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Listování v archivu... DUBEN

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
přiznám se, že spisování není moje silná
stránka. S blížícím se termínem uzávěrky Obecních novin si pravidelně lámu
hlavu, co napsat do úvodního sloupku.
Je těžké pokaždé najít něco zajímavého,
moudrého nebo originálního.
Nechce se mi pořád psát o investicích,
co už se udělalo nebo co se plánuje.
Proto jsem se rozhodl, že tentokrát nechám vás, spoluobčany, nahlédnout, jak
vypadá běžný den starosty.
Tak tedy: pondělí, dvacátého března.
Ráno cesta do Ostravy na krajský úřad.
A hned úspěšná. Dostali jsme dotaci 6
miliónů na opravu Knížecí cesty. Musím
nové vedení kraje velmi pochválit, je to
naprosto něco jiného než v předchozích
letech. Potom přijíždím do Trojanovic
na úřad, kde mě čeká podepisování různých dokumentů.
Po obědě jdu dětem v mateřské škole
přečíst pohádku před poledním spaním. Poté jedu obhlédnout komunikace, které chystáme k opravě. Musím se
připravit na setkání s náměstky hejtmanů Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří mají dorazit další den. Pozval
jsem je na Rekovice spolu se starosty
okolních obcí, abychom se pobavili
o spolupráci při podpoře turistických
destinací, jako jsou Pustevny, Radhošť,
Horečky a Velký Javorník. Pak jedu
do ateliéru Kamila Mrvy, kde řešíme
rekonstrukci obchodu Hruška, garáží a
přilehlého okolí.
Nakonec už jenom drobné vyřizování e-mailů a marginálních věcí, jako je
kácení stromů, urgování projektů a dokumentací. Člověk se ani nenaděje a je
tady večer. A já mám černé svědomí,
protože jsem ještě neposlal Martinovi
do novin „slovo starosty“. Proto usedám ke klávesnici. Tentokrát to stihnu
ještě před vypršením uzávěrky.
Jiří Novotný
starosta obce
Duben 2017

Duben je měsíc, který začíná žertovně
- aprílem. O tom, jak tento den proběhl v trojanovické základní škole, napsala
do Obecních novin tehdejší žákyně páté
třídy Nikol Lorková:
V pátek 1. dubna 2011 jsme měli školu naruby. Po celý den se v každé třídě střídaly
děti, aby si vyzkoušely učit. Paní učitelky
seděly v lavicích a dělaly žáky. Český jazyk
nás učily Martina Vachalová a Sara Rebecca Concu. Doplňovali jsme i, í, y, ý, zpívali a určovali slovesa. Učily pěkně, ale, jako
všichni správní učitelé, byly přísné. Tělesnou
výchovu nás učil Pavel Pajlík. Měli jsme
nástup, pak jsme házeli s míči a hráli jsme
vybíjenou. Všichni jsme ho schválně zlobili,
protože on zlobí paní učitelku. Jinak se snažil. Anglický jazyk nás učili Daniel Kačer a
Vojtěch Šivic. Dopisovali jsme do pracovních
listů, kontrolovali práci z minula, slepovali a
zpívali. Také jsme je schválně zlobili, protože
oni každou hodinu vykřikují a dělají blbosti.
Matematiku nás učily Nikol Lorková, Nikola Ondruchová a Zuzana Vachalová. Psali
jsme desetiminutovku, slovní úlohy, počítali
příklady a byli na interaktivní tabuli. Taky
byly přísné a kluci opět zlobili víc než holky.
Poslední hodinu učily Soﬁe Zahradníková a
Tereza Andrlová čtení. Měly to asi nejlepší,
protože jsme první psali dopis, potom tančili a nakonec jsme šli na interaktivní tabuli.
Naše paní učitelka nám oplatila to, jak ji po
celou dobu zlobíme, v hodinách vyrušovala,
vykřikovala a neposlouchala, alespoň si někteří uvědomili, co oni dělají v hodinách a
jak je obtížné učit. Celý den naruby se mi
moc líbil.
Ve dnech 8. - 10. dubna 2008 hostily Trojanovice a Frenštát p. R. významnou návštěvu.

Jednalo se o sedm poslanců a jednu poslankyni z Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Svůj čas
věnovali poslanci a poslankyně především
prohlídce oblasti dobývacího prostoru černého uhlí… Z výhledu u kaple na Radhošti
jim zástupci CHKO Beskydy ukázali krajinu, které se dobývací prostor týká, a popsali
rizika hrozící z případného zahájení těžby.
Zblízka si pak také prohlédli areál Dolu
Frenštát. Středeční odpoledne bylo věnováno semináři k celé problematice dobývacího
prostoru, problémům obcí s tím souvisících
a současné i plánované legislativní úpravě
horního zákona…
Jiří Novotný, duben 2008
Senioři z Trojanovic jsou známí svými aktivitami, o kterých nás řadu let pravidelně
informují v Obecních novinách. Už téměř
tradičně zajíždějí na Hostýn. O jedné
z těchto hostýnských poutí vypráví i článek
z roku 2010.
Po krátkém náboru na zájezd a zajištění
veškerých organizačních záležitostí jsme
v úterý 27. dubna v 6.30 hod. vyjeli autobusem ﬁrmy JAPARCAR směr Bystřice
pod Hostýnem. Aby nám cesta rychleji ubíhala, byli jsme p. Mužíkovou seznámeni s významnými objekty na Hostýně,
a to duchovními i světskými. Obecní úřad
Chalčov nám
povolil
výjezd
až
na parkoviště
pod schodištěm vedoucím k bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Zde byla v 9.15 hod. obětována mše svatá
za poutníky z Trojanovic. Po mši svaté jsme
společně navštívili zcela obnovené „Svatohostýnské muzeum“ v prostorách Jurkovičova
sálu. Zde jsme poznali celý historický vývoj
Hostýna od prehistorie až po současnost.
Rovněž jsme si prohlédli expozici přírodnin,
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Pracovní nabídka
OBEC TROJANOVICE
vyhlašuje
veřejnou výzvu na obsazení místa

odborného referenta

(evidence obyvatel, účetní,
personální a mzdová agenda,
agenda zastupitelstva obce,
administrativní práce)

ﬂóry a fauny Hostýnských vrchů. V přízemí,
kde se nachází moderně vybavený audiovizuální sál, jsme zhlédli cca dvacetiminutovou
reportáž o celém ročním období a poutích
na Hostýně... Ve 14.30 hod. jsme se vydali
na zpáteční cestu. Počasí nám přálo, poznali
jsme mnoho nového na tomto významném
poutním místě Moravy, osvěžili jsme se
na duchu i na těle.
V roce 2009 jsme mohli na stránkách
Obecních novin číst o odměně 100 000,Kč, která byla vypsána na pomoc při dopadení pytláka.
V úterý 28. 4. 2009 nalezl náhodný chodec
na břehu řeky Ostravice u mostu mezi obcemi Frýdlant nad Ostravicí a Pržno pytel
se zbytky medvědího těla. Pytlák se tak zřejmě chtěl zbavit čtyř tlap stažených z kůže,
z nichž vyrval i drápy, dále krčních obratlů
s okolní svalovinou a jazykem. Celý případ
začala šetřit Policie ČR. Člen místního mysliveckého sdružení pak části znetvořeného
medvěda zajistil a předal je Správě CHKO
Beskydy. Ta provedla základní dokumentaci,
odebrala vzorky zvířecí tkáně a zabezpečila
ostatní biologické stopy pro další odborné
vyšetření.
Medvědi jsou na území České republiky
velmi vzácní. Trvale se vyskytují pouze
v horách severovýchodní Moravy, na území
Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Podle expertů žije v Beskydech jen 3–5 těchto
zvířat. Odměnu vypsalo Hnutí Duha, které
se dlouhodobě zabývá monitorováním a
ochranou velkých šelem v naší přírodě. Zda
byl nakonec pytlák dopaden, to se redakci
ON nepodařilo zjistit.
V pondělí 12. dubna 2010 přibližně ve 20.00
hod se na silnici „Solárka“ naboural kamion
s nákladem řeziva. Postupně sjel ze silnice a
převrátil se na bok. Bohužel doprava k ránu
nebyla odkloněna, a tak projíždějící kamiony měly problémy s otáčením. Naštěstí se havárie obešla bez zranění.
Jaroslav Máďa, duben 2010

Blíží se Velikonoce. Tyto pohyblivé svátky
mohou oscilovat mezi 20. březnem a 25.
dubnem. V dubnovém čísle z roku 2007
jsme se mohli dočíst, jak dobu těsně před
velikonočními svátky prožívali žáci a učitelé Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka.
Týden před Velikonocemi probíhal ve škole trochu netradičně. Každý den byl laděný
do nějaké barvy. Všichni žáci i zaměstnanci
měli mít na sobě aspoň dvě věci vybraného
odstínu. Tak jsme v pondělí přišli do školy
v modrém… připomínalo to obrovské moře.
Někdo si zase připadal jako v nebi. Na Žluté
úterý se škola rozsvítila jako slunce.
Ve středu škola zesmutněla. Někomu bylo
v černém oblečení horko a někdo viděl všechno černě. Na Zelený čtvrtek jsme se proměnili v ošklivé ropuchy a vodníky… Barevný
týden zakončilo vynášení Mařeny.
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Všem čtenářům
Obecních novin
přejeme
hezké Velikonoce!
redakce a zaměstnanci
OÚ Trojanovice

Místo výkonu:
Obecní úřad Trojanovice
Platová třída : 9.
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017
Požadujeme středoškolské vzdělání, občanskou a morální bezúhonnost.
Doporučujeme znalost práce na PC,
práce s internetem, řidičský průkaz B.
Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb. výhodou.
Přihláška musí obsahovat:
jméno a příjmení,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu,
datum a podpis.
Připojit doklady:
životopis, výpis z rejstříku trestů ne
starší 3 měsíců, ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta podání přihlášky:
do 12. 5. 2017
Způsob a místo podání:
písemně na adresu Obecní úřad, Trojanovice 210, PSČ 744 01

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany na 19. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 24. dubna 2017
v 18.00 hodin v hasičské zbrojnici.

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

Duben 2017

4
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 27. února 2017
18/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o
činnosti obce.
18/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci prodejny č. p. 353.
18/3 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci trojgaráže za obchodem Hruška č. p.
353.
18/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 14 – 19/2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017 – viz přílohy č. 1 – 7.
18/5 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 850/3
o ploše 29 m2 v lokalitě Trojanovice Pindula za cenu stanovenou
odborným posudkem.
18/6 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr koupě lesního pozemku p. č. 4251/2 v k. ú. Frenštát p. R. o ploše 2646 m2 v lokalitě
Trojanovice Horečky.
18/7 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 3645/1 mezi komunikací a pozemkem p. č. 1319/2, vše v k. ú.
Trojanovice.
18/8 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p. č. 3611/1 o výměře 43 m2 a části pozemku p. č. 3686/3 o výměře
89 m2, vše v k. ú. Trojanovice.
18/9 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr majetkoprávního vyrovnání pozemků VDJ Rekovice včetně zajištění přístupu a příjezdu,
jedná se o
- část pozemku p. č. 34/3 díl “n” o výměře 0,03 m2 sloučený
do pozemku p. č. 34/2 dle GP
- část pozemku p. č. 34/1 díl “c, d, e,” o výměře 92 m2 sloučený
do pozemku p. č. 34/2 dle GP
- část pozemku p. č. 34/3 díl “g” o výměře 170 m2 sloučený
do pozemku p. č. 34/2 dle GP.
18/10 Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o narovnání s Morav-

skoslezským krajem, která doplňuje smlouvu č. 03994/2016/RRC.
18/11 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu manažera provozu Rekovice a zprávu o zavedení opatření .
18/12 Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí plnění plánu investic v lokalitě Horečky v roce
2016
b) schvaluje převod nevyčerpaných ﬁnančních prostředků na účtu
fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky ve výši 666 801 Kč
z rozpočtu roku 2016 do rozpočtu na rok 2017
c) schvaluje využití ﬁnančních prostředků převedených z roku
2016 v roce 2017
d) schvaluje poskytnutí dotace z fondu Horečky na pokrytí ztráty
z provozu visuté lanové dráhy „Frenštát pod Radhoštěm - Horečky“
v roce 2016 a uzavření dodatku č. 2 ve formě veřejnoprávní smlouvy o spoluﬁnancování provozu lanové dráhy v areálu skokanských
můstků Jiřího Rašky s TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, Martinská čtvrť 1704, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00560901,
v částce 33 666 Kč na pokrytí ztráty z provozu visuté lanové dráhy
„Frenštát pod Radhoštěm - Horečky“ v roce 2016.
18/13 Zastupitelstvo obce nesouhlasí, aby starosta obce na nejbližším zasedání zastupitelstva předložil plán provozu restaurace
Rekovice pro rok 2017 tak, aby zahrnoval všechny náklady spojené
s provozem a nebyl ztrátový, včetně zahrnutí amortizace.
18/14 Zastupitelstvo obce neschvaluje provedení auditu hospodaření restaurace Rekovice v roce 2016 externím auditorem.
18/15 Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení restaurace Rekovice k elektronické evidenci tržeb.
18/16 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby do programu příštího zasedání bylo zařazeno dořešení ﬁnančních vztahů
s architektem Kamilem Mrvou.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Od dubna se mění provozní doba sběrného dvora

Autobus na bohoslužbu Velikonoční vigilie

Od pondělí 3. dubna do konce měsíce října se rozšiřuje
provozní doba sběrného dvora:
Pondělí:
8:00 – 14:00 hodin
Středa:
8:00 – 17:00 hodin
Sobota:
8:00 – 12:00 hodin

Velikonoční vigilie se koná 15. 4. 2017 v 21:00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R.

Naši jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Anna Maňasová

80 let

Irena Rauchmanová

80 let

Vojtěch Bureš

80 let

Josef Mocek

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
Duben 2017

Autobus bude přistaven v 20:20 hodin u Bartoňů, odjezd
v 20:30 hodin. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice - točna,
u Maďů, kříž na Kopané, zvonička Pod Radhoštěm, restaurace
U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel.
Po mši pojede autobus zpět.

Poděkování
Děkujeme všem, kdo se v zimě starali o naše komunikace a
chodníky. Nebydlíme u hlavní cesty, ale vždy bylo propluhováno. Letos nás hodně potrápila ledovka, ale pokaždé bylo posypáno.
S prvními jarními dny jsou cesty a chodníky uklizeny, posyp
posbírán.
manželé Štanglicovi
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Zápis do mateřských škol v Trojanovicích
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V TROJANOVICÍCH
Dne 2. května 2017 v době od 8.00 – 16.00 hodin
bude MŠ v Trojanovicích na Lomné 345
přijímat žádosti
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do všech mateřských škol v Trojanovicích.
Žadatelé podávají pouze jednu žádost o přijetí, platnou
pro všechny tři MŠ, kde zakroužkují, o kterou konkrétní MŠ
mají zájem. V případě zájmu o více MŠ uvádějí vedle zakroužkovaných adres čísla s pořadím.
Žádost obsahuje 2 strany (prosíme o oboustranný tisk). Na druhé straně žádosti je potvrzení od lékaře o pravidelném očkování
dítěte, které MŠ vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné
(tzn. děti, které dosáhnou do 1. září 2017 věku 5 let).
Žádost si mohou zájemci vyzvednout buď osobně v mateřských školách, nebo si ji mohou stáhnout na webových stránkách www.mstrojanovice.estranky.cz
Spolu s vyplněnou žádostí zákonný zástupce dítěte předloží
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte!!!
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje vedení školy na základě odborného posudku školského
poradenského zařízení.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.
září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
• na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území
ČR déle než 90 dnů,
• na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají
v ČR déle než 90 dnů,
• na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně
po dobu delší než 90 dnů,
• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný
zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole
v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní
vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě
čtyřleté a starší přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod
pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy (obec)
v obecně závazné vyhlášce obce o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května
do 16. května 2017. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní
mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem
v místě obvyklým (např. na webových stránkách nebo vývěskách
mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dí-

těte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jiná
adresa pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost
určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce:
jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto
zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě
jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí,
pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní
školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo
do 60 dnů (ve složitějších případech).
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
• v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
• po dobu 4 souvislých hodin denně,
• začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou
a uvede ve školním řádu.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
• individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude
individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok),
uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy;
informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného
zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole.
Nejedná se o zkoušku, rodič pouze obdrží doporučení pro další
postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem,
jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská
škola;
• vzdělávání v přípravné třídě základní školy ( určené pouze
pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel
konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný
zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky,
ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce,
pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je
ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Silvie Balcárková
vedoucí učitelka
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PRODEJNÍ AKCE od 10.3. do 31.5.2017
Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy
JAN FUXA: FOTO – GRAFICKÉ OBRAZY
Výstava fotograﬁí a plastik
ku příležitosti životního jubilea autora.
Vernisáž výstavy středa 5. dubna 2017 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 11. června 2017.
ČTVRTEČNÍCI: MALTA A VÍDEŇ
Dvě osudová místa vítězných válek Evropanů s Turky.
Přednáší Radek Polách, historik Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Model

Pracovní tlak
bar

Příkon
kW

Hmotnost
kg

Běžná ceníková
cena

Akční
cena

RE 88

10 - 100

1,7

8,90

4.890,-

4.290,-

600,-

RE 98

10 - 110

1,7

16,2

6.190,-

5.390,-

800,-

RE 109

10 - 110

1,7

17,7

7.090,-

6.190,-

900,-

RE 119

10 - 125

2,1

19,2

9.590,-

8.490,-

1.100,-

Sleva

RE 129 PLUS

10 - 135

2,3

20,0

10.290,-

9.090,-

1.200,-

RE 143

10 - 140

2,9

26,2

16.190,-

14.590,-

1.600,-

RE 163 PLUS

10 - 150

3,3

27,6

19.590,-

17.590,-

2.000,-

RE 282 PLUS

60 - 160

3,5

42,0

35.690,-

31.990,-

3.700,-

Váš prodejce zahradní a lesní techniky STIHL:

AGROCAR s.r.o.
Pod Šenkem 2046
744 01 Frenštát p./R.

Původní cena:

4.890,4.290,-

Tel.: +420 556 802 752, 777 881 116
E-mail: obchod@agrocar. cz

Cena po slevě:

www.agrocar.cz




Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené a uvedeny v Kč včetně 21% DPH. Platí do vyčerpání zásob.
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Karosárna
www.janda-garage.cz
tel.: 604 30 77 88
Karosárna Lukáš Janda
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Reklama a inzerce

Přijmeme brigádníky na letní prázdniny
– obsluha zahrádky, obsluha při snídani,
úklid.
Více informací na telefonu 776 128 647
Penzion U Barana
http://ubarana.cz
Duben 2017
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Výsledky hospodaření restaurace Rekovice v roce 2016
V druhé půli února obdrželi zastupitelé zprávu managera provozu o výsledcích
hospodaření restaurace Rekovice za období
květen – prosinec 2016. Na zastupitelstvu
27. února s ní byli seznámeni také přítomní občané. Považuji za dobré informovat i
ostatní prostřednictvím Obecních novin.
Myslím, že nemusím zdůrazňovat, že výsledný deﬁcit 1,3 mil. Kč - třebaže cca 686
tisíc Kč z této částky tvoří odpisy - nikoho
netěší. Hospodářský výsledek za rok 2016
se tak blíží pesimistické variantě bussines
plánu, který připouštěl ztrátu ještě větší.
Osobně bych uvítal, kdyby výsledné hospodaření bylo v příznivějších číslech, nicméně není nic neobvyklého, že se ze startu
řada provozů pohybuje velmi pomalu a
trvá někdy více než rok, než začnou vydělávat.
Situace na Rekovicích byla od otevření
velmi hektická a učili jsme se „za chodu“.
Neměli jsme stabilní personál. Také systém
provozu nebyl zpočátku zaveden a je zaveden až nyní. V čem jsou rezervy?
Tržby za ubytování (257 tisíc Kč) tvořily
pouze 64,7% proti výsledku, který předpokládal bussines plán. Příčinou bylo opožděné otevření této služby. Tržby restaurace
(4,6 miliónu Kč) dosáhly 68,3% oproti plánu. Nejlépe si vedl provoz Šopy (873 tisíc
Kč), což téměř odpovídalo plánovanému
výsledku. Nejvyšší výdajovou položku tvořily náklady na zaměstnance (zhruba 3 milióny Kč) a náklady na spotřebu materiálu
(2,6 miliónu Kč).
Nová manažerka provozu, která nastou-

pila od listopadu loňského roku, podnikla
první kroky k tomu, aby se situace zlepšila.
Patřilo k nim např. zredukování personálu,
práce se zaměstnanci, úprava jídelního lístku (zvláště ve všedních dnech) či zavedení
systému kontroly skladů. Dobrou zprávou
je, že na rok 2017 máme objednáno přes 30
svateb v celkovém ﬁnančním obratu přes
2,5 mil. Kč.
Rád bych se však podíval na věc z širšího
hlediska. Vzpomeňme si, jak Horečky vypadaly před osmi lety. Místo, které kdysi
kvetlo, bylo zvadlé, v úpadku a o turistech
si mohlo jenom nechat zdát. Tím Trojanovice a prakticky celé Frenštátsko trpělo.
Osm let uběhlo a my máme na Horečkách
obnovený památník prezidenta Masaryka,
Mařenčinu studánku, amﬁteátr, fungující
lanovku, vybudovanou ptačí stezku a naučnou stezku, trailovou trať, zvoničku a
restauraci Rekovice. Pomalu, ale jistě
se z Horeček opět stalo skutečně kulturní
místo a turistický point velkého významu,
které navštěvují desetitisíce lidí (jen Horečkyfest navštívily 4 tisíce lidí, akci Svátek
dřeva 2,5 tisíce). A v tom vidím signál, že
jsme se vydali dobrým směrem.
Zároveň chci připomenout, že celkové
hospodaření obce je dobré. Na účtě máme
41 miliónů Kč. Tím nechci hospodářskou
ztrátu Rekovic bagatelizovat. Spíše to vnímám jako výzvu poučit se a změnit provoz
tak, aby v letošním roce bylo hospodaření
restaurace úspěšnější.
Jiří Novotný
starosta obce

Na jednání zastupitelstva obce dne 27.
2. 2017 proběhla diskuze nad hospodařením obecní restaurace Rekovice za období květen až prosinec 2016. Náklady
na její pořízení, rekonstrukci a vybavení
byly 18,993 miliónu korun, 470 tisíci
přispěli dárci, z čehož Plzeňské pivovary 400 tisíci. Za období 8 měsíců provozu v loňském roce byla ztráta 1,315 miliónu korun. To znamená, že každý měsíc
přes hlavní sezónu byla ztráta 164 tisíc,
odpisy (amortizace) dělaly 85 tisíc a 79
tisíc se muselo z obecních peněz přispět
na provoz.
Hlavním problémem ztráty je, že tržby
v restauraci neodpovídají nakoupeným
surovinám. Do restaurace se v roce 2016
nakoupily suroviny za 3 milióny korun
s DPH. Tržby činily 6,7 miliónu s DPH.
Při ceně jídel a nápojů na Rekovicích,
které jsou všeobecně známé, však měly
být tržby přibližně o 1,7 miliónu vyšší.
Jinými slovy vzniklo v restauraci manko přes 1,5 miliónu korun. Na jednání
zastupitelstva jsme navrhli provést audit
a prověřit důvody této ztráty, kterou nikdo ze zúčastněných nezpochybnil. Zastupitelstvo však náš návrh neschválilo.
Co se týče letošního hospodaření, tak
již bylo rozpočtovým opatřením převedeno z obecního rozpočtu 300 000 Kč
na provoz obecní restaurace Rekovice.
Tomáš Střalka a Ing. Jiří Horák
zastupitelé

Cizí jazyk nám není cizí
Přesně tak se jmenuje soutěž v anglickém
jazyce, kterou již pátým rokem pořádá ZŠ
Záhuní a která se letos konala v úterý 13.
3. 2017.
Je určena žákům 5. ročníků základních
škol a žáci v ní porovnávají své jazykové dovednosti a znalosti z angličtiny. Nejde však
o žádné gramatické učivo nebo testy, ale
spíše o zábavné jazykové hry, práci se slovníkem, poslech anglické písně a podobně.
Soutěžící pracují v tříčlenných družstvech
a letos se jich z pěti škol z Frenštátu, Tiché,
Lichnova a Trojanovic sešlo 60 a vytvořili
tak 20 týmů.
Ve velmi silné konkurenci si zástupci naší
5. třídy ze Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích vedli skvěle a
družstvo ve složení Jan Daniel Mališ, Aleš
Martinák a Sophie Otýpková získalo vynikající 1. místo!!! (další naše čtyři družstva
obsadila 4., 11., 17. a 18. místo).
Za všechny zúčastněné to pěkně shrnul a
Duben 2017

zhodnotil Honza Mališ, který to okomentoval takto:
Ze všech úkolů se mi nejíc líbil poslechový
úkol. Pan ředitel nás pak provedl školou a
ukázal nám všechny učebny. Líbily se mi
učebny zeměpisu a výtvarky. Nejlepší bylo,
že jsme se nemuseli učit.

Jan Daniel Mališ, 5.tř.
Vítězům a všem dalším zúčastněným gratulujeme a přejeme, ať jim nadšení a chuť
poznávat a učit se cizí jazyk vydrží co nejdéle.
Lenka Mužíková
foto: Martin Majer
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By, být, obyvatel, byt...
Již nějaký ten pátek se s dětmi v třetí třídě věnujeme vyjmenovaným slovům.
Pro lepší zapamatování vymýšlely děti
příběhy, ve kterých měly za úkol použít co
nejvíce vyjmenovaných slov.
Příběhy jsou sice krátké, ale je třeba vzít
v úvahu, že jsou to dětské literární prvotiny. Dovolila jsem si pár jich přepsat a
nabídnout vám, milí čtenáři Obecních novin. Možná, že vás pobaví a třeba i přimějí
zavzpomínat na časy, kdy i vy jste ve škole
bojovali s touto látkou.

bytný hrad. Byl to jeho stálý příbytek. Kdysi
se rozhodl, že se do Přibyslavi nastěhuje a
bude tady bydlit. Obyvatelé ho přivítali se
slávou jako velkého dobyvatele. Ovšem zabydlit se bylo těžké. Musel dobýt hodně pozemků pro své kobyly. To víte, jsou to býložravci. Byla to těžká bitva, ale král pozemky
stejně dobyl. Králova žena byla bylinářka.
Svými bylinami léčila královy kobyly. Jednoho dne ale hrad dobyli jiní muži a všechny
královy kobyly pobili.
Žoﬁe Procházková

Fotbalista
Byl jednou jeden chlapec jménem Zbyněk
a ten pořád říkal mamince: „Mami, já chci
být fotbalista.“A maminka mu často říkala,
že když bude ve škole bystrý, tak může hrát.
A tak Zbyněk stále snil, že jednou bude hrát
za FC Přibyslav. Rodiče neměli peníze, tak
kvůli němu začali chodit do práce o víkendu. A tak začal hrát Zbyněk za FC Přibyslav.
Jednou hráli proti TJ Bydžov. Prohráli 3:1 a
gól dál za Přibyslav Zbyněk. Tím pádem se
posunuli na 4. místo v tabulce. Ty tři góly
dal Zbyšek. Byl to první zápas, který prohráli. Jejich obyčejem bylo po zápase si dát
pokřik.
Adam Sedláček

Myš
Byla jednou jedna myš a ta se jmenovala
Jerry. Měla nepřítele kočku, která se jmenovala Tom. Jerry musel stále zamykat svůj
domeček, aby mu tam Tom nevlezl. Tom se
pořád někde nachomýtal, aby chytil Jerryho,
proto musel Jerry myslit, aby ho Tom nechytil. Jerry mu jednou provedl lumpárnu a dal
mu do pusy chmýří. Oba dva bydleli v Litomyšli, kde létá v létě hodně hmyzu.

Král Zbyšek
Byl jednou jeden král Zbyšek. Ten měl nedo-

Štěpán Gacek
Dvě dcery
Byl jeden král a měl dvě dcery. Jedna byla
pilná. Vytrhávala pýr ze zahrady, ze dvora
sbírala slepýše a čistila koním kopyta. Ta
druhá byla pyšná a všechno jí ničila. Jednoho dne šli na oběd a ta druhá dcera pod-

kopla té první dceři nohy a ta klopýtla. Pan
král ji nechal zavřít do vězení na dva roky.
Tam zmoudřela a po dvou letech se vrátila
polepšená.
Vanesa Slezinská
připravila: Michaela Manová

Nejen dobrý čtenář
Že jsou žáci Jubilejní základní školy
prezidenta Masaryka dobří nejen ve čtení, ale i v matematice, to dokázal Hynek
Čech z 3. třídy.
Objevil chybu v mém příspěvku Řekni
mi, co čteš?, který vyšel v minulém čísle.
Špatně jsem spočítal žáky, kteří se zúčastnili ankety. 22 třeťáků, 9 čtvrťáků a
16 páťáků je dohromady 47 žáků a nikoliv 37, jak jsem uvedl v článku.
Potěšilo mě, že jsou mladí čtenáři, kteří
přemýšlejí nad tím, co čtou. A to, že si
Hynek nenechal svůj objev pro sebe, ale
upozornil mě na moji chybu, to oceňuji
možná ještě víc.
Chybovat je lidské. Přijímat informace
bez rozmyslu je důvěřivé. Na zjištěnou
chybu neupozornit je hloupé. Hynek
v mých očích zabodoval! Nejen jako čtenář a matematik.
Martin Trubač

Hasiči prožili víkend na Soláni

Ve dnech 11. – 12. 3. 2017 jsme tak jako
každý rok uspořádali víkendovou chatu
s výšlapem. Čtyřiadvacet nadšenců se
v sobotu ráno sešlo v 9:00 před hasičárnou.
V našem autobuse s dobrou náladou jsme
dojeli k chatě Soláň, tam ovšem naše cesta nekončila. Sbalili jsme si batůžky a šli.
Cestou se hrály různé hry, a tak nám ani
nevadilo, že bylo kolem nuly.
Díky hrám a soutěžím se naše výprava
rozdělila na čtyři týmy po šesti členech. To
by nás nemohla vést naše Ivetka, abychom

nezabloudili, nebo si jinak cestu neprotáhli. A tak místo obědu na hotelu Soláň se
celá naše banda naobědvala v restauraci
ve Velkých Karlovicích. Po vydatném obědě jsme opustili útulnou restauraci a vydali se na cestu k naší chatě Soláň, kde jsme
měli strávit noc. Myslím si, že si i servírky
oddechly, že dokázaly úspěšně uspokojit 24
hladových krků najednou. Ale dost
už o servírkách a zpátky k hasičům. Cestou nazpět Niki s Ivčou vymýšlely další záludnosti, kterými by potrápily naši fyzičku

i mozečky. Po zdárném, cca 13 km výšlapu byla sprcha pro některé jako balzám
na duši. Na večeři si každý tým nachystal
vlastní pomazánku a naše kuchařské umění se započítalo do celkového hodnocení.
Dále pro naše mozky Niki vymýšlela čím
dál tím víc záludné úkoly, jako např. kreslení písniček, stavění co nejvyšší věže, tančení s balónkem ve dvou, vymýšlení co největšího počtu slov na jedno písmenko…
Na dobrou noc nám Ivetka zahrála pár
písniček a my se odebrali do věčných lovišť.
Ráno po vydatné snídani se celá naše banda vydala na výšlap na Miloňovu rozhlednu. Po dřevěných schodech jsme vystoupali o dvacet metrů výše. Tam jsme zjistili,
kromě výhledu, že pan architekt Antonín
Závada neudělal žádnou závadu. A my se
bezpečně vrátili k našemu autobusu a následně do svých domovů k mamince.
Poděkování patří hlavně Ivetce a Pájovi
za organizaci této chaty. A také všem, kteří
jeli a zasloužili se tím o další nezapomenutelný zážitek nás všech.
Monika Lančová
foto: Iveta Štefková
Duben 2017

12
Napsáno na okraji...
Příroda se probouzí z dlouhého zimního spánku a začínáme vítat jaro slavením nejvýznamnějších křesťanských
svátků - Velikonoc.
Uvědomujeme si však dostatečně
v dnešní době význam svátků jara?
Oslavy Velikonoc jsou od dávných dob
spojeny s mnoha tradicemi, jako jsou
například pletení pomlázky z vrbového
proutí, malování velikonočních vajíček
nebo pečení velikonočního beránka.
Některé již docela vymizely, nebo se
uchovaly pouze v úzkém kruhu věřících,
jako například svěcení kočiček či zapalování ohně před kostelem. Městskému
člověku je dnes význam Velikonoc často
vzdálen a cizí. Vzpomínám si však, že
má prababička dodržovala velikonoční
zvyky, přestože žila ve městě.
Dnešní doba se však vyvíjí neustále kupředu a její vývoj nelze zastavit. Bušíme
prsty do klávesnice počítačů, mobilů a
dalších elektronických zařízení, snažíme se být ve všem první a nejlepší, ale
uniká nám spousta věcí, jako třeba rozvíjející se květy jívy nebo bečení malých
jehňat poprvé vyhnaných na pastvu. Zatímco v minulosti lidé v čase Velikonoc
zasévali plodiny a doufali, že jim vzejde
dobrá úroda, my již takové starosti díky
současnému vývoji a modernizacím mít
nemusíme. My o Velikonocích vyrazíme do obchodních řetězců, kde často
naprosto bez rozmýšlení nakoupíme
věci, které k slavení svátků Velikonoc
podle našeho názoru patří, a utratíme
zde obrovské sumy peněz.
Velikonoce máme ve většině případů
spojeny se dny volna a velikonočním
pondělím, kdy chlapci chodí vyšlehat
dívky. Většina mladých lidí to však podle mého názoru koná jen z toho důvodu,
že se jedná o tradici, kterou je potřeba
dodržet často jen z pocitu povinnosti.
Často slyšíme, že je třeba bránit naše
kulturní hodnoty. Mnohé jsme však
sami dobrovolně opustili nebo na ně zapomněli. Místo halasného „hejslovanství“ nebo „hejevropanství“ uděláme
pro udržení našich kulturních hodnot
víc, když se budeme snažit dovědět,
proč od Velkého pátku do Velikonoc
nesměly vyzvánět kostelní zvony či proč
pečené jidáše mají tvar provazu. A hlavně bychom nikdy neměli zapomínat,
že chleba, vajíčka či mazanec nerostou
na regálech supermarketů.
Matěj Fucyman
Duben 2017

Technika a umění se od sebe vzdalují teprve na konci svých cest
Obdivuji Leonarda - pro nezvykle široký,
dnes bychom řekli „vědecký, technický a
umělecký záběr“. A samozřejmě také Michelangela.
Mám rád francouzský impresionismus,
zejména Degase. Obdivuji upřímnost,
imaginaci i barevnost Chagalla, růžové a
modré údobí Picassa.
Z našich F. Tichého, F. Muziku, F. Ronovského, A. Borna, J. Suchého, V. Komárka,
O. Janečka a mnoho dalších. Ze sochařů
zejména J. Štursu, F. Bílka, J.V. Myslbeka,
z fotografů zvláště J. Sudka – ale měl bych
vyjádřit úctu k mnoha dalším.

Ve středu 5. dubna 2017 v 17 hodin bude
ve frenštátském muzeu zahájena výstava
výtvarných prací Ing. Jana Fuxy. Touto
výstavou chceme připomenout životní
jubileum autora, frenštátského rodáka,
a přiblížit i jeho zajímavou osobnost,
ve které se snoubí exaktnost technika a
vědce s imaginací umělce.
Jak jste se dostal k výtvarnému umění?
Musím přiznat, že to nebyla ani tak moje
zásluha, jako spíše vliv rodinného prostředí. V rozlehlé frenštátské chalupě v Horní
717 visela řada olejomaleb či plastik (Bartoš, Duša, Strnadel, Krasický, Knebl, Jaroněk, Myslbek, Kodet, Štursa a další). Přiléhal k ní fotoateliér dědečka Jana Lochmana
- a už třeba jen sledování vzniku ﬁgurální
kompozice při focení svatební skupiny, její
postupné aranžování, osvětlování několika
speciálními lampami, sledování výsledku
na matnici velkého aparátu, následující
korektury atp. přispívaly, byť tenkrát podvědomě, k formování vlastního výtvarného
cítění.
Na gymnáziu a zejména při studiu „vysoké“ jsem se do malování zabral cílevědomě. Během základní vojenské služby jsem
v Praze navštěvoval Kurz ﬁgurální kresby.
Později jsem absolvoval Sochařskou konzervatoř.
Řada výtvarníků má své vzory mezi umělci. Máte také malíře či sochaře, kteří ovlivnili vaši tvorbu?
Mám. Domnívám se, že ani „nelze nemít,
lze jen nepřiznat“. Když to vezmu trochu
zeširoka, pak mám rád českou malbu gotickou – pro naprostou podřízenost výrazu
sdělované myšlence - včetně barevnosti,
velikosti zobrazovaných postav - bez ohledu na zákony fyzikální a perspektivní. Dále
italskou renesanci – zejména pro zarputilou snahu dobrat se pravdivého, přesného a zároveň krásného zobrazení člověka.

Jste inženýr, vysokoškolský profesor. Technika a umění, jak to jde dohromady? Cítíte se
více technikem nebo výtvarníkem?
Věda, technika a umění se od sebe vzdalují teprve na konci svých „cest“. Všechny
tři jmenované okruhy lidského snažení
mají společný začátek v „připravenosti
mozkových schopností“ tvořivého člověka
(ať vědce, technika či umělce). Vědec nebo
technik musí znát současnou sumu poznání v pěstovaném oboru a musí ji být schopen kriticky posoudit (vědět, které poznatky jsou spolehlivé a které pravděpodobné)
a také vycítit, co dosud chybí, kudy se asi
bude ubírat další vývoj oboru. Umělec je
na tom podobně, jen exaktnosti (matematika, ﬁlozoﬁe, případně fyzika atp.) mohou
být částečně nahrazeny „srdcem“, bilancí
rozumu a citu… Ale zdroj - intuice, míra
„zarputilosti“ řešitele atp. – je analogický.
Myslím, že vím, o čem mluvím. Mám řadu
patentů v oboru zařízení pro zkoušení mechanických vlastností materiálu i několik
zcela původních metod vyhodnocení experimentu – viz citace v encyklopedii Who is
Who. V současnosti upřednostňuji umění,
které jsem záměrně omezoval v době vedení katedry, fakultního senátu nebo řešení
grantových úkolů.
Jako umělec máte poměrně široký záběr
(malba, foto-graﬁka, plastiky). Která technika je vám nejbližší?
V současnosti fotograﬁe kombinovaná
s graﬁckými technikami, tedy foto-graﬁka.
Kde hledáte inspiraci pro svá díla?
V krajině, v lidech, v náladách, ve ﬁlozoﬁi,
ve vzpomínkách atp.
Na co se mohou návštěvníci, kteří přijdou
do muzea na vaši výstavu, těšit?
Na svůj dojem ze zhlédnutých exponátů a
možná na ještě jedno překvapení.
Rozhovor připravil: Martin Trubač
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Rodiče a prarodiče čtou dětem

Návštěva muzea
Dne 16. 3. 2017 jsme s dětmi z výtvarného kroužku jeli do Muzea ve Frenštátě pod
Radhoštěm na interaktivní program Kdo
bydlí v lese, který pro nás připravili pracovníci muzea.
Děti se seznámily s významnými představiteli beskydské zvířeny. Také si vyzkoušely
poznávat zvířata podle zvuku a podle jejich
stop. Součástí programu byly i výtvarné aktivity a návštěva expozice Doteky přírody.
Jana Balharová
foto: archiv MNJ

Tato akce se v trojanovických mateřských školách konala vůbec poprvé a měla
za úkol zlepšit předčtenářskou gramotnost
dětí, zvyšovat jejich zájem o knihu a čtení
vůbec, rozvíjet jejich slovní zásobu, mluvní
projev, soustředění a pozornost.
Velice děkujeme všem rodičům, prarodičům a tetám, kteří se do této akce zapojili,
našli si čas a přišli dětem před odpoledním
odpočinkem přečíst pohádku. Pro děti to
byla velmi příjemná a zajímavá změna,

obzvlášť pak, když se mezi předčítajícími
objevil i pan starosta Jiří Novotný a přečetl
jim pohádku O sirotkovi z Radhoště.
Při této příležitosti bychom chtěli vyzvat
všechny rodiče, aby si našli v dnešní uspěchané, přetechnizované době čas a svým
dětem četli, naslouchali jim a povídali si
s nimi. Je to nejlepší prevence proti stále se
zhoršující úrovni slovního projevu dětí.
text a foto: Silvie Balcárková

Nováčci z Trojanovic obsadili třetí místo
Futsalisté G. T. Trojanovice ve své čtvrté
sezóně, která se odehrávala během podzimu a zimy 2016/2017, obsadili na jejím
konci 3. místo, a to pouze o 1 bod za druhým týmem z Nového Jičína. Po loňském
postupu do Moravskoslezského krajského přeboru je toto umístění pro nás, jako
nováčka soutěže, úspěchem. Z celkem 21
odehraných zápasů vyšli hráči G. T. Trojanovice 11x jako vítězové, 1x remizovali a
9x hráli bez bodu s celkovým skóre 104:87.
Tak jako v minulé sezóně bylo hlavní jádro
tvořeno hráči z fotbalového týmu FK Trojanovice I. Na soupisce týmu tak ﬁgurují
hráči - Dalibor Petrželka, Dalibor Šuhajda,
David Drozd, Michal Kunc, Karel Žídek,
Martin Kapsa a dále hráči z blízkého okolí - Radim Špaček, Radim Košelík, Roman
Košelík, Robert Badaň a Ivo Maruchnič.
V příštím roce bychom mohli opět hrát
vyšší soutěž. Dostali jsme nabídku, zda bychom nechtěli hrát o soutěž výš. Jednalo by
se o třetí nejvyšší soutěž v ČR, tzv. „Divize
F“. V této soutěži nastupují týmy z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého
kraje. Byl by to pro nás jako klub a také
pro obec Trojanovice velký úspěch, patřit
mezi týmy z měst, jako jsou např. Opava,
Odry, Nový Jičín, Orlová, Vítkovice, Kopřivnice, Krmelín, Jeseník atd. Máme teď
2 měsíce čas na to, abychom se pokusili

sehnat dostatek ﬁnancí, halu pro naše domácí utkání atd. Doufáme, že nám obec
Trojanovice bude ochotna ﬁnančně opět
pomoci, jako to bylo v předešlých letech.
Tímto bychom chtěli obci Trojanovice

veřejně poděkovat za dosavadní ﬁnanční
podporu.
Bližší informace na www.futsaltrojanovice.cz
text a foto: Dalibor Šuhajda

Horní řada zleva: Ivo Maruchnič, Dalibor Petrželka, Robert Badaň, Martin Kapsa, Dalibor Šuhajda
Dolní řada zleva: David Drozd, Michal Kunc, Radim Špaček
Boční řada shora: Radim Košelík, Roman Košelík, Karel Žídek
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Masopust 2017
zabijačkovou polévku zdarma a při tanci a
muzice jsme si tam pochutnali na dalších
zabijačkových specialitách.
Tímto bychom rádi poděkovali všem trojanovickým i frenštátským sousedům
z Bystrého, kteří nás podpořili. Ať už tím,
že se zúčastnili jako maškarádi, nebo tím,
že nás přivítali ve svém stavení a přichystali
pohoštění, nebo třeba jen tím, že se na náš
průvod došli podívat a doprovázeli nás
po cestě. Všem účastníkům moc děkujeme
a těšíme se za rok na shledanou opět v masopustním průvodu.
text a foto: Helena a Martin Horákovi
V sobotu 25. 2. 2017 jsme oslavili masopust opět pěkně po sousedsku masopustním průvodem po Bystrém. A ten letošní
se opravdu více než vydařil.
Nejenže se nad námi počasí přímo smilovalo a po týdenním nevlídném deštivu nám
nadělilo vlídné slunečno, ale především se
nás sešlo přes třicet maškarádů, takže letos
to už byl opravdu „průvod“. Od 9 hodin
dopoledne vyhrávala kapela WIOLA Band

u Horáků v č. p. 595. Účastníci se tu scházeli a strojili se do masek.
V půl jedenácté se pak celý průvod
i s koňským povozem a kapelou vydal
na obchůzky po sousedech až k Liščímu
mlýnu. A bylo zase veselo. Potancovalo
se, pozpívalo, popilo i pojedlo všelikých
dobrot, které přichystali domácí v jednotlivých staveních. Na Liščím mlýně pak
každý účastník v masce dostal za odměnu

Žáci si u památníku T. G. Masaryka připomněli narození prvního československého prezidenta
Kdo byl T. G. Masaryk?
Byl to první prezident Československa. Byl to i státník, politik, ﬁlozof a
pedagog.
Narodil se 7. března 1850. Zemřel 14.
září 1937 ve věku 87 let.
Za jeho zásluhy o stát mu parlament
udělil titul „Prezident Osvoboditel“
a celkem sedmnáctkrát byl navržen
na Nobelovu cenu míru. Pocházel
z chudé rodiny. Po studii ve Strážnici,
v Brně a ve Vídni roku 1876 promoval
se svou ﬁlozoﬁckou prací o Platónovi.
Za studijního pobytu v Lipsku se roku
1877 seznámil se svou budoucí ženou
Američankou Charlottou a roku 1878
se s ní v New Yorku oženil.
Matěj Genzer

Poté, co jsme všichni dorazili k památníku, přečetl jsem nápis na mramorové desce
pod bustou T. G. Masaryka: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie“.
Pak jsme si posedali kolem památníku a

pan Strnadel nás vyfotil. Po chvíli volné zábavy jsme nastoupili do autobusu a vrátili
se zpět do školy.
Aleš Martinák

Ve čtvrtek 2. 3. jsme se s vlastivědným
kroužkem vydali navštívit památník Tomáše G. Masaryka na Horečkách ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Odvezl nás autobus Sboru
dobrovolných hasičů Trojanovice, který řídil pan Makový.
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