2
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
obec Trojanovice se snaží o obnovu
turistické lokality Horečky - Velký Javorník. To se daří a místo se dnes stalo
velmi navštěvovaným. Věřím, že toto
se zlepší ještě více, až se udělá z věže
skokanského můstku expozice Jiřího
Rašky s rozhlednou na střeše, což je
projekt, na který je již vydáno stavební
povolení. Čeká se jen na získání ﬁnancí
na rekonstrukci. Přáli bychom si, aby
se obnovila původní ubytovací zařízení
Pantáty, Panímámy a Marijánky, které
jsou na katastru naší obce, a především
pak Hotel Vlčina, který je na katastru
města Frenštát p. R.
O tuto budovu projevili zájem investoři, kteří provozují kasína a herny.
Ano, jsou to solventní investoři, kteří
městu Frenštát slíbili odvody do městské kasy za to, že by jim změnou dosavadní vyhlášky město povolilo udělat
z hotelu kasino.To zní velmi hezky, ale
pod rouškou těchto slibů se ukrývají
také povinnosti. Investor si vymínil,
že povolení k provozování hazardu budou mít pouze oni.To je diskriminační
faktor. Hrozilo by nebezpečí, že taková
vyhláška zvýhodňující jeden subjekt
by mohla být právně napadena. Navíc
by se město muselo zavázat mít tuto
vyhlášku po dobu 10 let pod pokutou
200 mil. Kč.
Investoři sice prohlásili, že to byl jenom návrh a že jsou ochotni o tom jednat, přesto si myslím, že zastupitelstvo
města Frenštát p. R. rozhodlo správně,
že měnit vyhlášku nebude a kasino na Horečkách nepovolí. Když už
se oprostím od tvrdých podmínek investora, tak přeci jenom zůstává lidský
rozměr této věci a tím je fakt, že hazard
a neštěstí s tím spojená nestojí za opravu jednoho hotelu, i když bych si moc
přál, aby se Vlčina opět stala tím, čím
byla v minulosti. Věřím, že se najde lepší investor.
Jiří Novotný
starosta obce
Říjen 2017

Listování v archivu... ŘÍJEN
Říjnové listování začneme stručnou zprávou z roku 1994.
5. října byl napuštěn plynem plynovod. Ještě týž den byly namontovány první plynoměry a zapojeny první plynové spotřebiče.
18. října proběhla závěrečná kolaudace. Je
jisté, že menší terénní úpravy nejsou ještě
dokončeny. Některé budou odstraněny
do konce roku, jiné až v příštím roce. Poděkování patří především panu Martinákovi a
jeho pracovníkům a dále všem, kteří
na stavbu plynovodu přispěli. Stavba v hodnotě 13 miliónů je bez dluhu.
Plynoﬁkace obce Trojanovice byla významným projektem 90. let minulého století. S budováním sítě se začalo v roce 1993,
poslední připojení byla realizována v roce
2002. Celková délka plynovodu činila cca
40 km. Na stavbě sítě se podílela ﬁrma
Martinák.
Zřejmě nejvýznamnější událostí pro obec
v tomto měsíci byla akce konaná dne 27.
10. 2007 ve 14.00 na hřišti pod Javorníkem.
Akce „žehnání nového hasičského auta“ je
velice významná a ojedinělá událost. Nákup
nové hasičské techniky je pro každou obec
velkým svátkem a některým obcím se toto
nepoštěstilo nikdy v historii. Hasiči často
dostávají vyřazenou techniku od hasičů profesionálních, a pokud chtějí techniku novou,
tak ji musí koupit pouze s přispěním sponzorů a obce. Trojanovice jsou z tohoto pohledu
výjimkou, protože mají již druhé zcela nové
hasičské auto ve velmi krátké historii...
Na žehnání nové techniky byla pozvána také
konzulka Polské republiky paní Agnieszka
Fedorow, která ocenila spolupráci polských

a českých ﬁrem. Hlavním důvodem přítomnosti paní konzulky je fakt, že nástavba auta
je vyrobena v Polsku ve ﬁrmě ISS Wawrzaszek z Bialsko-Biala. Dále se akce zúčastnili
zástupci hasičů z Moravskoslezského kraje,
Frenštátu, Kunčic p. O. a Bordovic. Samotné
žehnání provedl otec Swienczek a akci ukončil starosta trojanovských hasičů Petr Káňa,
který auto šampaňským pokřtil na Žoﬁi.
Jiří Novotný, 2007
Dlužno dodat, že tahle „Žoﬁe“ už byla
druhá v pořadí. První „Žofka“ byla slavnostně uvedena do provozu v roce 1999.
Jak technika postupně zastarává, je třeba ji
obměňovat, neboť je důležitým pomocníkem při ochraně života a majetku občanů.
U trojanovických hasičů ještě chvíli zůstaňme. V říjnu roku 2008 totiž oslavili
čtvrtstoletí své existence.
Uplynulo již 75 let, kdy pan učitel Karel
Raška založil Sbor dobrovolných hasičů
v Trojanovicích. 18. října jsme si připomněli
toto výročí a uspořádali “jubilejní oslavy“.
Celodenní program se skládal ze tří částí
– mše svaté, otevření nové výstavní síně a
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slavnostní členské schůze. V deset hodin dopoledne sloužil pan farář Rudolf Swienczek
mši svatou v kostele sv. Martina ve Frenštátě
p. R. na uctění památky všech zemřelých hasičů a obětí požárů. Ve dvě hodiny odpoledne
slavnostně otevřel nejstarší člen sboru br. Václav Strnadel novou výstavní síň v Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla...Posledním bodem programu byla
slavnostní členská schůze v hotelu Beskyd,
které se zúčastnilo 81 hostů. Starosta sboru
Petr Kaňa předal společně s velitelem sboru
Vladimírem Makovým řadu vyznamenání a
ocenění.
Tomáš Martinák, 2008
Ke vztahu k prostředí, které nás obklopuje,
je třeba vést už od nejútlejšího věku. Akce,
jako byl úklid radhošťského hřebene, tomu
napomáhají.
Ve čtvrtek 2. října 2008 se dopoledne sešlo
70 žáků základních škol z Rožnova p. R. a
z Trojanovic, aby společnými silami udělali
kus práce pro přírodu v jejich blízkém okolí.
Letní sezona letos přivedla také na Radhošť
- jednu z nejznámějších beskydských hor tisíce návštěvníků, z nichž někteří bohužel
zapomněli, jak se v přírodě chovat, a nechali
po sobě nemalé odpadky. Proto děti přišly
na třetí ročník Úklidu Radhošťského hřebene, který pořádal opět internetový server
Beskydy.cz ve spolupráci se správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy, za podpory
společnosti Severomoravská plynárenská, a.
s. Z horského hřebene mezi horským střediskem Pustevny a vrcholem Radhoště děti
za chladného počasí nasbíraly 120 kilogramů odpadků, mezi kterými byly nálezy jako
spreje, rtěnka, sluneční brýle, spodní prádlo,
klamerka, ale dokonce také v polovině cesty, uprostřed hor, disky od aut, železné dráty a kbelíky. Ač se předbíhaly, kdo bude mít
nejpodivuhodnější nález, nejvíce nasbíraly
skleněných, hliníkových a plastových lahví
od nápojů, obalů od potravin a poté plen
a podobných hygienických potřeb. Častým
nešvarem byly také nedopalky. Fyzicky náročný úkol si děti ulehčovaly dováděním a
vzájemnou motivací. Z obou škol se shodli,
že to není správné neuklízet své odpadky, jak
například řekla Magda Hrachová ze 4. třídy
z Trojanovic: „Lidi nemají vyhazovat odpadky, protože to ničí přírodu.“ K jejímu názoru se přidali také ostatní kamarádi a Jakub
Lorek dodal: „Je dobré, že můžeme přírodě
pomáhat aspoň my a uklidit to.“
Beskydy, s.r.o., 2008
V říjnu roku 2009 přivítali žáci Jubilejní
základní školy v Trojanovicích zvláštní hosty. Manželé Isaac a Sheila Balie přicestovali
až z Jihoafrické republiky. U nás se účastnili
mezinárodní konference Moravských bratří
v Suchdole n. O. Při té příležitosti se setkali
s trojanovickými dětmi.
Vyprávěli nám, jaký je u nich život. Pan Ba-

lie je učitel a kazatel. Říkal, že mají doma
osla a na něm jezdí. Moc se jim líbil sníh, který viděli a ochutnali poprvé v životě. Naučili
nás nová slova, ale ne anglicky, naučili nás
africky. Také jsme společně zpívali písničky.
Nakonec se s námi všemi vyfotili a podepsali
se nám na památku. Moc mě to bavilo.
Veronika Davoineová

Pan Strnadel k nám do třídy dovedl manžele
z Jihoafrické republiky. Jmenovali se Isaac a
Sheila Balie. Anglicky jsme se jich ptali, zda
jezdí autem, kde pracují apod. Naučili jsme
je i několik českých slov – dobrý den, děkuji,
…a opravdu jim to šlo. Pan Balie si zahrál
na harmoniku a s manželkou nám zazpívali
svou písničku. Na klavír je doprovodila p. uč.
Linda Vyvlečková. Oba dva byli milí a skvělí.
Společně jsme se vyfotili a doufám, že ještě
někdy uvidíme tak super lidi, jako byli tihle.
Klára Šivicová
Říjen je měsícem voleb. Proto mi dovolte
na závěr ohlédnutí za volebními výsledky
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v uplynulých letech, jak byly
zveřejňovány na stránkách Obecních novin.
Účast voličů ve volbách:
v roce 1996 - 78,5%
v roce 1998 - 73%
v roce 2002 - 59,5%
v roce 2006 - 69,2%
v roce 2010 - 66,5%
v roce 2013 - 64,7%
Vítězné strany ve volbách:
v roce 1996 - ČSSD(30,9%), ODS (30,6%),
KDU-ČSL (12,2%)
v roce 1998 - ČSSD (40,4%). ODS (22,2%),
KDU-ČSL (11%)
v roce 2002 - ČSSD (33,7%), ODS (21,3%),
koalice KDU-ČSL, US-DÚ (17,7%)
v roce 2006- ČSSD (36,2%), ODS (33,7%),
KSČ (10,7%)
v roce 2010 - ČSSD (22,7%). ODS (20%),
Věci Veřejné (14,2%)
v roce 2013 - ČSSD (21,7%), ANO (19,1%),
KDU-ČSL (18,4%)
V těch letošních všem voličům přeji moudré rozhodování!
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Strašliví vlci a užitečný plevel
Po prázdninové odmlce opět zahajují svoji činnost muzejní Čtvrtečníci.
Pod tímto označením se skrývá cyklus
besed a přednášek, které se konají vždy
jednou za měsíc a jsou určeny všem,
kteří se chtějí dovědět něco zajímavého
z oblasti historie, národopisu či přírody.
Na podzim nás čekají dvě přednášky,
při kterých se nám představí odborní
pracovníci Muzea Novojičínska.
Ta první s názvem Návrat bestie je věnována vlkovi. Tentokrát však primárně
nepůjde o přednášku přírodovědnou.
Historik PhDr. Zdeněk Orlita, Ph. D. se
bude zabývat tím, jak se v dějinách vyvíjel vztah člověka k této šelmě a jakými
proměnami prošel obraz vlka v obecném kulturním povědomí. Přednáška
se koná ve čtvrtek 19. října 2017 v 17
hodin v podkroví muzea.

V listopadu pak PhDr. Václav Michalička, Ph. D. bude vyprávět o využití
kopřivy v lidové kultuře, zvláště o zpracování kopřivového vlákna. Přednáška
Kopřiva – plevel, který šatil bude doplněna o praktické ukázky, které předvede
Eva Vidomusová z příborského muzea.
Tento program se bude konat ve čtvrtek
2. listopadu 2017 v 17 hodin v podkroví
muzea.
Zbývá jen dodat, že vstupné na jednotlivé přednášky je 30,- Kč. Těšíme se
na setkání s vámi!
text a foto: Martin Trubač

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
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Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 28. srpna 2017
21/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o činnosti obce.
21/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
6/2017 - viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 - viz
příloha.
21/3 Zastupitelstvo obce neschvaluje koupi pozemků p. č. 1544/3,
1544/9, 1544/15, 3609/1, 3609/12 a 3609/17, vše v k. ú. Trojanovice.
21/4 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p.
č. 1544/3, 1544/9, 1544/15, 3609/1, 3609/12 a 3609/17, vše v k. ú.
Trojanovice, do majetku obce.
21/5 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na odkanalizování domů na Lomné č. p. 483, 749, 708,
709, 741, 207, 203, 202 a 740 v k. ú. Trojanovice.
21/6 Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 375/KS/NJ/
V/2017 9772/č.40059/375/2017, na základě které obec Trojanovice
prodává vodovodní řady společnosti Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s. - viz. příloha.
21/7 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vodovodních řadů v pozemcích v majetku obce
Trojanovice - viz. příloha.
21/8 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřízení pachtu a provozování vodního díla, kanalizačních řadů dle smlouvy.

pobíhání psů.
21/18
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje Pravidla fondu Horečky v předloženém znění,
b) schvaluje úpravu využití ﬁnančních prostředků z rozpočtu fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky v předloženém znění:
Akce schválené k realizaci v roce 2017

Rozpoet (úprava)

1

Studie a projekt na rekonstrukci vže skokanského mstku:
Vertikální muzeum Jiího Rašky – rozhledna, lezecká stna,
workshop mladých architekt; zadá obec Trojanovice
7 Diskgolfové hišt na Horekách – spolufinancování projektu obce
Trojanovice s dotaní podporou Moravskoslezského kraje; bude
majetkem obce Trojanovice
Celkem

-

100 000 K

-

-

20 000 K

120 000 K

a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci obcí
pro rozvoj lokality Horečky v předloženém znění s tím, že obec
Trojanovice se zaváže použít výše uvedené částky na výše uvedené
účely nejpozději v roce 2017,
c) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z Fondu Horečky ve výši 100 000 Kč, a to na provoz lanové dráhy
na Horečkách v roce 2017 mezi městem Frenštát pod Radhoštěm
a společností TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Martinská čtvrť 1704, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00560901,
ve znění předloženého návrhu.
21/19 Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené usnesení
kontrolního výboru ze dne 21.8.2017 - příloha.

21/9 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p. č. 3163/9 a
3163/11 vše v k. ú. Trojanovice – viz příloha.

21/20 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace k řešení dopravního značení na Solárce a silnici na Rožnov.

21/10 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 3532/3 v k.ú. Trojanovice - viz. příloha.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

21/11 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p. č. 1779/1, pro podzemní vedení elektropřípojky NN
v pozemku p. č. 3611/1, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky
určuje směrnice č. 1/2014.
21/12 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene
v pozemcích p. č. 3548/1, 3548/8 a 3548/5 v k. ú. Trojanovice
pro vedení vodovodního a kanalizačního řadu pro chaty stojící
na pozemcích p. č. st. 1133, st. 1134, st. 1135, st. 1473, st. 833, st.
834, st. 835, st. 836, st. 837, st. 838 a st. 839 v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014. Tímto
usnesením se ruší usnesení č. 19/7 ze dne 24. 4. 2017.

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozn. redakce: Přílohový materiál naleznete na webových stránkách obce PRO OBČANY - USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Usnesení z 21. zasedání ZO Trojanovice konaného dne 28. 8. 2017
a Příloha č. 3 z 21. zasedání ZO Trojanovice (kupní smlouva mezi
obcí Trojanovice a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.).

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

21/13 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 18/7 ze dne 27. 2. 2017.

Marie Zbavitelová

91 let

21/14 Zastupitelstvo obce nepromíjí smluvní pokutu vyplývající
ze smlouvy uzavřené mezi obcí Trojanovice a ﬁrmou Technocar
s.r.o.

Jaroslava Šablaturová 80 let
Zdenka Reková

80 let

Jaroslav Penkala

75 let

Miroslava Kutějová

70 let

21/16 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
domu č. p. 533 stojícího na pozemku p. č. st. 706, pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 3550/12, vše v k. ú. Trojanovice.
Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.

Naďa Černá

70 let

Anežka Hyklová

70 let

Pavel Janda

70 let

21/17 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Trojanovice a vymezují se prostory pro volné

Karel Káňa

70 let

21/15 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 3527/5 v k. ú. Trojanovice - viz. příloha.

Říjen 2017

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Soutěž O keramickou popelnici

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany na 22. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 30. října 2017
v 18.00 hodin v hasičské zborojnici.

Pošta zahájila svůj provoz

V minulém čísle Obecních novin z Trojanovic jsme informovali
o zahájení provozu Pošty Partner v naší obci.
V pátek 1. září byla za přítomnosti místostarosty, zástupců České
pošty a zaměstnanců obce pošta slavnostně otevřena. Místostarosta Martin Trubač popřál paní Raiskubové a Janákové, které budou
mít poštovní služby na starosti, hodně zdaru. „Rozjezd každé nové
věci se neobejde bez provozních problémů. Mějte však na paměti,
že pošta, to není jen přijímání a výdej dopisů a balíků. Pošta svým
způsobem zkracuje vzdálenosti a pomáhá budovat mosty mezi lidmi. A to je ušlechtilý úkol,“ řekl.
Od září tedy mohou občané Trojanovic při návštěvě obecního
úřadu nejen přijímat a odesílat listovní zásilky a balíky, ale i vyřídit
poštovní poukázky či vyzvednout důchod. Služby Pošty partner
jsou k dispozici v pondělí a středu v časech 8:00-11:30 a 12:3017:00 a v úterý, čtvrtek a pátek v časech 8:00-11:30 a 12:30-15:00.
Martin Trubač
foto: Jana Jurková

Již 13. rokem pořádá Moravskoslezský kraj společně s obalovou
společností EKO-KOM, a.s., tradiční soutěž v třídění odpadu
s názvem O keramickou popelnici. Od roku 2008 se naše obec
pravidelně umísťuje v první desítce a v letošním roce jsme opět
obdrželi pozvánku na slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže, které se konalo dne 25. května v Červeném zámku v Hradci
nad Moravicí. Naše obec se v kategorii do 2500 obyvatel umístila
na pěkném 4. místě (za obcemi Nová Pláň, Karlova Studánka a
Třanovice).
Za toto ocenění patří velký dík všem občanům naší obce, kterým
není lhostejné, kam svůj odpad odloží, a poctivě třídí. Určitě velkou zásluhu na tomto úspěchu má také program pytlového sběru,
který je občany aktivně využíván.
Monika Ondryášová
foto:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 20. října 2017 od 14 – 22 hodin a v sobotu dne 21.
října 2017 od 8 – 14 hodin. Pro voliče bydlící v části obce Trojanovice Dolina, Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem je volební místnost v Mateřské školce Trojanovice pod Javorníkem.
Pro voliče bydlící v části obce Trojanovice Bystré, Lomná a
Karlovice je volební místnost v zasedací místnosti v budově
základní školy Trojanovice Lomná. Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může
požádat v době voleb o přenosnou volební schránku. Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Pokud volič nebude v době konání voleb v místě
svého bydliště, může požádat od 5. října – do 18. října 2017
o vydání voličského průkazu. Obecní úřad v místě trvalého
bydliště voliče předá voličský průkaz voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
na jím uvedenou adresu.
Miroslava Kubelková
Říjen 2017
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Kontakty: 556 835 098, 602 845 754
kino@mufrenstat.cz
Email:
Internet: www.kinofrenstat.cz,
www.kulturafrenstat.cz
www.facebook.com/KinoFrenstat
Ve støedu 18. øíjna ve 20.00 hodin

Od ètvrtku 28. záøí do nedìle 1. øíjna ve 20.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ : DEZERTÉR

Premiéra

ÈR, drama, pøístupný, délka 115 min., vstupné 120,- Kè.

ÈTVEREC
Premiéra
Švédsko/Dánsko/Nìmec./Franc., titulky, drama, komedie, nevhodný do 15 let, délka 147
minut, vstupné 90,- Kè.

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí pøevratných
událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeønického
salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiøí Macháèek) a jeho rodina, kterou
zde zamìstnává.

Cristian je kurátor prestižního muzea moderního umìní, které právì chystá
odvážnou konceptuální výstavu. Její ústøední myšlenkou je ètverec o rozmìrech 4 x
4 metry. Uvnitø nìj platí pravidlo naprosté rovnosti a tolerance. Vítejte ve ètverci
jménem souèasná Evropa.

Od pátku 29. záøí do nedìle 1. øíjna v 18.00 hodin

Od pátku 20. øíjna do nedìle 22. øíjna v 18.00 hodin

VELKÁ OØÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2

Repríza
Kanada, USA, dabing, anim. komedie, pøístupný, délka 85 min., vstupné 110,- Kè.

MY LITTLE PONNY FILM

Premiéra
USA/Kanada, animovaný, dabing, pøístupný, délka 99 minut, vstupné 110,- Kè.

Ve snaze pøežít zimu a neumøít hlady, rozhodnou se nerozluèní pøátelé krysa a
veverka Bruèoun vyloupit obchod plný oøíškù, na který omylem narazí.

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec
bájné Equestrie.

V úterý 3. øíjna ve 20.00 hodin

Od pátku 20. øíjna do nedìle 22. øíjna v 20.00 hodin

NERODIÈ

Premiéra

ÈR, dokumentární, pøístupný, délka 80 minut, vstupné 100,- Kè.

Intimní sonda do rodièovství a partnerství dneška. Film ukazuje šest rùzných
pøíbìhù, šest názorù na rodièovství a s nimi šest rùzných forem rodin.
Ve støedu 4. øíjna ve 20.00 hodin

WIND RIVER / TIP KINA /

Premiéra
VB/USA/Kanada, titulky, krimi, mysteriozní, thriller, akèní, nevhodný do 12 let, délka 107
minut, vstupné 120,- Kè.

Stopaø Cory Lambert objeví uprostøed zasnìžené pusté krajiny Wyomingu tìlo
mrtvé indiánské dívky. Vyšetøování se ujímá novopeèená agentka FBI Jane
Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace Wind River pøijíždí z Las Vegas,
zcela nepøipravená na drsné podnebí, jež tam panuje. Na pomoc s vyšetøováním si
pøizve stopaøe Coryho a spoleènì se snaží pøijít na kloub záhadné smrti...

Premiéra

Nevlastní bratøi Jáchym a David spoleènì s kamarádem Sašou tráví vìtšinu èasu ve
svìtì sociálních sítí. Na nátlak rodièù jsou donuceni vydat se pod vedením
Davidovy pùvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S
pøekvapením zjiš�ují, že tam venku je skuteèný svìt
V úterý 24. øíjna ve 20.00 hodin

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

Premiéra

ÈR, SK, životopisný, nevhodný do 12 let, délka 107 minut, vstupné 110,-Kè.

Aneta Langerová v roli nespoutané ruské básníøky Anny Barkovové, která pøed a
po druhé svìtové válce strávila pøes dvacet dva let v sovìtských lágrech a
vyhnanství.
Ve støedu 25. øíjna ve 20.00 hodin

Ve ètvrtek 5. øíjna ve 20.00 hodin

BLADE RUNNER 2049

Premiéra
USA/VB/Kanada, titulky, sci-fi, triller, pøístupný od 15 let, délka 163 minut, vstupné 120,- Kè.

Tøicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a dùstojník
losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik
zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské spoleènosti.
V nedìli 8. øíjna v 18.00 hodin

ESA Z PRALESA

BAJKEØI

ÈR, komedie, dabing, pøístupný, délka 95 minut, vstupné 120,-Kè.

Premiéra

Francie, dabing, animovaný, pøístupný, délka 97 minut, vstupné 120,- Kè.

Maurice sice vypadá jako obyèejný tuèòák, ale uvnitø jeho hrudi bije stateèné srdce
tygra. Však byl také vychován hrdou tygøicí. Touží se stát nejlepším kung-fu
mistrem na svìtì. Vyniká však spíše neohrabaností a nemotorností.
V nedìli 8. øíjna ve 20.00 hodin

MATKA! / HORROR KLUB /

Premiéra
USA, drama, horor, psychol., mysteriozní, titulky, nepøístupné do 15 let, délka 115 minut,
vstupné 120,- Kè.

Nejhorší zvuk, který mùžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveøe. Jennifer Lawrence
a Javier Bardem hrají manželský pár, jehož idylické soužití v nádherném domì v
lùnì pøírody naruší nezvaní hosté, kterých neustále pøibývá.
Ve ètvrtek 26. øíjna v 18.00 hodin

TA, KTERÁ ODEŠLA / FILMOVÝ KLUB /

Premiéra
Filipíny, drama, titulky, nepøístupné do 15 let, délka 226 min., vstupné 90,- FK 70,-Kè.

V roce 1997, poté, co strávila tøicet let ve vìzení, vstupuje Horácia do krajnì
odcizeného svìta: její manžel zemøel a aèkoli se znovu spojila se svou dcerou,
nemùže najít svého syna.
Od pátku 27. do nedìle 29. øíjna v 18.00 hodin

HORA MEZI NÁMI

Premiéra
USA, titulky, drama, dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 104 min., vstup. 120,- Kè.

LEGO®NINJAGO®FILM

Po tragické nehodì letadla musí dva navzájem cizí lidé (Kate Winslet a Idris Elba)
spojit své síly, aby pøežili v extrémních podmínkách vysoko v horách pokrytých
snìhem. Když si uvìdomí, že pomoc není na cestì, vydají se na riskantní cestu
napøíè nìkolika stovkami mil divoèiny.

Ve filmovém dobrodružství ze svìta Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako
Zelený Nindža, spoleènì se svými pøáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO
Master Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City.
Od pátku 27. do nedìle 29. øíjna v 18.00 hodin

V úterý 10. øíjna ve 20.00 hodin

CHLAPI NEPLÁÈOU

Premiéra
Bosna a Herceg./Slovinsko/Chorvat./Nemìcko, titulky, drama, nepøístupný do 15 let,
délka 98 minut, vstupné 80 Kè.

V opuštìném horském hotelu, probíhá psychologický experiment. Osm
dobrovolníkù z øad váleèných veteránù, zastupujících rùzné národnosti a etnika
bývalé Jugoslávie, aby zde podstoupili spoleènou terapii.
Repríza

Francie, dabing, animovaný, pøístupný, délka 97 minut, vstupné 110,- Kè.

Thor je uvìznìn na opaèném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen
pustit se do závodu s èasem, aby se vrátil vèas do Asgardu a zastavil Ragnarok.
V úterý 31. øíjna v 18.00 hodin

Premiéra

VB, dokumentární, dabing, pøístupný, délka 95 minut, vstupné 80,- Kè.

Nejnovìjší snímek z produkce BBC Earth Films, tvùrcù Zázraèné planety.

BIJÁSEK / KINO PRO NEJMENŠÍ /

Od soboty 14. øíjna do nedìle 15. øíjna ve 20.00 hodin

SNÌHULÁK

Premiéra
USA/VB/Švéd., titulky, krimi, drama, nevhodný do 15 let, délka xx minut, vstupné 120,- Kè.

Elitní detektiv s elitní slabostí pro alkohol pátrá po sériovém vrahovi.Adaptace
svìtového bestselleru Jo Nesbøa.
Úterý 17. øíjna v 18.00 hodin

ALIBI NA MÍRU

Premiéra
THOR: RAGNAROK
USA, akèní, dobrodružný, fantasy, titulky, pøístupný, délka xx minut, vstupné 110,- Kè dìti,
130,- Kè dospìlí.

EARTH:DEN NA ZÁZRAÈNÉ PLANETÌ

Od soboty 14. øíjna do nedìle 15. øíjna v 18.00 hodin

ESA Z PRALESA

Repríza
USA, animovaná akèní komedie, dabing, pøístupný, délka 97 minut, vstupné 110,- Kè.

Premiéra

Francie, titulky, komedie, pøístupný, délka 91 minut, vstupné 110,- Kè.

Užívejte si neøestí, Alibi na míru to za vás vyžehlí. A nikdo se nic nedozví. Bláznivá
komedie o kanceláøi, která poskytne alibi na cokoliv, co chcete.

Ve støedu 4. øíjna ve 13.30 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍÈKÙ

vstupné 40,- Kè.

V úterý 17. øíjna v 9.15 hodin

KROPÁÈEK MÁ ANGÍNU

vstupné 30,- Kè.

Ve støedu 18. øíjna ve 13.30 hodin

TROLLOVÉ

vstupné 40,- Kè.

V úterý 31. øíjna v 9.15 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6

vstupné 30,- Kè.

Pokladna a bufet jsou otevreny vždy hodinu pred zacátkem predstavení. Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevymenují. Rezervace se
uvolnují 5 minut pred zacátkem predstavení.

Říjen 2017
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Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy -





DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ
Výstava oděvního textilu ze sbírek Muzea Novojičínska.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 22. října 2017.

Sbor pro obanské záležitosti a sociální výbor
pi obci Trojanovice
srden zve
všechny seniory obce Trojanovice

ČTVRTEČNÍCI: NÁVRAT BESTIE
Vlk a jeho obraz v historických pramenech.
Přednáší PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
Ve čtvrtek 19. října 2017 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
















ČTVRTEČNÍCI: KOPŘIVA – PLEVEL, KTERÝ ŠATIL
Zpracování kopřivového vlákna od pravěku
po současnost.
Přednáší PhDr. Václav Michalička, Ph.D. Praktické ukázky
zpracování kopřivového vlákna - Petra Vidomusová.
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.



•
•
•
•





• autobus vyjede v 15:10 hod od MŠ Pod Javorníkem smrem
k Bam, bývalé škole Pod Radhoštm, U Ma, Karlovice tona
k hotelu Beskyd
• autobus vyjede v 15:40 hod od Saloonu Šenk smrem
k fotbalovému hišti na Bystrém, U Barto, U Bality
k hotelu Beskyd

PROMĚNY PANÍ MÓDY
Interaktivní program pro žáky ZŠ a SŠ.
Účastníci se dovědí, jak se v minulosti vyrábělo plátno. Seznámí se s módními styly (gotika, renesance, baroko atd.)
a sami si vytvoří svůj vlastní model. Součástí programu je
i prohlídka výstavy Dámou v každé době, která prezentuje
dámskou módu 20. století.
Program probíhá od 4. 9. – 20. 10. 2017.
Vstupné: 30,- Kč na žáka.
Účast na programu rezervujte na
tel. 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Slovanský bůh RADEGAST
Odpovídá podoba sochy Radegasta záznamům
z historických pramenů?
Byl skutečně slunečním bohem?
A jaký mohl být jeho vztah k jiným slovanským
bohům?



vystoupení žák ZUŠ Frenštát p. R.
vystoupení „Za vní švestkových kolá“
duo Milan Cyrus a Ladislav Kokeš
spolená veee

Po skonení akce bude zajištn rozvoz zpt po 20 hod.

















Reklama a inzerce



















Na tyto i další otázky odpoví ve své přednášce 

religionistka Michaela Šebetovská.


Kdy? 5. 11. 2017 v 18:00 hodin

Kde? Památník bratří Strnadlů a Jana



 
 
 
 
 
 









Knebla
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Do našeho týmu ZD Javorník a.s.
hledáme kandidáta na pozici:
Opravář zemědělských strojů a techniky, traktorista
Požadujeme:
• vyučení v oboru opravář zemědělských strojů, automechanik, autoelektrikář nebo jiném příbuzném oboru,
• ŘP skupin B, T,
• praxe v řízení, opravách zemědělské a nákladní techniky vítána,
• strojní, svářečský průkaz (výhodou),
• ﬂexibilita, komunikativnost, samostatná pečlivá práce.


 












Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr,
• zázemí stabilní, prosperující a dynamické společnosti,
• odpovídající ﬁnanční ohodnocení,
• roční odměny,
• příspěvek na stravování,
• nástup možný ihned.
Pracovní náplň:
• práce se špičkovou zemědělskou technikou,
• práce v rostlinné výrobě.
Kontakt:
e-mail: petra.bordovska@renofarmy.cz
tel.: 723/143 945, 737/245 837

ambulance fyzioterapie

FyzioFren

Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut
s 21-ti letou praxí

v prodeji VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY

Prevence a terapie poruch
pohybového aparátu

Záhuní 1034, Frenštát pod Radhoštěm | www.fyziofren.cz | e-mail: kusova@fyziofren.cz | Mobil: 605 366 936
Říjen 2017
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
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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

Říjen 2017

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

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

www.elektrowin.cz
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Prodavač/ka v obchodě na horní stanici lanovky

Závod horských kol na Velký Javorník

Přijmeme prodavače/ku na prodej
do prodejny suvenýrů a pokladny
na horní stanici lanové dráhy na Pustevnách.
Jedná se o práci o všech víkendech a svátcích,
pracovní doba od 9:00 do 17:00 hodin.
Platební podmínky:
• výhledově HM až 90,- Kč/hod
Požadujeme:
• komunikativnost, zodpovědnost, práce na PC,
zkušenost s vedením obchodu vítána

Nabídky zasílejte na adresu: lanovka@pustevny.cz

Pohorská jednota Radhošť uspořádala v sobotu 9. září 2017 za jasného počasí zdařilý tradiční Závod horských kol na Velký Javorník
– 26. ročník. Trať byla dlouhá 10.2 km se součtem převýšení 564 m,
závod byl vypsán pro patnáct kategorií, zúčastnilo se 76 závodníků,
64 mužů, 12 žen.
Absolutní vítězství v mužích získal Matěj Brož z Bordovic časem
30:45 min. Absolutní vítězství v ženách získala Mgr. Lucie Javorová, startující za Valachbajk Team, časem 39:54 (oba vítězové
na snímku).
text a foto: Ing. Jan Šrubař
Říjen 2017
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Napsáno na okraji...

80. výročí úmrtí prezidenta Tomáše G. Masaryka

Každý má jistě celou řadu životních snů
a přání. Pokud je máme, měli bychom
udělat vše, abychom je uskutečnili. Velmi
často však na své sny rezignujeme.
Velmi častým faktorem, který nám brání
v našem směřování k vytouženému cíli,
je nízké sebevědomí. Pokud si sami dostatečně nevěříme a propadáme skepsi,
že nemáme na to, abychom něco změnili, pak jsou naše sny předem ztracené.
Velkou chybou přitom je naše mylné přesvědčení, že známe předem, jak to všechno dopadne.
Druhým faktorem, který nás ovlivňuje,
je naše vlastní lenost. Místo toho, abychom se zlepšovali, vymlouváme se, že je
to velmi složité a časově náročné, a zůstáváme raději i nadále pasivní.
Velmi často nás ovlivňují názory lidí
v našem okolí. Je dobré uvážit jejich rady,
avšak ne vždy je nejlepší řídit se jenom
podle nich. Život sám nám mnohdy připraví neočekávané situace, kterým jsme
nuceni se přizpůsobit, a často musíme,
ač neradi, pozměnit také své životní priority.
Jestliže však máme velký sen, ke kterému se chceme postupnými kroky dopracovat, již pouhá myšlenka na něj je
pro nás vzrušující a působí jako obrovská a jedinečná motivace, která nás žene
každý den kupředu.
Jedním z mých životních snů bylo
úspěšně vystudovat střední školu, a to i
přesto, že mám jistá zdravotní omezení.
Cesta k tomuto cíli však nebyla vůbec
jednoduchá. Musel jsem překonat mnoho překážek. V mém životě nastala celá
řada situací, kdy pro mě bylo velmi těžké najít v sobě novou sílu. Ovšem vždy,
když jsem si v hlavě vybavil své přání,
okamžitě mi bylo jasné, že se nesmím
jen tak lehce vzdát. Velikou oporou mi
přitom byla má rodina a přátelé, kteří
mi byli vždy nablízku a v těžkých chvílích mi pomáhali a dodávali mi potřebný
vnitřní klid.
Nakonec se mi podařilo dosáhnout
toho, co jsem si již na základní škole
předsevzal. A jsem tomu rád. Bez této
zkušenosti bych nemohl psát tyto řádky.
Nenechme se připravit o své sny. Pokud budeme dostatečně silní a vytrvalí
a najdeme v sobě chuť bojovat, jednoho
dne se nám jistě podaří dosáhnout životního úspěchu. Sny jsou pro náš život velmi důležité. Otevírají totiž před
námi docela jiný a mnohdy možná i
lepší svět.
Matěj Fucyman

Letos 14. září uplynulo 80 roků od smrti
prvního prezidenta Československé republiky Tomáše G. Masaryka. Jak tuto událost
zaznamenali místní kronikáři, dokládají
následující citace.
Paní učitelka Anna Petrová ve školní kronice Jubilejní školy presidenta Masaryka píše:
Září roku 1937 zůstane nesmazatelně bolestně zapsáno do duše každého dobrého
Čechoslováka. Čtrnáctého t. m. zemřel první president naší republiky, T. G. Masaryk.
Není úkolem zapisovatelky, aby citovala
myšlenky a hlasy povolanějších o člověku,
jehož osoba už za života byla opředena mythem národního hrdiny.
Jak hlubokou důvěru měl prostý zdejší člověk
v jeho moudré vedení, je patrno z povzdechu
zcela neoﬁciálního a tudíž tím upřímnějšího: „Dokuď žil, nikdo se na nás neodvážil.
Ale jaké to budě včil s námi?“ Smutek všech
vrstev byl opravdový a bezměrný. V úmrtní
den (14. září) i den pohřbu (21. září) nebylo
vyučováno. V den pohřbu byla ve škole pořádána tryzna pro žactvo i dospělé občany,
na níž promluvil starosta obce. Následoval
společný rozhlasový poslech smuteční řeči
dra. E. Beneše, jíž vyzýval národ ke klidu,
pevnosti a jednotě.
Velmi podrobný popis úmrtí prezidenta T.
G. Masaryka zapsal v obecní kronice učitel
Petr Jalůvka:
14. září o 3. hod. 29. min. ráno vydechl
na zámku lánském svou šlechetnou duši
první president Československé republiky –
president Osvoboditel – Dr. Tomáš G. Masaryk. Bolestné obavy, se kterými miliony lidí
sledovaly v posledních dnech a hodinách zápas TGM o život, byly přerušeny v časných
hodinách ranních zdrcující zprávou, ve které
ČTK oznámila rádiem tuto zprávu:
První president Československé republiky,
president Osvoboditel Dr. Tomáš Garrigue
Masaryk zemřel na zámku lánském v úterý
dne 14. září ve 3 hod. 29 minut, když naplnil svého života 87 let, 6 měsíců a 7 dní.
U lože umírajícího presidenta dleli členové
jeho rodiny, president republiky Dr. Ed. Beneš s chotí, předseda vlády Dr. M. Hodža a
kancléř Šámal.
Těžko zde zaznamenat smutek a žal, který
způsobila tato zdrcující zpráva. Je proto naší
největší povinností pracovat nyní v duchu
TGM pro další rozkvět naší vlasti, abychom
byli hodni jména generace Masarykovy.
Dvanáct dnů žil celý československý národ
v bolestných obavách o život TGM. Choroba
napadla jeho tělo a silný organismus se tvrdošíjně bránil. Nakonec podlehl a my musíme přijmout tuto zdrcující novinu.
Ve zdejší obci bylo úmrtí pana presidenta oznámeno ihned vyhláškami a dětem
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ve školách, které měly ten den prázdno.
Na školách a domech byly vyvěšeny smuteční prapory. Ve Frenštátě pod radnicí byl
zřízen katafalk. Před ním hořely řecké ohně
a čestnou stráž drželi střídavě Sokoli, Orli,
DTJ, Skauti a Hasiči. V den pohřbu TGM
bylo obecní zastupitelstvo pozváno do školy Na Lomné. Pozváni byli i ostatní občané.
Smuteční projev učinil starosta obce J. Malý.
Po projevu, který byl vyslechnut vestoje, byl
společně poslouchán pohřeb z Prahy, který byl vysílán rádiem. Třída byla smutečně
vyzdobena. Při tom bylo tolik lidí, že museli státi na chodbě. Mnoho lidí muselo ještě odejíti. Tito se pak zúčastnili společného
poslechu na náměstí ve Frenštátě p. R., které
bylo lidmi úplně zaplněno.
Zemřelý pan president TGM byl z Lán převezen autem do Prahy na hrad, kde v Plečnikově síni byl na katafalku vystaven. Dne
21. září opět v úterý byl konán z Pražského hradu pohřeb. Průvod se ubíral z hradu
na Wilsonovo nádraží a odtud byla rakev
převezena zpět do Lán, kde v pozdních večerních hodinách byla rakev na malém hřbitůvku lánském vedle jeho choti k dočasnému
odpočinku uložena.
Uložení na lánském hřbitůvku je jen prozatímní. O deﬁnitivním místě bude rozhodnuto později. Mluví se, že to bude chrám
sv. Víta na hradě pražském, nebo památník
na Žižkově, který ještě není dostavěn.
Když jsem 14. září k večeru šel zapálit
svíčku k pomníku TGM na Horečkách,
potěšila mě kytice živých květů, kterou tam
někdo položil.
Drahomír Strnadel
foto: Martin Trubač
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Festival Na trojanovské pasece

Dne 26. srpna 2017 se v areálu lesní školky Na trojanovské pasece konal hudební a
divadelní festival. Pro koho a proč jsme ho
uspořádali?
Trochu pro sebe - jako oslavu pěti let fungování naší lesní školky a též oslavu toho,
že se nám s pomocí různých dárců a pomocníků podařilo krásně zrekonstruovat
zázemí pro děti (i díky úspěšné internetové
kampani na Startovači). Trochu pro rodiče
dětí - jako odměnu za jejich obrovskou pomoc nejen při rekonstrukci. A pro známé,
kamarády a přátele, kteří byli zvědaví, jak
to v lesní školce vypadá a v jakém prostředí
zde děti vyrůstají, hrají si a učí se.
Více než čtyři sta návštěvníků nám pomohlo z festivalu udělat živé přátelské setkání, jímž se proplétaly houfy skotačících
dětí, které si užívaly horký den hraním
v potoce, na písku či na travnaté pasece
při sledování divadelních pohádek.
Možná se ptáte, jaký přínos může mít popíjení piva a poslouchání hlasité muziky?
Rozhodně velký! Hudba je odpradávna
zdrojem povznesení i odpočinku. Setkávání lidí, utužování sousedských vztahů,
rozhovor “oﬄine” mimo obrazovky počítačů, to vše nám v současné době trochu
schází a je dobré si na to najít čas. Možnost
strávit celý den s dětmi tancem, hrou či při
sledování divadla nebo poslechu hudby je
rozhodně cennější než procházet kupříkladu nákupním centrem s dětmi odloženými
v hracím koutku.
Vzhledem k tomu, že lesní školky jsou bohužel většinou veřejností stále považovány
za cosi podivného či nevhodně alternativního, měli jsme trochu obavy, aby nápad
uspořádat festival nebyl lidmi z okolí vnímán jako cosi divného či podezřelého. Byli
jsme však příjemně překvapeni, že se na
pasece sešlo množství skvělých lidí, a to nejen z řady návštěvníků, ale také pořadatelů

a vystupujících umělců. Divadelní představení i muzika byly na skvělé úrovni. To, že
se večírek úderem půlnoci přirozeně přetavil do přátelského posezení kolem ohně,

kde muzikanti dále pokračovali v akustické
produkci a družném hovoru s účastníky i
pořadateli, bylo již jen poklidnou odměnou- tečkou za úžasným odpolednem.
Jsme moc rádi, že nás v našem záměru
festival uspořádat podpořily jak Trojanovice, tak Frenštát pod Radhoštěm. Je dobré
vidět, že se kulturním aktivitám dostává
z řad vedení obcí podpora.
Rádi bychom na tomto místě rovněž poděkovali všem divákům, kteří ve dnech 26.
a 27. srpna 2017 přispěli svou účastí na beneﬁčních divadelních představeních Jaroslava Duška Čtyři dohody a Pátá dohoda,
které se konaly v Amﬁteátru na Horečkách.
Jsme velmi poctěni, že náš dětský lesní
klub byl neziskovou organizací PROUDY
INSPIRACE z. s. obdarován částkou
30 000,- Kč.
za kolektiv DLK Na trojanovské pasece
Jiří Reitter
foto: Zdeněk Lukeš

Zahájení školního roku 2017/2018

Opět nám nastala chvíle, kdy nás
po prázdninách a dovolených čekají pravidelné povinnosti.
Při slavnostním zahájení nového školního roku místostarosta obce Mgr. Martin
Trubač přivítal naše nové nejmladší žáky
– prvňáky. Ti již natolik vyrostli, že jsou
připraveni na učení se psaní, čtení i počítání. Všichni jim přejeme, aby se mezi sebou
brzy spřátelili a aby se jim u nás ve škole
líbilo.
Zároveň jsme přivítali ve svém kolektivu
nové zaměstnance - paní Mgr. Pavlu Mynářovou (učitelka) a Bc. Janu Tatalákovou
(vychovatelka ŠD).

Jedním z našich úkolů je, aby na všechny,
kteří k nám přijdou, působila škola příjemně a bezpečně. I proto došlo letos přes léto
k některým vylepšením. Byly dokončeny
rekonstrukce toalet v přístavbě školy,
ve dvou třídách máme nové podlahové
krytiny a obklady kolem umyvadel, bylo
doděláno zateplení a nátěry na soklech na
novější části budovy školy a probíhají dokončovací práce na nové střeše tělocvičny.
Všem 141 školákům přeji, aby se ve škole
cítili příjemně, ale aby také nezapomínali
na své úkoly a „lumpačili“ jen malinko.
text: Soňa Bunčková
foto: Vladan Hlaváč
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Futsalová divize v Trojanovicích
O14
tuto historickou událost se postaral tým G.T. TROJANOVICE, který v průběhu posledních 4 sezón
postoupil z tzv. 1.třídy okresu Nový Jičín přes Okresní přebor Nový Jičín a Frýdek-Místek do
Moravskoslezského krajského přeboru a díky vydařené loňské sezóny ještě o jednu soutěž výše. V
Futsalová divize v Trojanovicích
nastávající sezóně 2017/2018 bude tým G.T. TROJANOVICE nastupovat v DIVIZI F, jde o 3. nejvyšší
futsalovou
soutěž v ČR.
Své domácí
zápasytým
bude hrát
v nedaleké
halesoutěž
v Čeladné.
Domácím ruchnič, Petr Astr - Dalibor Šuhajda, RoO tuto historickou
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se postaral
o třetí
nejvyššísportovní
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v ČR.
hracím
dnem
bude
vždy
pátek
od
21:00
hod.
V
blížící
se
sezóně
tým
z
Trojanovic
tak
změří
G. T. Trojanovice, který v průběhu po- Své domácí zápasy bude hrát náš týmsíly bert Badáň, Karel Židek, Roman Košelík,
například čtyř
s týmy
z Opavy,
Ostravy,zOrlové
Kopřivnice
či Nového
sledních
sezón
postoupil
tzv. 1.nebo
tří- nedaleké
v nedaleké
sportovní
haleJičína.
v Čeladné. Hra- Jan Štika, David Drozd, Lubomír Prorok

dy
okresuG.T.
Nový
Jičín přesIvoOkresní
přebor
cím- Dalibor
dnem těchto
zápasů
vždy
pátek
Soupiska
Trojanovice:
Maruchnič,
Petr Astr
Šuhajda,
Robertbude
Badáň,
Karel
Židek, – Dalibor Petrželka, Radim Košelík, Radim
Nový
Jičín
a
Frýdek-Místek
do
Moravskood
21:00
hodin.
Roman Košelík, Jan Štika, David Drozd, Lubomír Prorok – Dalibor Petrželka, Radim Košelík, Radim Špaček, Pavel Klimpar, Marek Kunc.
slezského
krajského
přeboru.
Díky zdaři- V blížící se sezóně tým z Trojanovic tak Z týmu po 4 letech odešel brankář Michal
Špaček, Pavel
Klimpar, Marek
Kunc.
lým výsledkům loňské sezóny pak postou- změří síly například s týmy z Opavy, Os- Kunc, který přestoupil do týmu VŠB-TUO
Z týmu po 4 letech odešel brankář Michal Kunc, který přestoupil do týmu VŠB-TUO Ostrava.
pil ještě o jednu příčku výše.
travy, Orlové nebo nedaleké Kopřivnice či Ostrava.
V nastávající sezóně 2017/2018 bude tým Nového Jičína.
text a foto: Dalibor Šuhajda
G. T. Trojanovice nastupovat v Divizi F. Jde Soupis hráčů G. T. Trojanovice: Ivo Mavíce na www.futsaltrojanovice.cz
Neúplný rozpis (časy, případné změny budou průběžně aktualizovány):

DATUM

DEN

ČAS

27.10.
3.11.
10.11.
17.11.
24.11.
1.12.
8.12.
15.12.
5.1.
12.1.
19.1.
26.1.
2.2.

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

21:00

21:00

21:00
20:30
21:00
19:45
21:00
21:00

21:00

ZÁPAS

Opava
Jokerit Kopřivnice
Vítkovice
Hukvaldy
Ostrava
Dragons Nový Jičín
Komárovice
Orlová
Top Dogs Nový Jičín
Tornádo Nový Jičín
Krmelín
Odry
FU Kopřivnice

KDE

doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma
venku
doma
venku

HALA

Sportovní hala Čeladná

Sportovní hala Čeladná

Sportovní hala Čeladná
ABC Novým Jičín
Sportovní hala Čeladná
Hala Orlovského gymnázia
Sportovní hala Čeladná
Sportovní hala Čeladná

Sportovní hala Čeladná

Bližší informace ohledně zápasů naleznete na našem webu www.futsaltrojanovice.cz

Úspěch na republikové úrovni
První školní týden vyvrcholila v Brně
postupová republiková soutěž OVOV
2017 (Odznak všestrannosti olympijských vítězů).
Do celostátního ﬁnále se za trojanovickou základní školu probojovala žákyně
5. třídy Barbora Káňová. Svůj sportovní talent potvrzovala skvělými výkony
v dvoudenním zápolení a v deseti disciplínách. Konečné celkové 4. místo v kategorii ročník 2006 sice medaili nepřineslo, ale pro nás byl její výkon „zlatý“.
Gratulujeme!
text a foto: Svatava Hanzlová
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