbu s plošinou pro údržbu
veřejného osvětlení a ořez větví.
Posílení technického zázemí obce
Kupujeme přívěsný vozík pro převoz sekačky na trávu, laviček a dalšího technického vybavení. Dále dokupujeme do lisovny odpadu další dvě komory k lisům,
abychom ještě více vylepšili možnosti třídění odpadů na prodejné komodity.
V roce 2017 se chystáme prodat vodovodní sítě. Podařilo se vyřešit vlastnictví
pozemků pod vodojemem na Bystrém,
takže v letošním roce by mohlo dojít
k prodeji.

proběhne v roce 2018.
Chodník u Kutila
Zpracováváme projektovou dokumentaci.
Chodník by měl propojit chodník kolem
lomenské cesty s chodníkem u školky
na Lomné. Stavba chodníku je plánována
na rok 2018.
Rozšíření sběrného dvora
Máme územní rozhodnutí a zpracovanou
projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení. Dotační výzva má být
v srpnu 2017. Realizace je reálná v roce
2018.
Oprava hasičské zbrojnice
Otevřel se dotační program na opravy
hasičských zbrojnic. Zpracováváme žádost o dotaci na výměnu střešní krytiny,
zadních venkovních dveří a úpravu topení.
Realizace by připadala na rok 2018.

Rovněž chceme v roce 2017 uskutečnit:
• zateplení fasády bytu TJ pod Javorníkem
• vyznačení tzv. Radegastových okruhů
• rozšíření veřejného osvětlení na Dílech.

Kromě toho pracujeme na projektech, jejichž realizaci plánujeme v delším časovém
horizontu. Jsou to:
• projekty na vodovody Pod Javorníkem
• zpracování studie vodovodů na Bystrém
• parkoviště u TJ Bystré
• projekt na zastávky Pod Pindulí.

Probíhající aktivity obce Trojanovice
na Pustevnách:
Pustevny - horní stanice lanovky
V rámci podílnictví ve společnosti Pustevny s. r. o. se spoluúčastníme na budování nové horní stanice lanovky. V horním
patře se bude nacházet restaurace, obchod
a pokladna. V přízemí budou vybudovány
nové veřejné toalety, zázemí lanovky, zázemí restaurace a malý obchůdek s půjčovnou.
Knížecí cesta
V roce 2016 proběhlo kompletní pročištění příkopů. Odvedli jsme vodu z příkopu
ve velké zatáčce u obrázku Panny Marie.
Vyjednáváme s vedením kraje o podpoře
na rekonstrukci komunikace .
Projekty, na kterých se pracuje, ale jejich
realizace proběhne v příštích letech:
Vodovod a kanalizace v dolní části Lomné
Již máme stavební povolení na kanalizaci,
ale nikoliv stavební povolení na vodovod.
Jakmile budeme mít stavební povolení
kompletní, vybereme ﬁrmu pro realizaci
projektu v roce 2018.
Dopravní bezpečnost u Bality
Jde o vybudování zálivů pro autobusy,
chodníků a přechodu u zastávky Balita.
Máme zatím pouze územní rozhodnutí.
Realizace je plánována na rok 2018.
Demolice masokombinátu
Zpracováváme projektovou dokumentaci.
Do konce března by měl být projekt hotový
a budeme vybírat ﬁrmu na demolici, která

Některé projekty jsou ve fázi jednání
a v tuto chvíli není jisté, kdy budou realizovány. Přesto bych chtěl i o nich informovat:
Most a chodník přes Lomnou
Jde o projekt nového mostu přes Lomnou
na Solárce. Investorem je Správá silnic Moravskoslezského kraje. Realizace stavby se
plánuje na rok 2019. V rámci toho bude
vybudován chodník k mostu, na mostě i
pod mostem nad řekou Lomnou. Obec
Trojanovice bude hradit pouze stavební
objekty související se stavbou chodníku a
lávky pro pěší pod mostem.
Garáže za obchodem Hruška na Lomné
Současnou trojgaráž bychom chtěli zrekonstruovat a přeměnit na tři malé obchodní jednotky. Jednáme s panem Žabčíkem (maso a uzeniny), máme zájemce
o nájem na prodej cyklistických potřeb.
Termín realizace zatím není dán.
Okolí sochy Radegasta
Studentská studie řeší úpravu okolí sochy
Radegasta a nového bufetu. Nyní jednáme
s Pivovarem Radegast o ﬁnancování tohoto projektu.
Cyklostezka
Stále ještě nemáme souhlasy všech majitelů pozemků, přes které cyklostezka povede.
Jiří Novotný
starosta obce
Březen 2017
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Divadlo, čtvrtečníci a velikonoční obyčeje
Ti, kdo dosud nestihli zhlédnout výstavu Historie a současnost ochotnického
divadla ve Frenštátě, mají ještě poslední
příležitost. Výstava je totiž prodloužena
do 19. března 2017. Kromě dobových dokumentů a fotograﬁí mapujících bohatou
stoosmdesátiletou divadelnickou tradici
tu najdete historické i současné kostýmy,
rekvizity, scénické návrhy nebo divadelní
texty s
autentickými poznámkami.
Pro žáky základních a středních škol nabízíme doprovodný edukační program Jak
se dělá divadlo. Žáci se dovědí, jak vypadá
divadelní text či co je aranžovací zkouška,
vyzkoušejí si práci osvětlovače, rekvizitáře
i kostymérky a prakticky připraví krátkou
scénku z Jiráskovy Lucerny.
V roce 2017 opět pokračují setkání
čtvrtečníků. V březnu si přijdou na své
milovníci přírody, myslivosti a historie.
16. března 2017 v 17 hodin v podkroví
muzea se koná přednáška Mgr. Markéty
Máchové, zooložky z Muzea Novojičínska
na téma Historie a současnost hukvaldské
obory. V dubnu pak Radek Polách připomene dvě významné bitvy - na ostrově
Malta a u Vídně, ve kterých se evropské
mocnosti střetly s tureckými vojsky.

Reklama a inzerce
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Od 27. března do 12. dubna 2017 bude
probíhat tradiční velikonoční edukační
program, tentokrát nazvaný Něsemy Mařenu. Žáci mateřských a základních škol
se v rámci něho seznámí s místními obyčeji a zvyklostmi spojenými s příchodem
jara a oslavou Velikonoc. Pro žáky středních škol je připraven program Velikonoce, pesach či rites de passage, ve kterém se
seznámí s historickými kořeny velikonočních svátků.
Martin Trubač
foto: archiv MNJ
Březen 2017

4. ������������
��������������
���������������������
��������������������

5.������������
�����������
�������������
���������
����������
�����������
������������
������������
�������������
�������������
�����������
������
���������

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
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Smysl je potřeba najít

Napsáno na okraji...

Od ledna si čtenáři Obecních novin mohli všimnout nového sloupku nazvaného
Napsáno na okraji. Autorem krátkých
úvah je Matěj Fucyman - mladý muž, který se od ostatních našich přispěvatelů liší
v tom, že je od narození na invalidním
vozíku. Položili jsme mu několik otázek.

na všechny ty roky vzpomínám. Možnost
sebevzdělání byla má velká životní šance,
kterou jsem se snažil využít maximálním
způsobem.

Matěji, část svých školních let jsi prožil v Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka
v Trojanovicích. Jaké jsou tvoje vzpomínky?
Vzpomínám na tuto dobu, kdy jsem mohl
na škole být, velmi rád. Vytvořil se tam
tehdy naprosto skvělý kolektiv a měli jsme
výbornou paní učitelku. Prožil jsem mnoho zážitků, na které nikdy nezapomenu.
Po ukončení pátého ročníku jsem musel
stejně jako mí tehdejší spolužáci odejít na
jinou školu a věřte mi, že ten odchod nebyl
vůbec jednoduchý. Mé vzpomínky zůstanou navždy velmi silné a jen pozitivní.

Co tě vedlo k tomu, že ses rozhodl psát
drobné úvahy do našeho časopisu?
Do Obecních novin z Trojanovic jsem přispíval již jako žák, když jsem byl na základní
škole. Když přišla nabídka psát
do časopisu krátká zamyšlení, neváhal jsem
a okamžitě ji přijal. Má to pro mne i určitý
nostalgický význam. Mohu se díky tomu
částečně vrátit v čase do období školy. Jsem
velmi rád, že jsem dostal tuto možnost.

Jak se ubíral tvůj život dál?
Po ukončení páté třídy jsem přestoupil
na Základní školu v Lichnově, kde jsem
dokončil zbývající roky základní školní
docházky. Pak jsem studoval v Kopřivnici
na VOŠ, SOŠ SOU, obor obchodní akademie. Byl to pro mě vstup do jiného světa,
protože středoškolský přístup k žákům a
ke vzdělání je dost odlišný od systému na
základní škole. Velmi rychle jsem si však
na tyto změny zvykl a byl jsem s nimi velmi
spokojený. Přístup vyučujících k mé osobě
byl skvělý. Nově utvořený kolektiv byl naprosto úžasný a našel jsem si zde mnoho
životních přátel. Ovšem čtyři roky do maturity uběhly velmi rychle a bylo potřeba se
znovu rozhodnout, kam dále v životě směřovat. Vybral jsem si možnost pokračovat
ve studiu v Kopřivnici na vyšší odborné
škole. Bylo to myslím dobré rozhodnutí,
které mi přineslo nové přátele a rozšíření
znalostí v ekonomické oblasti. Moc rád

Kdykoliv tě potkám, jsi vždy usměvavý a
působíš jako pohodový člověk. Přitom je mi
jasné, že to nemáš vždy jednoduché. Co ti
pomáhá udržovat si dobrou mysl a optimistickou náladu?
Svůj hendikep mám již od narození. Nikdy jsem tedy moc nepřemýšlel nad tím,
proč se to stalo. Zkrátka je to mou součástí
a já to přijal. Důležitá je v celé věci rodina,
která mi pomáhá každý den zvládat můj
život s hendikepem. Jsem jí za to z celého
srdce vděčný a touto cestou bych jim
chtěl za všechno, co pro mě dělají, poděkovat. Také mí přátelé jsou velmi důležití a
stejně jako rodina i oni mi pomáhají a udržují mne v dobré náladě. Takže lidé, které
mám kolem sebe, jsou tou hlavní příčinou
mé vnitřní pohody a životního optimismu.
Být na invalidním vozíku není lehký život,
avšak je to život, který se dá zvládnout.

Tvé příspěvky jsou nazvány Napsáno
na okraji. Jednak proto, že článek uvádíme
vždy na kraji stránky, ale má to i hlubší význam. Díky svému hendikepu máš možnost
život vnímat trochu jinak než většina tvých
současníků. Má nějakou výhodu, když člověk není zrovna součástí „mainstreamu“, ale
je tak trochu „na okraji“?
Řekl bych, že tou největší výhodou je právě ona možnost dívat se na věci pod jiným
úhlem pohledu než většina lidí. Prošel
jsem si ve svém životě věcmi, které si většina mých vrstevníků dokáže jen stěží představit. Prožití těchto životních situací mne
naučilo dívat se na věci jinak, s nadhledem
a pokorou k životu. Víte, jsem přesvědčen
o tom, že v každé situaci, kterou v našem
životě prožijeme, se ukrývá určitý hlubší
význam. Jen je potřeba ho najít.
.
připravil: Martin Trubač
foto poskytl Matěj Fucyman

Ve svém životě se každý z nás jistě setkal s lidmi na invalidním vozíku. Já
sám jsem na něj upoután již od svého
narození. Možná vás někdy napadlo:
Jaké to je žít život „na kolečkách“?
Když jsem byl malý, často jsem se setkával s tázavými a překvapivými pohledy
lidí na ulicích. Jako by byli překvapeni,
že vidí člověka na vozíku, který by, soudě dle jejich výrazu ve tváři, měl spíše
sedět doma a nevycházet ven. Přiznávám, že jsem to tenkrát moc nechápal.
Ty časy jsou však již pryč a současná
společnost přijímá člověka s hendikepem daleko lépe, než tomu bylo v minulosti. Ve svém každodenním životě se
stále častěji setkávám s lidmi, kteří mi
na ulici ochotně nabízejí pomoc. To mě
velmi těší. Rovněž ve společnosti se stále více a otevřeněji diskutuje o problémech lidí s hendikepem a o případném
zlepšení jejich situace.
Dříve (ale není to zas až tak dávno) bylo
pro člověka na vozíku téměř nemožné navštívit veřejné budovy a zúčastnit
se například společenské akce, protože
mu v tom bránilo schodiště. Dnes však
najdeme u mnoha veřejných budov
plošiny nebo výtahy. Bohužel zdaleka
ne všechna místa jsou takto vybavena.
Pak je velmi ponižující, když například
nějakou úřední záležitost musíte s úředníkem řešit na chodníku, protože kancelář je v patře a není zde nainstalována
plošina.
Také počet veřejných dopravních prostředků s plošinou je velmi omezen a
spíše na ně narazíte jen ve velkých městech. Pro člověka pohybujícího se na vozíku bez doprovodu představují vysoké
obrubníky chodníků obrovský problém.
Nejde však jen o dostupnost úřadů a dopravních prostředků.
Lidé, kteří hendikepovaným pomáhají,
by si zasloužili mnohem vyšší ﬁnanční
ohodnocení, než je tomu nyní. Stejně
tak, pokud by si chtěl vozíčkář zaplatit
24 hodinovou péči, není to při současném nastavení sociálních dávek možné.
Proto musíme často spoléhat na pomoc
svých blízkých. Přitom vím, že péče
o člověka s hendikepem je často fyzicky
i psychicky náročná.
Zapojit se do pracovního procesu je
pro lidi s hendikempem také velmi obtížné kvůli různým omezením, která
jsou stanovena v zákonech. V tomto
směru je stále ještě co zlepšovat.
Matěj Fucyman
Březen 2017
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První pololetí je za námi!
Děti už sice mají za sebou jarní prázdniny i pololetní vysvědčení, ale dovolte
mi jen malé ohlédnutí právě za prvním
pololetím letošního školního roku.
Ve škole je v současné době 149 žáků,
z nichž je 80 chlapců. Paní učitelky
k hodnocení školního snažení žáků použily klasiﬁkační stupně 1 – 4 a z vyznamenání se radovalo celkem 127 žáků.
Byly uděleny pochvaly třídních učitelů za reprezentaci školy ve ﬂorbale – T.
Křenek, Josef Hradečný, O. Pícha, M.
Křenek, V. Stráník, J. D. Mališ, M. Genzer, Š. Polášek; za účast na matematické
olympiádě – Š. Bartoň, M. Křenek a S.
Otýpková. Byla udělena také dvě napomenutí třídního učitele za časté zapomínání a neplnění školních povinností,
a to v pátém ročníku.
Za pololetí žáci zameškali 6 209 vyučovacích hodin, kdy nejčastějším důvodem absence je nemoc. Všechny
hodiny byly zákonnými zástupci řádně
omluveny.
V současné době se 9 žáků pátého ročníku připravuje na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a všichni
máme před sebou další půlrok školního
získávání vědomostí a dovedností.
Soňa Bunčková

Naše účast v krajském kole

Koncem ledna se žáci naší školy zúčastnili
krajského kola ve ﬂorbale, které se konalo
v Ostravě a do kterého jsme postoupili
z kopřivnického okresního kola. Do ostravské sportovní haly v Dubině se probojovalo sedmnáct týmů, které byly rozděleny
do čtyř skupin. Finalisté z každé skupiny
následně hráli o postup do dalšího kola.
Ve čtyřčlenné skupině jsme se nejprve
utkali se ZŠ Odry a po těžkém boji jsme
podlehli 4:2. Druhý zápas se nevyvíjel
o moc lépe a favorizovaný tým z Bruntálu
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text a foto: Michaela Manová

Mobilní planetárium

Řekni mi, co čteš?
Březen je Měsíc knihy. Před deseti lety byli
na stránkách Obecních novin dotazováni
tehdejší žáci Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích na jejich
vztah ke knihám (viz článek Listování
v archivu, str. 2). Letos jsme ve spolupráci
s učiteli provedli na podobné téma malou
sondu mezi žáky 3. – 5. třídy. Často totiž
můžeme slýchat, že dnešní počítačová generace nečte a že více než do knih koukají
do mobilů. Jaké tedy byly výsledky?
Celkem bylo osloveno 37 žáků – 22 třeťáků, 9 čtvrťáků a 16 páťáků.
Na otázku Jaká je tvoje oblíbená kniha?
jsme získali řadu rozmanitých odpovědí.
Od dětské knižní klasiky – Malý princ,
Rychlé šípy, Pipi Dlouhá punčocha
– po díla soudobých autorů (Nebezpečný
tygr, Harry Potter). Většinou platilo, co
čtenář, to jiný oblíbený titul. Pouze Deník
malého poseroutky jako svou oblíbenou
knihu uvedli 4 čtenáři (11%).
Co se literárního žánru týče, mohli jsme
pozorovat větší shody. 11 dotázaných (30%)
má rádo dobrodružné knihy, 8 (21%) dává
přednost knihám vtipným a legračním, 6
(16%) má v oblibě knihy o zvířatech.
Přitom mezi třeťáky bylo nejvíce těch, kdo

nás pokořil 5 : 2. V posledním zápase jsme
se utkali se ZŠ z Krnova, kterou jsme těsně
zdolali 4:3.
Z krajského kola jsme odjížděli s dobrým pocitem, že chlapci bojovali a vydali ze sebe na hřišti maximum.
Naši školu reprezentovali: Matěj Genzer,
Tobík Křenek, Šimon Polášek, Adam Sedláček, Sandro Carallo, Ondřej Pícha a jako
maskot Matty Křenek.

mají rádi knihy vtipné a legrační (5 dotazovaných). Dále uváděli jako oblíbené knížky dobrodružné, detektivky, o zvířatech,
fotbalistech, o vaření. Čtvrťáci preferovali
knihy o zvířatech (5 dotazovaných) a pak
dobrodružné, pohádkové, o holkách a
o vaření. Páťáci nejraději sáhnou po dobrodružné knížce (7 dotazovaných). Mezi
další oblíbené žánry patří vtipné, fantasy,
komixy, detektivky.
Rovněž jsme se dotazovali dětí, jak
ke knihám přicházejí. 16 dotázaných (43%)
čte knihy pouze z domácí knihovny či knihovničky (popř. uváděli, že knihy získávají
od maminky, od sourozenců). 21 čtenářů
(57%) si půjčuje knihy i v knihovně. Přitom největší část návštěvníků knihoven (ať
už v Trojanovicích, nebo ve Frenštátě p. R.)
tvoří páťáci (50%).
Nakonec jsme se ptali žáků, kde nejčastěji
čtou. Věřte, nevěřte – většina dětí (28, tj.
77%) čte nejraději ve své posteli! Jako další
oblíbené čtenářské koutky uváděli dotazovaní: ve vlastním pokoji, u pracovního
stolu, někde, kde je klid. V jednom případě
došlo i na pověstnou toaletu.
Martin Trubač

Jak dlouho by trval let ze Země na Slunce?
Jaké hvězdy můžeme vidět na obloze? Existují další planety, na kterých je život?
Snad každého někdy uchvátil pohled
na tmavou oblohu plnou zářících hvězd
a na mysl mu vytanuly podobné otázky.
Odpovědi na ně získali žáci naší školy prostřednictvím mobilního planetária, které
k nám zavítalo ve čtvrtek před pololetními
prázdninami. Mobilní planetárium je velká nafukovací kopule, ve které se promítají
ﬁlmy s 3D efekty. Děti přitom pohodlně
leží na žíněnkách a nad nimi se rozprostírá
tmavá obloha plná zářících hvězd. Cílem
této vzdělávací akce je zábavnou formou
přiblížit dětem informace z oblasti astronomie a přírodních věd. Na výběr je nepřeberné množství programů pro různé
věkové skupiny. Zájemci z řad našich žáků
si vybrali dva programy. První blok byl
zaměřen na Sluneční soustavu. V druhém
bloku s názvem Původ života se děti podívaly do dávné historie vesmíru.
Promítání pořadů v mobilním planetáriu
bylo pro všechny děti příjemným zážitkem.
Vřele doporučujeme!
Michaela Manová
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Leden a únor v mateřských školách
Krásné počasí s dostatkem sněhu přímo
vybízelo děti a učitelky k zimním hrátkám.
V měsíci lednu absolvovala zhruba polovina dětí týdenní odpolední lyžařský kurz
ve ski areálu na Bílé. Nejstarší děti zdokonalovaly a rozvíjely každé pondělí své plavecké dovednosti na krytém bazéně
ve Frenštátě p. R. Svým vystoupením potěšil všechny děti také cirkus, který představil kromě cvičených pejsků i živou opičku
Žoﬁnku.
Oblíbený dětský karneval se po létech
uskutečnil v rámci dopoledne v jednotlivých třídách a ne v hotelu Beskyd, jak bývalo zvykem. Děti však nebyly o nic ochuzeny, ba právě naopak si
karneval
v komornější atmosféře se svými učitelkami a kamarády více užily.
Bohužel jsme se po oba měsíce ve všech
třídách potýkali s nebývale velkou nemocností dětí.
Na březen máme naplánovanou odpolední akci s rodiči v MŠ s názvem Hrajeme si s

Děti neběhají jenom po lese

mámou a tátou, také bychom v rámci zvyšování zájmu o dětskou knihu a důležitého
předčítání dětem chtěli uskutečnit týden,
kdy rodiče a prarodiče budou před odpoledním odpočinkem v MŠ číst dětem místo
učitelek. Máme také přislíbenou besedu
pro rodiče s velmi známým a oblíbeným
psychologem Janem Svobodou.
text a foto: Silvie Balcárková

Přibližně každého čtvrt roku se v Dětském lesním klubu Na trojanovské pasece koná slavnost - na svatého Jana,
při příležitosti svátku Letnic, podzimní
slavnost nebo oslava slunovratu. Výčet
společenských událostí tím však zdaleka nekončí. V loňském roce jsme se zúčastnili frenštátského Dne dětí s Continentalem u domova seniorů Hortenzie,
kde to dobře známe z pravidelných návštěv. Dále navštěvujeme knihovnu, divadla, muzea či kina. Velmi rádi vzpomínáme na výstavu hub ve Valašském
Meziříčí, kde to chvílemi vypadalo, jako
by na výstavu s přednáškou nepřijela
lesní školka, ale expertní mykologický
spolek předškolních dětí. Také návštěvy
řezbáře, kováře, ochránce přírody, pohankového mlýna, záchranné stanice
v Bartošovicích a hospodářství sousedů
pro nás byly nesmírně zajímavé a obohacující.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali obci Trojanovice za poskytnutý
grant, za který jsme pořídili hudební
nástroje, dětské pracovní nářadí, nožíky do lesa, pomůcky z přírodního materiálu a výtvarné potřeby.
A co nás čeká v letošním roce? Připravujeme pět turnusů oblíbených letních
přivesnických táborů (tři turnusy
pro mladší, „školkové“ děti, dva turnusy pro starší, školní děti). Rozhodli
jsme se vylepšit naše stávající zázemí
na pasece na Bystrém, abychom je
v příštích letech už nemuseli na zimní
období opouštět. Více informací nejen
o rekonstrukci najdete na webu www.
klubnapasece.cz nebo www.facebook.
com/skolkanapasece
Martina Vodrážková
Václav Machula
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Obecní bál
Po léta jsem nebyl zvyklý psát o trojanovickém plesu jinak, než že se vydařil. Letos
jsem však v e-mailové schránce Obecních
novin objevil vyjádření manželů Štanglicových. Na žádost autorů jejich vyjádření
zveřejňujeme: „Nejsme žádní nespokojenci,
žijeme zde pod horami v Trojanovicích rádi,
vážíme si práce jiných lidí. Jsme nuceni však
reagovat na průběh Obecního bálu 11. 2.
2017. Trojanovický občan zajde na obecní
úřad,zakoupí si místenku na Obecní bál.
V den akce se slušný trojanovický občan přiměřeně obleče a odchází za zábavou. A teď
to přijde. V restauraci sedí u sražených stolů
podivná individua, někteří a některá zjevně
pod vlivem. Samozřejmě alkoholu.Večeři si
nedáš v restauraci, ale u stolu v sále. Při prvních tónech hudby se tito přesunou na parket a trojanovický občan se tísní na bocích
a v rozích parketu.V upocených tričkách a
odrbaných riﬂích Poláci křepčí jako utržení
z řetězu. Kdo je sem vpustil? Údajně zaplatili poměrnou část vstupného. A co oblečení?
Prý jsou v Beskydě ubytovaní. Ať jsou, ale
na bále jako trhani nemají co dělat. Pak přišel prodej losů. Bohatá tombola, hodnotné
ceny. Poláci obstoupili prodávající a skoupili, co se dalo. Na občana Trojanovic, slušně
sedícího u stolu a čekajícího na prodejce, se
nedostalo. Nikdo nepřišel, losy došly. Vrcholem všeho bylo, že hlavní cenu vyhrál Polák
v riﬂích. Ostuda Trojanovic. Tato akce se
pořadatelům, pracovníkům obecního úřadu,
zcela vymkla z rukou a organizačně ji naprosto nezvládli. Trojanovičtí byli otráveni a
pověsti obce akce rozhodně nepřidala.“

Sám jsem se letošního obecního bálu neúčastnil, proto jsem se jal kontaktovat účastníky z řad známých i organizátorů. Jak se
ukázalo, názor manželů Štanglicových
nebyl ojedinělý. Na druhou stranu třeba
říci, že zdaleka ne všichni účastníci plesu

vnímali přítomnost hotelových hostí jako
problém.
Co k tomu říci?
Obecní bál je akce veřejně přístupná všem,
kdo si zakoupí vstupenku. Očekává se, že
ten, kdo si vstupenku koupí, si je vědom,
na jakou akci jde, a že k tomu vhodně zvolí
i odpovídající oděv. V případě hotelových
hostí to bylo trochu jiné.
„Hotel Beskyd, který nám pronajímá prostory pro ples, si vymínil, že tam budou jejich hosté v počtu 30,“ sdělil nám starosta
Jiří Novotný. Organizátoři plesu se to dověděli zhruba měsíc před konáním akce.
Po domluvě, že provozovatel hotelu zaplatí
za tyto hosty vstupné, nakonec souhlasili.
Tak se v sálu ocitli návštěvníci, kteří nejspíš
netušili, v jaké atmosféře se obecní bál odehrává, a pokládali to možná za obyčejnou
vesnickou zábavu.
Co se týče konzumace alkoholu – zde organizátory těžko obviňovat. Pokud dotyční
pod vlivem dobré nálady nikoho neobtěžovali – a to se nestalo – nezbývá organizátorům než zamhouřit oko. Jinak by museli v
půli večera vyvést ze sálu nejméně čtvrtinu
lidí. Tak už to na plesech chodí.
Věřím, že účastníka bálu zamrzí, když
na něj nezbude lístek do tomboly. „Já měl
podmínku, že se nebudou účastnit tomboly,“ podotýká Jiří Novotný. „To bylo ze strany Hotelu Beskyd přislíbeno, ale ve ﬁnále
tento náš požadavek nesplnili.“ Tohle organizátoři nedomysleli. Těžko totiž vysvětlit
účastníkovi akce, který řádně zaplatil (nebo
bylo za něj zaplaceno), že nemá stejná práva jako ostatní. Navíc když je večer v plném
proudu.
To, že hoteloví hosté vyhrají hlavní cenu
– tak tomu říkám zpropadená náhoda!
Kdyby tomu tak nebylo, vyhráli by nejspíš i

většinu dalších cen. Ale druhou cenu získal
známý z Frenštátu (!), který se navíc
na svém facebookovém proﬁlu chlubil, že
z 20 zakoupených lístků vyhrál pět cen.
A to, že cizí tanečníci zabrali taneční parket? „Jak se poprvé všichni hnali tančit, tak
jich bylo najednou dost,“ přiznal jeden z
účastníků plesu. Zachytil jsem však i následující názor: „Prostě si babičky daly valašskou slivovici (zřejmě) a pak trsaly na
parketě. Můžu jen závidět mladého ducha
v důchodovém věku,“ sdělila účastnice plesu z řad Trojanovjanů. Inu, pohledy mohou
být různé.
Organizátory mrzí, že část účastníků plesu
odcházela s podobnými pocity jako Štanglicovi.
Poučení pro příště. Ples jako každá společenská akce má svoji atmosféru. Pokud se
na něm objeví větší počet hostů, kteří se
tam ocitnou jaksi neplánovaně a náhodou,
může to celkovou atmosféru narušit. A je
přitom úplně jedno, jsou-li to Zulukafři,
Poláci nebo občané Trojanovic.
Poučení pro provozovatele hotelu Beskyd.
Pokud budou chtít napříště zajistit na plese
místa pro své hosty, měli by je předem seznámit s tím, o jaký druh akce se jedná, a
upozornit na odpovídající oděv.
Osobně bych se přimlouval opatřit plakáty, pozvánky a vstupenky drobnou poznámkou: Vstup ve společenském oděvu.
Přesto však chci organizátorům poděkovat. Řadě lidem, se kterými jsem mluvil, se
letošní obecní bál líbil. „Zvláště hudba byla
úžasná,“ podotkl jeden z nich.
Martin Trubač
foto: Martin Buryan
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