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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
pro obec pracuji už jedenáct let. Po celou tu dobu se snažím být v kontaktu
s lidmi, kteří v obci žijí.
Naposledy jsem byl na setkání trojanovských seniorů, které 18. října v hotelu Beskyd zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s obcí
Trojanovice. Stál jsem na pódiu a díval
se do tváří více jak stovce účastníků a
byl jsem v úžasu nad tím, kolik lidí má
chuť se scházet a společně trávit čas.
V té chvíli jsem si uvědomil, co obec
pro občany dělá, a říkal jsem si, že kromě chodníků, cest, kanálů, vodovodů,
odpadového hospodářství a administrativy obce tvoříme především prostor, aby se lidé mohli setkávat.
Otevřeli jsme poštu pro občany z Lomné, Karlovic či Bystrého a najednou
obecní úřad začalo navštěvovat více lidí
- lidí, kteří se tam vzájemně setkávají.
Přemýšlel jsem dál. Postavili jsme
na nohy Rekovice, amﬁteátr na Horečkách, dvě oddělení školky, zázemí
pro fotbalové kluby, opravili hasičskou
zbrojnici, podpořili stavbu restaurace
na Pustevnách, oživili Památník bratří
Strnadlů a Jana Knebla, zachránili obchod v centru Lomné, který nyní rozšiřujeme. Všechno jsou to místa, kde
si lidé mohou nejen nakoupit nebo vyřídit své záležitosti, ale kde se mohou
setkat s druhými.
Bez lidí a ochoty ke vzájemné komunikaci by obec tvořila jenom stavby,
prázdná místa, pódia bez herců a diváků.
Jsem rád, že naše obec je plná lidí, kteří
obecní služby, místa a stavby využívají.
A nejen to. Mám radost, že přitom rozvíjejí vzájemné vztahy, ono neviditelné
předivo, které činí náš společný život
v Trojanovicích příjemným a krásným.
Jiří Novotný
starosta obce
Listopad 2017

Měsíc listopad tradičně zahajujeme vzpomínkou na blízké zesnulé. Jsme si vědomi,
že právě oni ovlivnili naše životy. V jistém
smyslu můžeme říci, že z jejich odkazu vyrůstá naše přítomnost. Je dobrým zvykem
vzpomenout na stránkách Obecních novin těch zesnulých spoluobčanů, kteří byli
pro širší komunitu přínosem a inspirací.
Mezi takové patřil i pan Miroslav Jaškovský, od jehož úmrtí uplyne letos v listopadu
deset let.
Dne 24. 11. 2007 jsme se rozloučili s panem
Miroslavem Jaškovským, zcela nepochybně
jedním z nejvýznamnějších trojanovských
rodáků. Byl zasloužilým mistrem sportu,
členem reprezentačního horolezeckého družstva, trenérem reprezentačního horolezeckého družstva, zakladatelem horolezeckého
oddílu ve Frenštátě p. R., spoluzakladatelem
Horské služby v Trojanovicích a současně
výborným botanikem s úrovní vysokoškolského učitele. Především jsme ho však poznali jako skromného, nekonﬂiktního a rozvážného člověka obdařeného mimořádnou
pokorou, získanou vlastní zkušeností během
extrémních životních zkoušek. V průběhu
své horolezecké kariéry uskutečnil 600 vysokohorských výstupů.
Drahomír Strnadel, 2007
K významným událostem patří bezesporu frenštátský Martinský trh. Svatomartinské veselí úzce spoluprožívají s Frenštátčany také obyvatelé Trojanovic, proto
se před sedmi lety rozhodli učitelé a žáci
místní základní školy uspořádat jakousi
školní obdobu Martinského trhu.
12. listopadu 2010 dopoledne se v prostorách trojanovické základní školy uskutečnil historicky první školní „Martinský trh“.
Opravdu si nezadal s tradičním trhem
na frenštátském náměstí. Děti zaplnily chodby lavicemi, na které vystavily svůj obchodní
artikl, a opravdu se bylo na co dívat. Velký

dík určitě patří všem rodičům a prarodičům,
kteří pomohli dětem vyrobit nejrůznější
druhy pečiva, cukroví, perníčků, marcipánu
a dalších dobrot. Na své si přišli milovníci
šperků, výrobků z včelího vosku, papíru a
přírodních materiálů. Atmosféru rušného
tržiště podbarvoval hrou na akordeon Pavel
Pajlík z 5. třídy. Z reakcí prodávajících i zákazníků čišela radost, nadšení a pochvalné
ohlasy. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili tuto akci. Určitě se za rok zase setkáme.
Hana Trubačová, 2010
Nápad se ujal a zbývá dodat, že od té doby
se koná tato akce k veliké radosti dětí i dospělých každý rok až doposud.
V roce 2013 se připomínalo 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
Při té příležitosti podniklo 27 členů a přátel
Matice Radhošťské na přelomu října a listopadu cestu do Říma k hrobu sv. Cyrila.
Poutníci se vydali na cestu vlakem, zázemím jim byl poutní dům Velehrad několik
minut chůze od baziliky svatého Petra
v Římě.
Bohatý program počítal s návštěvou míst,
kde pobývali Cyril s Metodějem. V bazilice
Panny Marie Větší papež Hadrián II. schválil a posvětil staroslověnské bohoslužebné
knihy, v bazilice sv. Praxedy pobývali v letech 867-869 Konstantin a Metoděj při své
návštěvě Říma. Poutníci zamířili i do baziliky sv. Klimenta, kde jsou uloženy ostatky
sv. Cyrila. Zde se účastnili mše sloužené
v italštině. Po ní sestoupili do podzemí, kde
je hrob svatého Cyrila. Jeho odkazu věnovali
modlitbu, zazpívali několik písní, předseda
Matice Radhošťské zahrál na fujaru a k sarkofágu položili věnec vytvořený z četyní rostoucího na Radhošti.
K putování patří i mše svaté, většinu z nich
vedl kněz Jaromír Zádrapa, ředitel Českého
centra Velehrad. Během čtyř dnů pobytu
v Římě zbyl čas i na prohlídku některých pa-
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Orientační běh v Trojanovicích

mětihodností, o kterých zajímavě vyprávěla
naše průvodkyně Katarina z centra Velehrad.
Součástí putování byla i zastávka u moře a
návštěva kostela sv. Cyrila a Metoděje, který stojí v Dragoncellu, okrajové části Říma.
A protože návštěva Říma není jen putování
po kostelech, Valaši poseděli s harmonikou a
večer se prošli osvětleným městem. Příjemné
počasí, milí lidé, kouzelné prostředí Věčného města, to vše přispělo ke zklidnění jinak
rychlého života. Člověk se mohl zastavit,
přemýšlet a vychutnávat si chvíle a nádheru
města Říma.
Petr Ondryáš, 2013
17. listopadu je státní svátek. Je to Den
boje za svobodu a demokracii. Možná, že
jsme si na oboje tak trochu zvykli a bereme
je za samozřejmou věc. Ale se svobodou
je to jako se zdravím. Jeho cenu zpravidla
zjistíme, až když je ztratíme. Před třemi
roky jsme slavili 25 let od listopadových
událostí 1989. Připomeňme si pár slov,
která se při té příležitosti objevila na stránkách Obecních novin.
Jsem rád, že jsem mohl být u toho, když
jsme v roce 1989 po dlouhých čtyřiceti letech
znovu nabyli svobody. Studoval jsem tenkrát
v Praze a byl jsem očitým svědkem událostí
kolem 17. listopadu i toho, co následovalo...
Během onoho listopadového týdne jsem navštívil také Frenštát a vzpomínám, jak obrovský byl zpočátku rozdíl mezi revolučním
kvasem, který hýbal Prahou, a poklidným
životem zde na periférii. Velmi si proto cením lidí, kteří nevyčkávali a měli odvahu se
připojit - bylo to mnohem těžší, protože se
nemohli opřít o nadšení, které vládlo v Praze, a obavy z toho, co se stane, když to nevyjde, tu byly přirozeně větší.
Kdosi přirovnával listopadové události a
to, co následovalo, k biblickému příběhu
o vyjití z egyptského otroctví. Něco na tom
bude, protože v onen závěr roku 1989 velká část společnosti zažívala radost a euforii.
Lidé byli k sobě slušní a solidární. Byl jsem
svědkem dnes těžko uvěřitelných věcí,
kdy na Václavském náměstí dokázali lidé

celé hodiny v nepřívětivém počasí trpělivě
a ukázněně čekat na metro, než je rozveze
domů. Ta atmosféra byla srovnatelná se zázrakem u Rudého moře.
A pak přišlo období každodenního života v nových společenských a hospodářských podmínkách, které nám daly dospět až
do dnešních dnů. Svoboda, kterou jsme
v roce 1989 získali, nám kupodivu nepřinesla společnost, kde by vládla jen slušnost
a poctivost, neodstranila intriky, závist a
klientelismus. Ba co víc, otřásla i některými
jistotami, na které jsme byli v časech totality zvyklí, takže podobně jako v bibli i dnes
se mnohým stýská po plných hrncích masa,
které měli v egyptském otroctví. Bohužel
zapomínají, čím byly ony příslovečné hrnce
masa vykoupeny – i na to, že ty hrnce nebyly
zdaleka tak plné.
Se svobodou je to podobné jako se zdravím.
Zdraví samo o sobě nezaručí, že se z nás
stanou úspěšní lékaři, podnikatelé, dobří
sportovci či vzorní manželé a rodiče. Je však
předpokladem k tomu, abychom se o to vše
mohli pokusit. A stejně tak i svoboda, kterou
jsme znovu nabyli v roce 1989. Je nezbytným
předpokladem, abychom jednou, časem,
možná dosáhli toho, že se skutečně staneme
společností, jejímiž hlavními znaky budou
zodpovědnost, vzdělanost a slušnost.
Martin Trubač, 2014
Dnešní listování je možná více než jindy
laděno přemýšlivě. Snad k tomu přispívá i
samotná atmosféra měsíce padajícího listí.
Zakončeme ho slovy pana Miroslava Jaškovského, kterého jsme vzpomínali v úvodu. Platí nejen horolezcům.
Horolezectví především vytříbí charakter.
Je to paradoxní, ale mnohdy k tomu, aby si
člověk zachránil život, musí pro kamaráda
udělat více než pro sebe. Řekl bych to ještě
jinak: První musím myslet na spolulezce a
pak teprve na sebe.
Miroslav Jaškovský, 2007
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Myslíte, že znáte dobře okolí, ve kterém
bydlíte? Přijďte si to vyzkoušet.
V sobotu 25. listopadu 2017 pořádá
sportovní klub Orientační běh Havířov a Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka v Trojanovicích 2. závod
Zimní ligy 2017 v orientačním běhu.
Připraveny budou tratě v délce od 1,7
km do 6,5 km.
Centrum závodu a prezentace jsou
přímo v základní škole (ve vestibulu
tělocvičny). Závod je určen široké veřejnosti, jednotlivcům i rodičům s dětmi,
registrovaným závodníkům orientačního běhu.
Prezentace pro předem nepřihlášené
účastníky bude od 8,30 do 9,00 hodin.
Startovné 50 Kč. Startovat se bude
po intervalech od 10 hodin. Žáci základní školy startují zdarma. Nejlepší
žáci ZŠ Trojanovice a občané Trojanovic budou vyhlášeni samostatně. Závod
proběhne za každého počasí. Více informací hledejte na webových stránkách
ZŠ Trojanovice www.zstrojanovice.cz
/Sportovní kroužek
Svatava Hanzlová

Úpravy toku řeky Lomné
Také vás napadlo, odkud se v Lomné bere
kalná voda, třebaže nejsou silné deště?
Kousek pod hotelem U Kociána probíhají
úpravy toku. Správu toku vykonávají Lesy
ČR.

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

Listopad 2017
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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 24. září 2017

Občánci zleva:
Aneta Brončková, Eliška Šmahlíková, Martin Sedlák, Markéta Hrachová, Adéla
Bordovská

Výsledky voleb 2017 v obci Trojanovice
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. V následujícím přehledu vás chceme seznámit s výsledky hlasování v naší obci.
Pro srovnání uvádíme i procentuální výsledky na celostátní
úrovni.
Počet voličů na seznamu: 2046
Počet vydaných obálek: 1340
Volební účast: 65,49%
Volební účast na celostátní úrovni: 60,84%
Počet platných hlasů: 1335
O přízeň voličů se ucházelo celkem 30 politických subjektů.
K nejúspěšnějším patřili:
celostátně:
ANO 2011
464 hlasů (34,75%)
29,64%
SPD
150 hlasů (11,23%)
10,64%
ODS
138 hlasů (10,33%)
11,32%
Česká pirátská strana 135 hlasů (10,11%)
10,79%
KDU-ČSL
118 hlasů (8,83%)
5,80%
ČSSD
79 hlasů (5,91%)
7,27%
KSČM
73 hlasů (5,46 %)
7,76%
TOP 09
49 hlasů (3,67%)
5,31%
Starostové a nezávislí 40 hlasů (2,99%)
5,18%
Strana zelených
28 hlasů (2,09%)
1,46%
Na dalších pozicích se umístili s uvedeným počtem hlasů:
Strana svobodných občanů (16), Realisté (11), Rozumní-stop
migraci a diktátu EU (8), Dobrá volba 2016 (5), ODA (4), Dělnická strana sociální spravedlnosti (4), SPO (3), Referendum
o Evropské unii (3), Radostné Česko (2), SPR - Republikánská strana čsl. M. Sládka (2), Řád národa - Vlastenecká unie
(1), Blok proti islamizaci - Obrana domova (1), Sportovci (1).
Ostatní strany nezískaly žádný hlas.
Listopad 2017

Jubilanti zleva nahoře: Vasil Černý, Jiří Jelen, Jiří Sobotka, Oldřich Hrnčíř.
Zleva dole: Jarmila Kocianová, Alena Káňová, Marie Valentíková, Ludmila Blažková, Božena Jaškovská.
foto: Věra Vašendová

Naši jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Aloisie Caletková

92 let

Jindřiška Mazochová 85 let
Alena Poláková

80 let

Alena Jurková

75 let

Pavel Káňa

75 let

Stanislav Baletka

70 let

Milan Harvan

70 let

BohuslavMikeska

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Reklama a inzerce
Prodavač/ka v obchodě na horní stanici lanovky
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 100,- Kč/hod
Požadujeme:
• komunikativnost, zodpovědnost, práce na PC,
zkušenost s vedením obchodu vítána

Nabídky zasílejte na adresu: lanovka@pustevny.cz
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Provoz České pošty - Pošta Partner Trojanovice

Akce v Trojanovicích a okolí

Od 1. 9. 2017 je v budově Obecního úřadu Trojanovice v kanceláři č. 1 otevřena pobočka České pošty - Pošta Partner Trojanovice, která je pro občany otevřena:
Po
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Út
8:00 - 11:30
12:30 - 15:00
St
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Čt
8:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Pá
8:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Tel. číslo: 556 839 276
Můžete zde zasílat listovní zásilky, balíky do 30 kg, platit poštovní poukázky, vybírat poukázky typu B a důchody, vyzvednout oznámené zásilky vždy od dalšího pracovního dne v době
od 9:00 hod.
Dále je zde možno zakoupit poštovní známky, obálky klasické,
plastové i protinárazové, korespondenční lístky, kolky, dálniční
kupóny, denní tisk, časopisy a výherní losy.
Česká pošta umožňuje za vybrané služby platit bezhotovostně
kartou ERA/ČSOB.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Věra Raiskubová

Sběrný dvůr přechází na zimní provoz
Od 1. listopadu končí provoz sběrného dvora v pondělí a
ve středu dopoledne.
Zimní provozní doba do konce března 2018 je:
středa
13 – 17 hodin
sobota
8 – 12 hodin

Poděkování

Slovanský bůh RADEGAST
Akce v Trojanovicích a okolí
Český zahrádkářský spolek o.s. Frenštát p. R.
srdečně zve na výstavu

ADVENTNÍ ČAS

24. - 27. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 hodin
v klubovnách Domu kultury Frenštát p. R.
Vystavujeme betlémy, vánoční svíčky, perníčky,
adventní vazby a vánoční ozdoby

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

Listopad 2017
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Akce v Trojanovicích a okolí

LISTOPAD 2017
Kontakty: 556 835 098, 602 845 754
Email:
kino@mufrenstat.cz
Internet: www.kinofrenstat.cz,
www.kulturafrenstat.cz
www.facebook.com/KinoFrenstat

Ve støedu 1. listopadu ve 20.00 hodin

JIGSAW /HORROR CLUB/

Premiéra

USA/Kanada, titulky, horor, krimi, nevhodný do 15 let, délka 91 minut, vstupné 110,- Kè.

Od úterý 21. listopadu do støedy 22. listopadu ve 20.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

ÈR/SR, drama, pøístupný, délka 113 minut, vstupné 120,- Kè.

Premiéra

Od ètvrtku 2. listopadu do nedìle 5. listopadu

Poslední film z trilogie Zahradnictví Nápadník se odehrává na konci 50. let a
vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým pøevratem
Romantická komedie o pøedstavách rodièù, jak by mìlo vypadat štìstí jejich dìtí.

V úterý 7. listopadu ve 20.00 hodin

Ve ètvrtek 23. listopadu v 18.00 hodin
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA /FILMOVÝ KLUB/

Pokraèování známé hororové série SAW je tu znovu.... Tìšte se, budete se bát.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMÙ
MILADA

Premiéra

ÈR, drama, životopis., historický, nevhodný do 12 let, délka 133 minut, vstupné 120, - Kè.

Osud a život JUDr. Milady Horákové se dotkl mnoha lidí. Film se odehrává v
letech 1937 – 1950, vypráví pøíbìh ženy, v jejíž osobnosti a životì byly morální
principy zakoøenìny tak silnì, že se èasto ve svých rozhodnutích øídila více svým
svìdomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Ve støedu 8. listopadu ve 20.00 hodin

ÈÁRA

Premiéra
ÈR/SR/ Ukrajina, titulky, drama, krimi, thriller, nepøístupný do 15 let, délka 108
minut, vstupné 110, - Kè.
Pøíbìh kriminální skupiny, jejíž èlenové pašují pøes hranici cigarety. V èele má
nekompromisního vùdce, jemuž v rozhodujících okamžicích nechybí sebevìdomí a
temperament. Nervozita však vzrùstá, zejména v souvislosti s nejistou budoucností,
kterou ovlivòuje budovaná hranice schengenského prostoru.
Ve ètvrtek 9. listopadu v 18.00 hodin

O TÌLE A DUŠI /FILMOVÝ KLUB/

Premiéra
Maïarsko, titulky, drama, nevhodný do 15 let, délka 116 minut, vstupné pro FK 70,Kè, ostatní 90,-Kè.
Nekonvenèní love story dvou odlišnì zmrzaèených lidí: stárnoucího finanèního
øeditele jatek, jemuž tìlesný handicap brání v navázání bližšího vztahu a mladé
uzavøené kvalitáøky masa s dokonalou pamìtí, ale nepøekonatelnou fobií z tìlesného
kontaktu i potenciálního citového vzplanutí.

Od pátku 10. listopadu do nedìle 12. listopadu v 18.00 hodin
PØÍŠERÁKOVI
Premiéra

Premiéra

USA/VB/Irsko, titulky, drama, horor, thriller, mysteriózní, nepøístupný do 15 let, délka 109
minut, vstupné pro FK 70,- Kè, ostatní 90,-Kè.

Špièkový kardiochirurg žije spoøádaný život se svou spoøádanou ženou a dvìma
dìtmi. Je v nìm jediná podezøelá vìc: šestnáctiletý Martin, s nímž se vídá a
kterého pomalu, ale jistì zatahuje do své rodiny. Aniž by to vìdìl, pøivolává na
sebe tragédii antických rozmìrù.
Od pátku 24. do nedìle 26. listopadu v 18.00 hodin
TÁTA JE DOMA 2

USA, titulky, komedie, pøístupný, délka 100 minut, vstupné 120,- Kè.

Premiéra

Z Dustyho (Mark Wahlberg) a Brada (Will Ferrell) jsou teï kámoši, zvláš když
se Dusty vykašlal na svou dlouho pìstovanou image bouráka, a Brad pøestal dìlat
psí kusy, aby se mu v tom vyrovnal. Dokonce se rozhodnou, že letošní Vánoce
stráví všichni pohromadì jako jedna velká šastná rodina, i s obìma manželkami a
všemi svými i vyženìnými potomky. Plán dostane zásadní trhliny ve chvíli, kdy se
na svátky pozvou jejich otcové.
Od pátku 24. do nedìle 26. listopadu ve 20.00 hodin
THOR: RAGNAROK

Repríza

USA, dabing, akèní, dobrodružný, nepøístupný do 12 let, délka 130 minut, vstupné 100,- 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 - zkázu
svého domova a konec asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový
nepøítel, nemilosrdná Hela.
V úterý 28. listopadu v 18.00 hodin

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDÌLÍ /TIP KINA/

Premiéra

Animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomùže jedné ne právì
spokojené rodince najít štìstí.

Francie, titulky, komedie, nevhodný do 12 let, délka 115 minut, vstupné 80,- Kè.
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském
zámeèku ze 17. století, úplnì si to øíká o nìjaký prùšvih. A když se má nìco pokazit,
vìøte tomu, že se to opravdu pokazí a nezùstane jen u toho.

Od soboty 10. listopadu do nedìle 12. listopadu ve 20.00 hodin
Premiéra

TOM OF FINLAND

Nìmecko/VB, dabing, animovaný, pøístupný, délka 96 minut, vstupné 120,- Kè.

SUBURBICON: TEMNÉ PØEDMÌSTÍ

USA, titulky, krimi, komedie, nevhodný do 15 let, délka 105 minut, vstupné 120,- Kè.

V 50. letech je život v proslunìném støedo-americkém mìsteèku Suburbicon
bezstarostný a idylický. Malebné domky s upravenými trávníky jsou dokonalým
místem pro šastné rodiny. A taková je i rodina Gardnera Lodge. Tedy alespoò
navenek. Jedné noci vše zmìní vloupání do jejich domu.
Od úterý 14. listopadu do støedy 15. listopadu ve 20.00 hodin
Premiéra

Ve støedu 29. listopadu v 20.00 hodin

Obøí svaly, naddimenzované genitálie a fetiš pro upnuté uniformy. Homoerotické
kresby finského umìlce tvoøícího pod pseudonymem Tom of Finland se už staly
souèástí popkultury. Stejnojmenné biografické drama ale odkrývá, že umìlcùv život
nebyl plný radosti a potìšení, které jsou tak vlastní jeho tvorbì.

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

BIJÁSEK:

To, co zaèíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promìní v
jeden z nejnapínavìjších a nejzáhadnìjších detektivních pøíbìhù, jaký byl kdy
vyprávìn. Pøedloha Agathy Christie popisuje osudy tøinácti pasažérù uvízlých v
pøepychovém vlaku Orient expresu kdesi ve snìhových závìjích na Balkánì.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

USA/Malta, titulky, drama, krimi, nevhodný do 12 let, délka 110 minut, vstupné 120,- Kè.

Od pátku 17. listopadu do nedìle 19. listopadu v 18.00 hodin
Premiéra

MAXINOŽKA

Francie/Belgie, dabing, animovaný, pøístupný, délka 91 minut, vstupné 110,-Kè.

Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého
dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní
muž!
Od pátku 17. listopadu do nedìle 19. listopadu ve 20.00 hodin
Premiéra

LIGA SPRAVEDLNOSTI

USA, titulky, akèní, sci-fi, fantasy, nepøístupné do 12 let, délka 120 minut, vstupné 110,- Kè.

Pohánìný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým
èinem, se Bruce Wayne (Ben Affleck) spojí se svým novì nalezeným spojencem
Dianou Prince (Gal Gadot), aby èelili ještì vìtšímu nepøíteli. Spoleènì Batman a
Wonder Woman pracují na tom, aby rychle našli a dali dohromady tým složený z
nadlidí, se kterými by se mohli postavit této novì procitnuté hrozbì. Ale navzdory
vytvoøení této neslýchané ligy hrdinù už je možná pøíliš pozdì na záchranu planety
pøed útokem katastrofických rozmìrù.

Premiéra

Finsko/Dánsko/Švédsko/Nìmecko/USA, titulky, životopisný, drama, pøístupný od 15 let, délka
115 minut, vstupné 80,- Kè.

Ve støedu 1. listopadu ve 13.30 hodin

USA, dabing, animovaný, pøístupný, délka 90 minut, vstupné 50,- Kè.
Pøichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvièka, nìco jako
lenochod jménem Sid, tygr Diego nebo vaèièáci Crash a Eddie. Nezapomnìli jsme na
nìkoho? Samozøejmì – na toho nejdùležitìjšího, veverèáka Scrata.
V úterý 14. listopadu v 9.15 hodin

SPLNÌNÁ PØÁNÍ

Pásmo pohádek Krátkého filmu, délka 69 minut, vstupné 30 Kè.
Ve støedu 15. listopadu ve 13.30 hodin

ŠPUNTI NA VODÌ

ÈR, komedie, rodinný, pøístupný, délka 83 minut, vstupné 50,- Kè.
Rodinná komedie na kánoích.
Ve støedu 29. listopadu ve 13.30 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ÈIPERNÁ JÍZDA

USA, dabing, animovaná komedie, pøístupný, délka 92 minut, vstupné 50,- Kè.
Èiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpìt! A jsou jako vždy nabití
energií, písnièkami a pøedevším naprosto šílenými nápady.

Listopad
2017 a bufet jsou otevreny vždy hodinu pred zacátkem predstavení. Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevymenují. Rezervace se
Pokladna
uvolnují 5 minut pred zacátkem predstavení.
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Akce v Trojanovicích a okolí

Reklama a inzerce

Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy MUZEJNÍ OHLÉDNUTÍ
Výstava ze sbírek muzea k 10. výročí znovuotevření.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 28. ledna 2018.
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.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY SV. MARTINA
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 17.00 hodin.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Proč stavíme betlémy? Kdo postavil první betlém? Jak se
dostali do betléma slon s velbloudem? Součástí programu je
praktická část (žáci si vytvoří vlastní ﬁgurky a sestaví „třídní“
betlém).
Termín: 1. - 20. prosince 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
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Reklama a inzerce

Listopad 2017
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Reklama a inzerce

Listopad 2017
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Reklama a inzerce

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
Listopad 2017
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Napsáno na okraji...
Říká se, že škola je základ života.
V období, kdy jsem docházel na základní školu, jsem si to však dostatečně neuvědomoval. Každý den chodit
do školy jsem bral jako samozřejmost,
o jejímž smyslu jsem ale moc nepřemýšlel. O významu školství jsem začal
pořádně uvažovat až s příchodem na
střední školu.
Naivně jsem podléhal iluzi, že až studium dokončím, budu znát vše, co je
potřeba, abych se uplatnil v profesním
životě. Myslím si, že jsem nebyl zdaleka jediný student, který si vážně myslel, že škola ho dokonale připraví
na budoucí povolání.
Z tohoto omylu mě vyvedl můj kamarád, který začal podnikat již
na střední škole. Před rokem jsme se
setkali a diskutovali jsme o tom, jak se
mu v podnikání daří. Ptal jsem se jej
mimo jiné, zda mu dosažené vzdělání na škole pomohlo k lepšímu startu.
Jeho odpověď zněla jasně: NE. Musel
se například sám naučit, jak na svou
stranu přilákat co nejvíce klientů. Jakým způsobem s nimi jednat, aby on
i jeho klienti byli spokojeni. Dále bylo
zapotřebí najít způsob, jak být lepší
než jeho konkurenti na trhu a zároveň
si udržet vznikající klientelu. Nebylo
pro něj vůbec lehké vyznat se v zákonech a nejrůznějších předpisech,
které upravují v naší zemi podnikatelské prostředí. I přes tyto těžkosti se
mu však podařilo najít v práci systém
a dokázal se prosadit. Jeho podnikání
dnes funguje.
Byla to pro mne velmi zajímavá diskuze. Pochopil jsem, co jsem zatím jenom nejasně tušil. Totiž, že je poměrně
velký rozdíl mezi tím, co se dozvídáme ve školách, a následně skutečným
vstupem do praktického života. Naše
školství by se podle mého názoru mělo
více soustředit na praktickou přípravu
svých svěřenců. Studenti by měli mít
možnost již na škole potkávat se nejen
s teoretiky, ale i s lidmi z praxe, kteří
ve své práci dosáhli úspěchů a mohou
předat velmi zajímavé a cenné osobní
zkušenosti.
Pokud opravdu chceme proměnit
naše školství, pak se domnívám, že
toto je jedna z cest, po které by se
mělo ubírat. Pak budou studenti skutečně připraveni do života.
Matěj Fucyman
Listopad 2017

Velký starosta Josef Malý
Starosta Josef Malý se narodil v roce 1879
pasekářům na Lomné. Jeho otec Ondřej
přišel z Prostřední Bečvy z kovářské rodiny, matka Veronika Vašutová měla
na Bečvě předky samé pasekáře. Starostování měl Josef doslova v krvi, jeho prababička Otýlie byla sestrou Františka Hilšera,
známého pod přezdívkou Valchař. Jednalo
se o ty stejné Hilšery, kteří byli purkmistry
ve Frenštátě ještě o něco dříve. Pro jistotu si
Josef roku 1905 vzal Anežku Čadovou, dceru dřívějšího starosty Josefa Čady. Z dalších předků vyčnívá Antonín Kraut, frýdlantský rektor. Tento potomek kraňského
kovoliteckého mistra zkonstruoval hodiny
na věži frýdlantského kostela.
K bydlení si s Anežkou zakoupili malý
grunt pod Javorníkem, vedle Šmahlíkova
mlýna. Tento grunt se stal útočištěm sirotků, které manželé Malí dostávali do svěřenecké péče. Na zahradě tak bývalo dětí jako
smetí, nejen vlastních a schovanců, ale také
od sousedů – jednoduše proto, že to tam
„žilo“. S dětmi pomáhala hospodyně Dorňáková (manželka Josefovi Malému zemřela už v roce 1918).
Jako další činnost si Josef Malý vybral
politiku. Začal nenápadně jako předseda
školní rady, aby se později vypracoval až
na starostu.
Když v roce 1931 začínal, nebylo to snadné. Trojanovice byly zapadlou a chudou
vesničkou, navíc vstupující do hospodářské
krize. Ale povedlo se, postavila se Polachova osada na Horečkách – moderní komplex
hotelů pro rekreaci i konference včetně památníku prvního prezidenta Masaryka.
Také byla postavena chata na Javorníku,
část obce byla napojena na vodovod. V neposlední řadě byl založen Hasičský sbor, jakýsi ukazatel vyspělosti obce. Všechny tyto
úspěchy nespočívaly vždy v přímé investici,
ale spíše ve schopnosti přilákat perspektiv-

ního investora.
Starostování ve válečných letech přinášelo
spoustu obtíží. Tu první – nárůst administrativy v souvislosti s vydáváním všelijakých povolení a lístků - vyřešil přesunutím
své úřadovny. Přeci jen to nebylo třeba
z Bystrého do jeho domu Pod Javorníkem
zrovna nejblíže. Existenční problém ale
přišel v roce 1942 - tehdy vznikl požadavek na sloučení Trojanovic s Frenštátem.
Odůvodnění tohoto kroku bylo, že je to
„dobové“. Ve skutečnosti šlo o peníze, zadluženému Frenštátu se hodilo spolknout
prosperující obec i s jejími příjmy, především z turistického ruchu. V této záležitosti nasadil Josef Malý taktiku zdržování. Jak
nebezpečný to byl postup, se můžeme jen
domnívat, ale on se smrti nebál, sám se už
jednou skoro zabil při autonehodě v roce
1928. Nejprve na návrh sloučení reagoval
obecní úřad vlažně, jako by se ani nejednalo o příkaz, nýbrž pouze návrh. Později odporoval tím, že obci by sloučením nevznikl
žádný užitek, což byla nepochybně pravda.
Vzhledem k investicím provedeným
v předválečných letech i poté nebylo v obci
doslova co spravovat. Škody po povodni v roce 1940 byly již napraveny, dokonce i Lanovka na Pustevny už stála. Spor
se ovšem vystupňoval až k Brněnskému
zemskému úřadu, jenomže tou dobou už
byly na pořadu dne důležitější věci – zdržováním se získal čas, během kterého se
válečná situace a priority změnily. Možná
ani Frenštát už pak nestál o připojení obce
s partyzánským podhoubím. Po válce byly
zásluhy rychle zapomenuty, ustanovený
MNV už s lidovcem Malým nepočítal,
k moci se dostali komunisté.
Josef Malý zemřel v květnu 1954.

Sousedé při smažení vaječiny Pod Kozincem, Josef Malý označen kroužkem

Josef Petr
foto z archivu Josefa Petra
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Proč se Frenštát pod Radhoštěm nestal druhým Rio de Janeirem?
Pokud jdeme obnoveným chodníkem
od Rekovic směrem k obrázku Panny Marie na Horečkách, několik metrů před kolibou, po pravé straně chodníku, upoutá naši
pozornost kámen, který je svým tvarem
podobný velkému mezníku. Přestože je
kámen porostlý mechem, lze na něm přečíst datum 7. 9. 1947. Jen málo návštěvníků
Horeček zná jeho historii.

V tento den se zde konala slavnost položení základního kamene pomníku obětem
I. a II. světové války z Frenštátu pod Radhoštěm. Pomník měl mít tvar vysokého
komolého jehlanu, na jehož vrcholu měla
být umístěna hlava Krista. Pomník navrhl
frenštátský rodák sochař Albín Polášek,
který se také slavnosti osobně zúčastnil.
Podnět ke stavbě vzešel od Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých
po obětech nacismu v čele s vrchním strážmistrem Richardem Kortou.
Proč bylo vybráno místo na katastru Trojanovic? Celé této lokalitě vévodila mohutná, několik set let stará lípa s obrázkem

le sv. Jana Křtitele. Teprve v devadesátých
letech minulého století byla dle návrhu Ing.
arch. Aleše Krkošky umístěna na obřadní
síň městského hřbitova. Základní kámen
jako němý svědek slavnosti a současně
omezenosti tehdejších frenštátských komunistů je na původním místě už 70 let.

Panny Marie a v protějším svahu kamenná
Lurdská kaplička. Zde končila svatodušní procesí frenštátských farníků. Pomník
by doplnil a zdůraznil posvátnost tohoto
areálu a navíc by jej bylo vidět z Frenštátu
p. R. Ovšem nikdo z tehdejších účastníků
slavnosti nepočítal s „vítězným únorem“
1948. Údajně tehdejší předseda Městského
národního výboru ve Frenštátě p. R. komunista Petr Kocián prohlásil: „Sudruzi,
Frenštát něbudě druhym Rio de Janeirem.
Něbuděme měť Krista nad městem“. Jisté
je, že k realizaci pomníku nedošlo. Pozdější stavba koliby tuto možnost deﬁnitivně
vyloučila a posvátnost místa znehodnotila.
Navíc ještě v období normalizace frenštátští komunisté chtěli zbourat i Lurdskou
kapličku. Zjistili však, že není na katastru
města, tak o zbourání požádali Trojanovice. Naštěstí se svou žádostí neuspěli. Hlava
Krista, která měla pomníku dominovat,
stála po mnoho roků opřena o zeď v koste-

Návštěva sochaře Albína Poláška v roce
1947 byla poslední. Až do své smrti v roce
1965 už nikdy své rodné město nenavštívil. Jména občanů Frenštátu p. R., kteří
zahynuli v obou světových válkách, čekala
velmi dlouho na zveřejnění. Ta z první světové války jsou vytesaná do dvou žulových
desek, které jsou umístěny na podstavci
pomníku od Albína Poláška před muzeem.
Desky byly odhaleny až v roce 2013 z iniciativy Muzejní a vlastivědné společnosti
ve Frenštátě p. R. Jména obětí druhé světové války jsou na pamětní desce v budově
radnice, avšak jména židovských obětí tam
byla doplněna až po listopadu 1989.
Drahomír Strnadel
fota z knihy K trojanovským horám

Historie jedné „anonymní“ fotograﬁe
Na setkání s jubilanty 24. září mi pan Václav Káňa sdělil, že paní Anna Janáková zná
jména osob na fotograﬁi s popisem Rodina neznámého pasekáře, která je na straně
181 v knize K trojanovským horám. V telefonickém rozhovoru s paní Annou Janákovou jsem se dozvěděl, že tuto informaci
má od paní Libuše Halamíčkové, která se
na této fotograﬁi poznala. Návštěvu u paní
Halamíčkové zprostředkovala její dcera.
Paní Halamíčková vzpomíná:
Fotograﬁe pochází z roku 1930 a je na ní
rodina pasekáře Františka Strnadla (1869-

1965) z paseky č. 158 na Karlovicích. Protože dříve v blízkosti paseky rostly jedle,
říkalo se tomu místu V jedliču a Františku
Strnadlovi Jedlický. Já jsem v té době měla
pět roků a sedím na klíně Anežky, manželky Františka Strnadla. Ostatní na fotce jsou
členové jeho rodiny, pes se jmenoval Hektor.
Manželé Strnadlovi nebyli mými rodiči. Já
jsem u nich vyrůstala, protože jsem byla
oboustranný sirotek. Svoje rodiče jsem nikdy nepoznala, snad proto mé dětství nebylo
šťastné. Zažila jsem hodně hladu i bití. Obec
tehdy určila, že takovým sirotkům jako já

mají v určených chalupách poskytnout oběd.
Ráda vzpomínám na paní Káňovou U zvonka nebo paní Annu Strnadlovou od Pepků.
Ty mě vždy vlídně přijaly. Ovšem byli i takoví, kteří mne místo oběda polili vodou a
vykřikli - Už ať tě tu nikdy nevidíme!
Paní Libuše Halamíčková se narodila 3.
září 1925. Má dobrou paměť a o svém životě poutavě vypráví. Na dvaadevadesát let
rozhodně nevypadá. V rodinném domku
„Na pomezí“ žije se svou dcerou Danou a
jejím manželem Petrem.
Na závěr bych dodal, že pokud starosta
nenašel pěstounskou rodinu, měl sirotka
doma. U starosty Josefa Malého vyrůstal
ve třicátých letech také pan Vlastibor Rajnoch (1924-1993). Jak mi kdysi sdělil, tehdy těch sirotků bylo v Trojanovicích dvacet.
Vždy dodával: „Teprve u starosty Malého
jsem se poprvé v životě dosyta najedl.“
Drahomír Strnadel
foto: Jana Koudelová
Listopad 2017
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Trojanovičtí žáci dělali módní návrhy i masku Radegasta
tak jste nakonec mohli v podkroví uvidět
třináct Radegastů! Po návštěvě muzea se
třída vydala do frenštátské radnice, kde si
prohlédli originál sochy Radegasta i reliéf
Spořivost od Jana Knebla.
O den později muzeum navštívili žáci 2.A
a výtvarného kroužku. Prohlédli si výstavu
Dámou v každé době a zúčastnili se programu Proměny paní módy, ve kterém se
dověděli něco z historie odívání. Nakonec
si zahráli na módní návrháře. Každý žák si
odnášel svůj vlastní model.
Martin Trubač
fota: archiv MNJ

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
nabízí v průběhu celého školní roku řadu
edukačních programů pro žáky mateřských
a základních škol. V uplynulém měsíci se
žáci Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka zúčastnili dvou programů.
Ve středu 18. října navštívili žáci 3.B

program s názvem Jak se dělá Radegast.
Seznámili se při něm nejen s osobností
Albína Poláška a jeho dílem, ale i dalšími
umělci, kteří měli vztah k Trojanovicím především s Janem Kneblem a Antonínem
Strnadlem. V rámci programu si žáci vyrobili masku známého slovanského boha, a

Parkurové závody v jezdeckém oddílu
Poslední zářijovou sobotu se v areálu jezdeckého klubu konaly poslední skokové
soutěže v tomto roce. Tyto parkury byly
součástí celorepublikového seriálu Ponyliga 2017.
Zastoupení domácích jezdců bylo opravdu početné. V nižších soutěžích se velmi
dobře předvedli se svými poníky Vendula
Rárová, Tereza Valštýnová, Nikol Valštýnová, Nikol Rypková, Kristýna Pšenicová,
Barbora Přadková a Natálie Vévodová.
Ve vyšší obtížnosti pak bojovali o umístění
Tereza Vyvialová, Soﬁe Valčíková, Viktorie
Zerzoňová, Gabriela Kopřivová a David
Skřídlovský. Děti se připravovaly pod trenérským vedením Pavla Holešovského a
Jana Valštýna. V parkuru LP zvítězila Soﬁe
Valčíková s Lipem.
Poslední sezónu na ponících uzavírá letos
Tereza Vyvialová, která jezdí od svých osmi
let a nyní v šestnácti bude přecházet na velké koně.
Odpoledne pak pokračovaly závody soutěžemi jezdců na velkých koních. Tam domácí zastupovala Kristýna Lecová s Romeem.
Závodům přálo počasí a závodníci i diváci se mohli občerstvit míchanými koktejly
i čepovaným pivem a koňakolou z malého
pivovaru Koníček.
text a foto: Radka Kopřivová

Společné posezení seniorů

Jezdkyně Tereza Vyvialová na ponym Aifra

Listopad 2017

Dne 18. října se v hotelu Beskyd konalo
tradiční posezení se seniory. Akci, kterou pořádá Sbor pro občanské záležitosti a sociální výbor při obci Trojanovice,
navštívila více než stovka seniorů.
Po úvodním přivítání starostou Jiřím
Novotným následoval kulturní program. Přítomní si vyslechli hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy
ve Frenštátě p. R. a scénické monodrama Za vůní švestkových koláčů o životě
Albína Poláška. Poté následovala volná
zábava, o kterou se postaralo duo Milan
Cyrus a Ladislav Kokeš.
Martin Trubač
foto: Věra Vašendová
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Máme nového spolužáka
Letošní školní rok začal pro děti z 2.
A třídy poněkud netradičně. Do jejich
třídy nastoupil nový spolužák Lukáš,
který se s rodiči přistěhoval z Velké
Británie. Absolvent první třídy Dunton Green primary School ve městě
Seven Oaks se rozhodl pokračovat
ve školní docházce na Jubilejní škole
prezidenta Masaryka v Trojanovicích.
Podle Lukášových slov se mu nové
působiště líbí, hlavně stará část budovy, protože ho zajímá historie. Našel si
nové kamarády, stále se zlepšuje v češtině a moc rád něco tvoří a vyrábí.
Jelikož v ČR se uniformy ve školách
nenosí, oblékl si ji Lukáš alespoň
na jeden den a přiblížil tak svým novým spolužákům atmosféru britské
školy. Totéž udělala jeho kamarádka
Lucie, která původně měla nastoupit
do školy v Londýně. Oba tedy strávili
vyučování v tomto slušivém oblečení.
Dětem ve třídě Lukáš povyprávěl, jak
to chodí na škole v zahraničí, a nakonec se nechal s Lucií vyfotit.
Přejeme Lukášovi hodně hezkých zážitků a studijních úspěchů v nové škole.

Moravský Show and Ride šampionát
V neděli 1. října se konal Moravský Show
and Ride šampionát (MSRŠ). Finálové kolo
v Trojanovicích proběhlo velmi úspěšně
pro domácí tým. Nejlepším velšským ponym šampionátu se stala domácí Bony a
vicešampionkou taktéž domácí Munbus
Iene. Šampionkou shetlandských pony se
stala Dailey v. d. Olle Dijck, soutěžící za
Trojanovice. Šampionem jezdců Lead Rein
je Tereza Valštýnová, šampionem jezdců
First Ridden Lenka Ondřejová, šampionem
Mladých vystavovatelů Lenka Ondřejová a
vicešampionkou Tereza Valštýnová.

I výkony ostatních trojanovických byly
výborné. Překvapila Natálka Vévodová.
S teprve 2,5letým Juliem J v. Cilashoek se
umístili na krásném třetím místě. Stejného
umístění dosáhla v Lead Reinu s Bony, kde
se umístila za šampionkou LR poháru a
šampionkou LR MSRŠ. Kristýna Pšenicová
si vybojovala druhé místo ve First Ridden.
Máme skvělý tým!
Jana Ondřejová, členka JK Trojanovice
foto poskytla: Iveta Biolková

Setkání absolventů školy na Bystrém

text a foto: Hana Trubačová

Koncem září se opětovně konalo setkání
žáků bývalé školy v Trojanovicích na Bystrém. Setkat se s bývalými spolužáky, kteří
bydlí v různých částech naší republiky, ale
i v zahraničí, přijelo 50 absolventů.
I když většina účastníků je ve věku šedesát let a více, bývá to setkání velice hezké
a přátelské . Při vzpomínkách na své bývalé
spolužáky a učitele čas uteče velice rychle.
V letošním roce se zúčastnila setkání i
dcera bývalého ředitele školy paní Ludmila
Hejděncová, která v šedesátých letech také

naši školu navštěvovala a se svými rodiči
v ní i bydlela. Dále mezi nás přijela se svým
synem i paní Zdenka Grossmannová, rozená Trubačová. Bohužel žádný jiný spolužák nebo spolužačka z jejího ročníku se
v letošním roce nedostavili.
Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným
za opravdu přátelskou atmosféru a také
manželům Rárovým za vytvoření příjemného prostředí při posezení.
text a foto: Alena Štěrbová
Listopad 2017
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G. T. Trojanovice chtějí vybojovat play-oﬀ
Bronzový tým loňského ročníku krajského přeboru G. T. Trojanovice bude hrát
své domácí zápasy v Čeladné, protože
Trojanovice ani Frenštát p. R. nemají odpovídající halu. Pro obec Trojanovice je to
historická chvíle, jelikož nikdy žádný její
sportovní oddíl nepůsobil v tak vysoké
soutěži. Přinášíme rozhovor před startem
nového ročníku s Daliborem Šuhajdou.
Po vítězství v 1. třídě a okresním přeboru
jste loni hráli krajský přebor, ve kterém jste
skončili na třetím místě. Měli jste cíl před
sezónou skončit na bedně?
Po vítězství v okrese jsme se dlouho rozmýšleli, zda vůbec postoupit do krajského
přeboru. Nakonec se rozhodlo, že to jeden rok zkusíme a budeme se snažit o co
nejlepší umístění, nejlépe do třetího místa. Což se nakonec povedlo.
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














  

  









  





  





  







  



  



  





  





  





  



  







  







Jaké si dáváte cíle pro letošní ročník v divizi?
Hlavním cílem je hrát futsal, který naše
hráče a fanoušky bude bavit. Pokud se
nám podaří umístit do 8. místa po základní části a tím si zajistit play-oﬀ, budeme
spokojeni.
Udály se přes léto u vás nějaké změny
v kádru?
Především byla potřeba rozšířit hráčský
kádr. Proto k nám přestoupili Pavel Klimpar, Jan Štika (oba z PSV Frenštát) a Petr
Astr (Rapid Frýdek-Místek). Odešel pouze brankář Michal Kunc do VŠB-TUO
Ostrava.
Kdo by měl ve vašem kádru patřit letos
k oporám?
Máme kádr složený z kluků, pro které je
divize nejvyšší soutěž, kterou kdy hráli.
Dále tu máme kluky, kteří hráli mnohem
výše. Jedná se především o Radima Špačka, Ivoše Maruchniče, Dalibora Petrželku
a Karla Žídka. Proto si myslím, že by měli
být oporami týmu, jako doposud pro náš
tým byli.
Koho vidíte jako favorita soutěže?
Favoritem soutěže bude FU Kopřivnice a
FC Edison Ostrava.
text a foto poskytl: Břetislav Mazoch
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