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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jeden psycholog ukazoval lidem bílý
výkres, uprostřed kterého namaloval
malý černý puntík, a ptal se jich, co vidí.
Drtivá většina dotazovaných odpovídala, že černou tečku. Jen velmi málo lidí
řeklo, že vidí bílý papír. O čem to svědčí?
Patrně o tom, že pozornost většiny
z nás přitahují jednotlivosti. Málokdo
už je schopen vnímat věci v širší souvislosti. Na tom by nebylo v zásadě nic
zlého. Naše mysli jsou už holt tak nastaveny.
Problém je, když naši pozornost soustředíme na negativní detaily a nevnímáme spoustu dobrých věcí okolo. Je to
pak jako s tím mužem, který žil v podstatě pohodový život, jenže si pořád stěžoval. Na léto, že je moc horké, na zimu,
že přináší náledí, na šéfa, že je protivný,
na spolupracovníky, že jsou hloupí,
na ženu, že zkazila večeři, na děti,
že jsou nevděčné, na nohy, že ho bolí...
Nakonec náš milý člověk umřel a ani
nepostřehl, že se měl vlastně dobře.
Často si na toho muže vzpomenu, když
slyším nářky na to, jak se máme zle, jak
to či ono je špatně. Bohužel, zdá se, že
takový postoj se snadno může proměnit
v davovou psychózu a zamořit mysli i
srdce celých skupin lidí.
Zanedlouho vstoupíme do nového
roku. Rád bych každému z vás popřál,
aby se vám tenhle neradostný a hloupý
přístup k životu vždy vyhnul. A přestože se vám nevyhnou jednotlivé trable
a starosti, mějte na paměti, že jsou to
většinou jen černé puntíky na bílém
pozadí.
A ještě něco nám všem přeji. Odvahu,
abychom byli schopni změnit věci, které změnit můžeme. Pokoru, abychom
přijali věci, které změnit nemůžeme.
A moudrost, abychom dokázali jedny i
druhé rozlišit.
Jiří Novotný
starosta obce
Prosinec 2017

Listování v archivu... PROSINEC
Prosinec je zvláště pro děti (ale nejen pro
ně) měsícem radostného očekávání Vánoc.
To se odráží i ve školách. Řada programů a
aktivit, které v tomto čase probíhají, se snaží přispět k nevšední atmosféře.
5. prosince přišly všechny děti do školy právě tak, jak vstaly z postelí – v pyžamu. I paní
učitelky tentokrát vybraly ze svého pyžamového šatníku ty nejhezčí noční „kousky“.
Kdyby náhodný kolemjdoucí zabloudil ten
den do školy a zaposlouchal se za dveřmi
kterékoliv třídy, slyšel by pohádky na dobrou
noc, některé z úst paní učitelky, jiné čtené
dětmi. Kdyby se odvážil i nakouknout, viděl
by všechny děti ležet na koberci s polštáři
pod hlavou, některé dokonce i zakryté dekou. Tahle idylka však netrvala celé vyučování. V pyžamech sice děti zůstaly, ale učení
probíhalo od druhé hodiny jako každý den,
jen s drobnými obměnami. Psal se pyžamový
diktát, příklady v „matice“ měly pohádkový
nádech a ve vlastivědě nebo přírodovědě se
děti učily vleže. Na konec vyučování dorazil
Mikuláš s čertem odměnit děti za celý předcházející rok. Mikuláš vybral z každé třídy
výtečníky, kteří se museli vykoupit básničkou nebo písničkou.
Radka Gliwitzky, 2006
5. prosince však nechodí jenom Mikuláš.
Klub důchodců na Lomné ten den oslaví
dvaadvacet let své působnosti. K příležitosti desátého jubilea jsme mohli číst tento
článek:
5. prosince 2005 uplynulo 10 let od založení Klubu důchodců na Lomné. V jeho čele
9 let stál nadšený organizátor Jan Střalka,
který obětavě zajišťoval mnoho zábavných,
ale i poučných a sportovních akcí pro důchodce. Po jeho nečekaném a smutném od-
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chodu
v této práci pokračují dál jeho
pomocníci paní Jana Jaškovská, manželé
Šimčákovi a manželé Jana a Česťa Dobiášovi. Na pravidelných schůzkách každé druhé
a čtvrté úterý v měsíci se setkáváme se svými
přáteli. To mnozí z nás v družné zábavě a
dobré pohodě často zapomenou na své rodinné trampoty nebo přibývající zdravotní
problémy. Pravidelný pestrý roční program,
ať už jsou to lékařské přednášky, přednášky o zdravém způsobu života, besedy
s představiteli obce, společenské hry, soutěže,
výstavky prací, vycházky do okolí, zájezdy,
posezení při harmonice se zpěvem, družná
zábava s důchodci z Ostravy, Lichnova nebo
dobrá nálada u ohně s grilováním a smažením vaječiny, přispěje k příjemné pohodě a
dodá další sílu a chuť do života, který s přibývajícím věkem a ubývajícími silami může
někdy být i svízelný. I pro letošní rok jsme
si připravili mnoho podobných činností,
při kterých rádi přivítáme i další důchodce.
Božena Michnová, 2005
O neutuchajícím elánu trojanovických
seniorů svědčí množství aktivit, které provozují ve svých dvou klubech (kromě toho
na Lomné funguje ještě Klub seniorů Pod
Javorníkem). S léty jich nijak neubývá, spíše naopak.
K Vánocům neodmyslitelně patří řada
lidových tradic, mezi nimi i stavba betlémů. Byly doby, kdy náš kraj byl vyhlášenou
betlemářskou oblastí. Začátkem 20. století
bylo na Frenštátsku uváděno na 30 betlemářů, jejichž díla můžeme dodnes obdivovat např. ve frenštátském muzeu. Za tímto
projevem lidového umění však nemusíme
chodit jenom do muzea.
Z Vlastivědného kroužku jsme se byli podí-
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Betlémské světlo

vat s panem Strnadlem na krásný vyřezávaný betlém. V domě č. 217 v Trojanovicích,
kde bydlí Dobiášovi, je vyřezaný betlém,
který se pohybuje. Vyřezával ho otec pana
Dobiáše. Dřevěný betlém, který se pohybuje, je v Trojanovicích jen jeden. V betlému
je spousta osob a zvířat. Můžeme tam vidět
třeba ovečky, které jdou do salaše i se psem,
větrný mlýn, děti, jak si hrají, muzikanty hrající na hudební nástroje, dřevorubce,
vodníka a samozřejmě Marii, Ježíška, Josefa, tři krále, volečka a oslíka. Za sebe mohu
říci, že se mi líbilo, jak šly ovečky do salaše i
s pejskem.
Hynek Blažek, 2014
Když už jsme u těch vánočních tradic. Víte,
jak slaví tyto svátky jinde ve světě?
Francie: Tradičním vánočním pokrmem je
krůta a tzv. vánoční poleno (dezert polévaný čokoládou ve tvaru polínka). Dárky nosí
Pere Noel a typickým stromkem je jedle. Brazílie: Na stole nesmí chybět nadívaná krůta, šunka, neloupaná rýže a obložené mísy
z ovoce a zeleniny. Dárky nosí Papai Noel.
Brazilci během oslav zpívají a tančí na ulicích. Austrálie: Vánoční menu může obsahovat mořské plody, krocany, kachny, kuřata,
těstoviny, různé druhy salátů, švédské pudinky, koláče. Společně s Novým Zélandem
jsou první státy, které časově oslavují Štědrý
den (my si na něj musíme počkat o 11 hodin
déle)...Velká Británie: Tady se rozbalují dárky až ráno 25. prosince. Poté se připravuje
slavnostní hostina - oběd. Na stole je pečený
krocan s kaštanovou nádivkou, se zeleninou
a omáčkou. Následuje švédský pudink polévaný brandy nebo sladké koláče. Dárky nosí
Father Christmas. Ukrajina: Večeře by měla
obsahovat nejméně dvanáct pokrmů. Chybět by neměla kutia (dezert z máku, pšenice,
kandovaného ovoce, medu a ořechů). Dárky
naděluje Did Moroz.
Nikola Reková, 2008
Závěr našeho listování v archivu spojme
s jedním výročím. V letošním roce oslaví
desáté jubileum Swingové Vánoce. Akce
se sice koná ve Frenštátě p. R., ale v minu-

losti ji jednou hostily i Trojanovice. Bylo
to v roce 2013, kdy se „swingovky“ konaly
v Hotelu Beskyd. V rámci hudebního večera vystupuje řada dobrých hudebníků z řad
trojanovických spoluobčanů. Jedním z nich
je MUDr. Ladislav Pilař, který na stránkách
Obecních novin v roce 2011 o Swingových
Vánocích napsal:
Už první ročníky překvapily obrovským zájmem publika, a to nejenom střední a starší
generace (tam se to jaksi samozřejmě očekává), ale hlavně ze strany mladých lidí. Mladí
muzikanti vysloveně dychtili po tom, aby se
předvedli na velkém pódiu. A tak je vidět,
že jazz a swing, hudební žánry opakovaně
odepisované, prožívají svůj návrat za nadšeného potlesku publika.
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Prosba o spolupráci
V letošním roce jste na prvních stránkách Obecních novin mohli spolu
s námi listovat archivem našeho časopisu. Od ledna se opět chystáme na tomto
místě seznamovat čtenáře se zajímavými osobnostmi, které žijí a tvoří na území naší obce.
V tom se však neobejdeme bez vaší
spolupráce.
Pokud víte o někom z vašeho okolí, kdo
je natolik zajímavý, že by stálo zato udělat s ním na stránkách novin rozhovor,
napište nám. Stačí uvést:
• jméno a příjmení dotyčného (dotyčné)
• stručně popsat, čím je dotyčný (dotyčná) zajímavý (zajímavá)
• kontakt na dotyčného (dotyčnou).
Vaše tipy posílejte na e-mailovou adresu: obecni.noviny@trojanovice.cz
Děkuji za spolupráci.
Martin Trubač

Stejně jako loni i v letošním roce
k nám dorazí Betlémské světlo, zapálené v místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Odtud pak putuje po celé Evropě
a Americe. Do České republiky Betlémské světlo přivezou naši skauti a skautky
z Vídně.
Chcete mít Betlémské světlo doma?
Stačí přijít v neděli 17. prosince
v 11:08 hodin na vlakové nádraží ve Frenštátě pod Radhoštěm (vlak
přijede ve směru od Ostravy, skauti
nepojedou do stanice Frenštát p. R. město).
V pondělí 18. 12., úterý 19. 12. a
ve středu 20. 12. bude Betlémské světlo k dispozici v Turistickém a informačním centru ve Frenštátě p. R. a
v Informačním centru v Obecním
úřadě v Trojanovicích v době úředních hodin.
Další možnost zažehnout si Betlémské
světlo bude:
- v Cyklosportu Prašivka - pondělí 18.
12. - pátek 22. 12. vždy 9:00 - 12:00 hodin a 14:00 - 18:00 hodin
- v restauraci Rekovice, Trojanovice 2 - úterý 19. 12. - pátek 22. 12. vždy
v době od 11:00 do 22:00 hodin
- u paní Mileny Mužíkové, Trojanovice 698 - pondělí 18. 12. - pátek 22. 12.
v době od 8:00 do 20:00 hodin.
Jak bezpečně odnést Betlémské světlo
až domů ?
Ideálním způsobem je obyčejná petrolejka, ale dobře poslouží např. i zavařeninová sklenice se svíčkou a špejle
na zapalování.
Jak mít bezpečně uložené Betlémské
světlo, aby nám doma nezhaslo ještě
před Štědrým dnem?
Stačí mít olejovou lampu a olej nebo 2
olejové svíčky, které hoří až 120 hodin.
Milena Mužíková
foto: archiv redakce
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Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 30. října 2017
22/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o činnosti obce.

22/9 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 3163/9 a
3163/11, vše v k. ú. Trojanovice za cenu podle odhadu.

22/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 8/2017.

22/10 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 21/10 z 21. zasedání ZO
dne 28. 8. 2017, kterým byl schválen záměr prodeje části parcely
č. 3532/3 v k. ú. Trojanovice.

22/3 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pachtu a provozování vodního díla dle smlouvy.
22/4 Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
č. 599//DPS/NJ/V/2017.

22/11 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 2633/11,
lesní plocha, v k. ú. Trojanovice za úřední odhad.
22/12 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 727/1 v k.ú. Trojanovice.

22/5 Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících
č. 120/DPS/NJ/K/2017.

22/13 Zastupitelstvo obce schvaluje narovnání majetkových vztahů v lokalitě pod Javorníkem u č. p. 16. Náklady na řešení majetkových vztahů budou děleny 1:1 mezi obec Trojanovice a žadatele.

22/6 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch pozemků p. č. st 592 a p. č. 2199/2, pro podzemní vedení vodovodní a
plynové přípojky v pozemku p.č. 3580/7, vše v k. ú. Trojanovice.
Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.

22/14 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování studie projektové dokumentace na vodovodní řad v lokalitě na Bystrém nad Šenkem.

22/7 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p. č. st 777 a pozemku p. č. 2055/7, pro podzemní vedení
plynové přípojky v pozemku p. č. 2051/8, vše v k. ú. Trojanovice.
Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
22/8 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p.č. 2175/28, pro podzemní vedení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku p. č. 3580/7, vše v k. ú. Trojanovice, za podmínky, že kanalizační přípojka vedená v pozemku
2175/3 bude vedena jako řad. Platbu a podmínky určuje směrnice
č. 1/2014.

Naši jubilanti

22/16 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání ﬁnančního výboru ze dne 13. 9. 2017.
22/17 Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměny uvolněným a
neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 218/
2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2018.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Autobus na půlnoční bohoslužbu

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jarmila Matušíková

80 let

Marie Kaiserová

75 let

Eva Dobiášová

70 let

Milada Ličková

70 let

Jan Rára

70 let

Jiří Maloušek

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Provoz v době vánočních svátků
Ve dnech 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 bude obecní úřad z důvodu svátků a čerpání dovolené uzavřen. Poslední provozní
den sběrného dvora v tomto roce bude v sobotu 23. 12. 2017,
znovu otevřen bude ve středu 3. 1. 2018.
Zimní provozní doba sběrného dvora:
středa
13 – 17 hodin
sobota
8 – 12 hodin
Prosinec 2017

22/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření Restaurace
Rekovice.

„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
24. 12. 2017 v 22:30 v chrámu sv. Jana Křtitele
ve Frenštátě p. R.
Odjezdy autobusů na štědrovečerní mši:
1. autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce
pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem
a na Sibérii.
2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži
na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.

Pytlový sběr
V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten ﬁnanční
bonus za vytříděný odpad roku 2017. Do tohoto bonusu budou
započteny ještě pytle s plasty a nápojovými kartóny a balíky papíru dovezené do sběrného dvora do soboty 16. prosince, po tomto
datu již bude tvořen ﬁnanční bonus roku 2018.
Pytlový sběr s novými kódy
Program evidující pytlový sběr tříděného odpadu je již zastaralý
a je nutná jeho výměna. S touto změnou dojde také ke změně čárových kódů, které budou nahrazeny novými kódy. Staré kódy se
použijí do soboty 16. prosince a nové kódy budou platit od středy
20. prosince, kdy už bude načítán ﬁnanční bonus pro rok 2018.
Nové kódy obdržíte při své nejbližší návštěvě sběrného dvora.
Monika Ondryášová
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Termíny svozu popelnic v roce 2018

Volby prezidenta České republiky 2018

Jednotným svozovým dnem pro celou obec zůstává LICHÝ
ČTVRTEK.
První svoz bude 4. ledna 2018. Svoz je pravidelně i tehdy, když
na tento den připadne státní svátek.

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

Den
4
1
1
12
10
7
5
2
13
11
8
6

Den
18
15
15
26
24
21
19
16
27
25
22
20

Den

29

30

Provoz České pošty - Pošta Partner Trojanovice
Ve dnech od 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 bude uzavřena Pošta
Partner Trojanovice.
Výplata odnosných důchodů bude prováděna dle jejich splatnosti
takto:
Splatnost:
Výplatní den:
2.12.2017
1.12.2017
4.12.2017
4.12.2017
6.12.2017
6.12.2017
8.12.2017
8.12.2017
10.12.2017
11.12.2017
12.12.2017
12.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
16.12.2017
15.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
22.12.2017
21.12.2017
24.12.2017
bude doručován na adresu dne 22 .12.2017
z důvodů uzavření Pošty
2.1.2018
bude doručován na adresu dne 2.1.2018
z důvodů uzavření Pošty
Věra Raiskubová

Pozvánka

Zveme všechny občany na 23. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 18. prosince 2017 v 18.00 hodin
na hřišti na Bystrém.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné II. kolo se uskuteční
v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Místa konání voleb dle volebních okrsků
Volební okrsek č. 1 pro voliče bydlící v části obce Dolina,
Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem - volební místnost v MŠ Pod
Javorníkem.
Volební okrsek č. 2 pro voliče bydlící v části obce Bystré, Lomná
a Karlovice - volební místnost v ZŠ TGM Trojanovice Lomná.
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.
Vydávání voličských průkazů
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu,
a to osobně, písemně nebo pomocí datové schránky. Písemná
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče a
lze ji doručit nejpozději do 5. ledna 2018. Voličské průkazy se
vydávají od 28. 12. 2017 do 10. 1. 2018.

Vánoční dárek z informačního centra
Dobrá kniha může být dárkem, který potěší. V informačním
centru v přízemí obecního úřadu najdete řadu zajímavých titulů.
Mezi nimi i tyto
novinky:
• Beskydy v proměnách času. Kniha
pro s t ře d n i c t v í m
dobových a současných fotograﬁí
zachycuje proměny krajinné oblasti
Beskyd za posledních osmdesát až
sto let.
• Životodárné údolí.
Kniha k 115. výročí od založení lázní Skalka, dnešní Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné, kterou vydal Okrašlovací
spolek Rozhledna.
Zároveň upozorňujeme na závadu, kterou jsme objevili u některých výtisků knihy K trojanovským horám. Některé stránky
(konkrétně str. 289 - 320) se v knize objevují dvakrát. Pokud
jste takovou knihu v informačním středisku zakoupili, přijďte,
rádi vám vadný výtisk vyměníme.
Kromě knih můžete před Vánocemi v informačním centru
nakoupit také perníčky z BIO špaldové mouky.
Alena Janáková
Prosinec 2017
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PROSINEC 2017
Kontakty: 556 835 098, 602 845 754
Email:
kino@mufrenstat.cz
Internet: www.kinofrenstat.cz,
www.kulturafrenstat.cz
www.facebook.com/KinoFrenstat
V pátek 1. prosince a v nedìli 3. prosince v 18.00 hodin

Paddington 2

Premiéra
VB/Francie, dabing, rodinný, komedie, pøístupný, délka 103 minut, vstupné 110,- Kè.
Aby mohl Paddington koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, zaène
pracovat. Cesta za dobrodružstvím zaène, když je tento dárek ukraden...
Od pátku 1. prosince do nedìle 3. prosince ve 20.00 hodin

Kvarteto
Premiéra
ÈR, dabing, komedie, nevhodný do 12 let, délka 93 minut, vstupné 120,- Kè.
Hráli jste nìkdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž pøíslušníky prahnete po štìstí a
prožíváte neèekaná dobrodružství.
V sobotu 2. prosince v 17.00 hodin

Komorní soubor Nyklband

Tradièní Mikulášský koncert Komorního sboru Nyklband.

Od ètvrtku 21. do soboty 23. listopadu v 18.00 hodin

Ferdinand

Premiéra
USA, dabing, animovaný rodinný, pøístupný, délka 99 min., vstupné 110,- Kè dìti, 130,- Kè
dospìlí.
Nina a Ferdinand jsou nejvìtší kamarádi pod španìlským sluncem. To by nebylo až tak
zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holèièka a Ferdinand velký býk. Jenže Ferdinand je naštìstí
ten nejroztomilejší a nejhodnìjší sudokopytník na svìtì, který nade vše miluje kytièky a
nikdy by neublížil ani mouše...
Od ètvrtku 21. do soboty 23. listopadu ve 20.00 hodin

Špindl

Premiéra
ÈR, dabing, komedie, romantický, pøístupný, délka 98 minut, vstupné 120,- Kè.
Když na hory, tak do Špindlu. Èeská rodinná komedie.
V úterý 26. prosince v 18.00 hodin

Jumanji: Vítejte v džungli

Od úterý 5. prosince do støedy 6. prosince v 18.00 hodin

Nádech pro lásku
Premiéra
VB, titulky, drama, životopis., romantický, nevhodný do 12 let, délka 117 min., vstupné 110, - Kè.
Robinu Cavendish ve vìku 28 let od krku dolù ochrne a je obeznámen s faktem, že mu zbývají
pouhé tøi mìsíce života. On a jeho oddaná žena Diana cestují po svìtì s nadìjí, že zmìní životy
druhých jako je on sám.
Ve ètvrtek 7. prosince v 18.00 hodin

I dva jsou rodina /Filmový klub/

Premiéra
USA, dabing, dobrodružný, rodinný, fantasy, pøístupný, délka 111 minut,
vstupné 110,- Kè dìti, 130,-Kè dospìlí.
Ètveøice školákù objeví starou videoherní konzoli se hrou Jumanji. Ocitají se v džungli, v níž se
hra odehrává, a doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili...
V úterý 26. prosince ve 20.00 hodin

Špindl

Repríza
ÈR, dabing, komedie, romantický, pøístupný, délka 98 minut, vstupné 120,- Kè.
Když na hory, tak do Špindlu. Èeská rodinná komedie.

Francie, titulky, komedie, romantický, nevhodný do 12 let, délka 118 minut, vstupné pro FK 70,Kè, ostatní 90,-Kè.
Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéøe.
Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin (Clémence Poésy) a oznámí mu, že dítì,
které drží v náruèí, je jeho. Pøedá mu holèièku a uteèe.

Esa z pralesa
Repríza
Francie, dabing, animovaný, pøístupný, délka 97 minut, vstupné 90,- Kè.
Maurice sice vypadá jako obyèejný tuèòák, ale uvnitø jeho hrudi bije stateèné srdce tygra.

Ve ètvrtek 7. prosince v 20.00 hodin

Ve støedu 27. prosince ve 20.00 hodin

Matky na tahu o Vánocích

Premiéra
USA, titulky, komedie, nevhodný do 15 let, délka 116 minut, vstupné 110,- Kè.
Amy, Carla a Kiki se snaží pøežít Vánoce, které jim "zpøíjemní" návštìvou jejich vlastní matky…
Od pátku 8. prosince do nedìle 10. prosince v 18.00 hodin

Pøání k mání

Premiéra
ÈR/SR, dabing, pohádka, pøístupný, délka 106 minut, vstupné 110,- Kè.
Pøíbìhy nìkolika podob lásky: o trampotách náctiletého Alberta, který je až po uši zamilován do
sestry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodièi a také o lásce rodièovské,
kdy Bosák junior snaží získat pozornost a lásku svého otce. Nakonec všichni pøijdou na to, že ke
štìstí není zapotøebí kouzel a magie, ale hlavnì odvaha…
Od pátku 8. prosince do nedìle 10. prosince ve 20.00 hodin
Liga Spravedlnosti
Repríza
USA, dabing, akèní, sci-fi, fantasy, nevhodné do 12 let, délka 120 min., vstupné 110,- Kè.
Jazyková úprava: v pátek èeský dabing, v sobotu a nedìli v pùvodním znìní s èeskými titulky.
Bruce Wayne se spojí svým novì nalezeným spojencem Dianou Prince, 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.
V úterý 12. prosince v 18.00 hodin

Earth: Den na zázraèné planetì

Ve støedu 27. prosince v 18.00 hodin

Ladíme 3
Premiéra
USA, titulky, komedie, nepøístupný do 12 let, délka 93 minut, vstupné 120,- Kè.
S titulem mistra svìta v a capella zpìvu v normálním životì nepøežijete. Tuhle drsnou lekci
pochopí hrdinky úspìšné série Ladíme hned na zaèátku tøetího dílu. To jim však nebrání v
uspoøádní evropského turné...
Ve ètvrtek 28. prosince v 18.00 hodin

Maxinožka

Repríza
Francie/Belgie, dabing, anim., pøístupný, délka 91 min., vstupné 90,-Kè dìti, 110,- Kè dospìlí.
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!
Ve ètvrtek 28. prosince ve 20.00 hodin

Pøání k mání

Repríza
ÈR/SR, dabing, pohádka, pøístupný, délka 106 minut, vstupné 110,- Kè.
V pátek 29. prosince v 18.00 hodin

Ferdinand

Repríza
USA, dabing, animovaný rodinný, pøístupný, délka 99 minut, vstupné 110,- Kè dìti, 130,- Kè
dospìlí.
Nina a Ferdinand jsou nejvìtší kamarádi pod španìlským sluncem.
V pátek 29. prosince ve 20.00 hodin

Repríza
VB/Èína, dabing, dokument, pøístupný, délka 95 minut, vstupné 80,- Kè.
Repríza veleúspìšného snímku z produkce BBC.

V jazykové úpravì s èeskými titulky

Ve støedu 13. prosince v 18.00 hodin

Star Wars: poslední z Jediù

Nepøesaditelný

Premiéra
ÈR, dabing, dokument, pøístupný, délka 82 minut, vstupné 100,-Kè.
Kdo je ve skuteènosti svérázný novináø Jiøí X. Doležal, o nìmž bylo napsáno sedm diplomových
prací? Jakou roli v jeho životì hraje èasopis, do nìhož píše pìtadvacet let? A jakou roli v nìm
hrají ženy? A zakázané látky? A pravìk? A samota? A smrt?
Od ètvrtku 14. prosince do pátku 15. prosince v 19.00 hodin

Výchova sleèny Rity /Tìšínské divadlo/

Star Wars: poslední z Jediù

V sobotu 30. prosince v 17.00 hodin

V jazykové úpravì s èeským dabingem

Repríza

Repríza

V sobotu 30. prosince ve 20.00 hodin
Ztracen v džungli /TIP KINA/
Premiéra
Austr./Kolumbie, titulky, akèní, thriller, dobrodr., pøístupný, délka 115 min., vstupné 110,- Kè.
Mladý Izraelec Yossi se po ukonèen? arm?dn? služby vyd?v? za nov?mi z?žitky do Jižn?
Ameriky. V touze po opravdovém dobrodružstv? se rozhodne opustit bìžné turistické trasy a
spoleènì se dvìma pøáteli, jež si na tomto kontinentu našel, a rakouským prùvodcem.

Od soboty 16. prosince do nedìle 17. prosince v 17.00 hodin

Star Wars: poslední z Jediù

Premiéra
USA, dabing, akèní, dobrodr., sci-fi, pøístupný, délka 150 min., vstupné 110,- Kè dìti, 130,- Kè
dospìlí.
Sága rodu Skywalkerù pokraèuje.
Od soboty 16. prosince do nedìle 17. prosince ve 20.00 hodin
v jazykové úpravì s èeskými titulky

Star Wars: poslední z Jediù

Ve støedu 20. prosince ve 20.00 hodin

Zahradnictví: Nápadník
Repríza
ÈR/SR, drama, komedie, drama, romantický, pøístupný, délka 113 minut, vstupné 110,- Kè.
Poslední film z trilogie Zahradnictví Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví o
rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým pøevratem.

BIJÁSEK:
V úterý 12. prosince v 9.15 hodin

Putování za zimní pohádkou

Pásmo pohádek Krátkého filmu, délka 66 minut, vstupné 30,- Kè.
Ve støedu 13. prosince ve 13.30 hodin

Já padouch 3

USA, dabing, akèní, rodinný, pøístupný, délka 92 minut, vstupné 50,- Kè.
Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct nejhledanìjšího zlosyna na svìtì, a tak ho vyhodí z
práce. Jeho Mimoni nespokojení, že už páníèek není zlý. Agnes touží po živém jednorožci, který
bude neuvìøitelnì hebouèký. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojèe, které je mu k
nerozeznání podobné.

Pokladna
Prosinec
2017 a bufet jsou otevreny vždy hodinu pred zacátkem predstavení. Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevymenují. Rezervace se
uvolnují 5 minut pred zacátkem predstavení.
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Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy MUZEJNÍ OHLÉDNUTÍ
Výstava ze sbírek muzea k 10. výročí znovuotevření.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 28. ledna 2018.
ADVENT V DUCHU ŠANSONU
Netradiční adventní hudební posezení.
Účinkují: Hana Děcká – zpěv, Jaroslav Hrbáček - cimbál.
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
SILVESTR V MUZEU
Komentované prohlídky v kostýmech.
V neděli 31. prosince 2017 v 10.30 a 14.00 hodin.
Vstupné: 50,- Kč dospělí, 30,- Kč děti a senioři.
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

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic, z.s.
zve všechny
na tradiční předvánoční besedu u cimbálu

KOLEDA JE VE VÁNOCE
v neděli 10.12.2017 v 15.00 hodin
v hotelu Beskyd v Trojanovicích.
V programu vystoupí:
soubor Radhošť a děti MŠ v Trojanovicích.
Přijďte si poslechnout a společně zazpívat
známé i méně známé vánoční koledy.
Vstupné dobrovolné.
Prosinec 2017
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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
Prosinec 2017
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Blíží se konec roku 2017. Je to příležitost
rekapitulovat, co se v uplynulých dvanácti
měsících podařilo udělat.
Letošní rok byl velmi bohatý na řadu investic a já cítím potřebu podrobněji seznámit vás, své spoluobčany, s tím, jak věci
probíhaly. Předem se omlouvám za obsažnost svého příspěvku. Ti, kdo se zúčastňují
zasedání zastupitelstva, vědí, že o projektech obce průběžně informuji. Ne každý
však na schůze chodí. Využívám proto této
příležitosti, abych se spolu s vámi ohlédl,
jak se uplynulý rok odrazil na rozvoji naší
obce.
Střecha tělocvičny
Postupně investujeme do školních budov
v katastru obce. V minulých letech jsme
postavili nové oddělení školky Pod Javorníkem a opravili tak historickou budovu
z roku 1884. Poté jsme opravili školku
na Lomné, otevřeli nové oddělení školky
v přístavbě tělocvičny, zateplili a rekonstruovali přístavbu tělocvičny a zateplili školu.
Vyměnili jsme okna, zrekonstruovali kotelnu, ve které topíme štěpkou, a vybudovali jsme víceúčelové hřiště.
V letošním roce jsme se rozhodli zrekonstruovat střechu tělocvičny. Investice to
byla dosti vysoká, protože se musela zpevnit celá konstrukce tělocvičny tak, aby odpovídala současným normám (především
co se týče zátěže sněhovou pokrývkou).
Střecha je z tvz. sendvičových panelů a
díky tomu se zamezí vytváření kondenzátu
v podkroví tělocvičny, což byl jeden z problémů, který jsme kromě zatékání museli
řešit.
Zásadní rekonstrukce školních budov se
tak zdá být na nějaký čas hotova. V budoucnu bychom se chtěli věnovat drobným
stavebním úpravám interiérů.
Cena rekonstrukce střechy tělocvičny činila 4,3 mil. Kč.
Chodník do Ráztoky
Chodníky jsou důležitou infrastrukturou v obci. Naše obec je natolik rozsáhlá,
že chodníky budujeme pouze v lokalitách,
které jsou nejvíc exponované. V minulosti jsme opravili chodník podél lomenské
cesty, který se celý vyasfaltoval. Dále jsme
vybudovali chodníky kolem základní školy
a zajistili tak nezbytnou bezpečnost dětí i
rodičů. Opravili jsme také chodníky u bytovky u Hotelu Beskyd a letos zrekonstruovali také schodiště k těmto bytovkám.
Dlouhodobě jsme měli v plánu vytvořit
souvislý chodník do Ráztoky. Nejprve jsme
čekali na vybudování vodovodu a kanalizace nad Hotelem U Kociána, poté na vybudování vodovodu do Ráztoky, který jsme

Chodník do Ráztoky v úseku Hotel U Kociána - Ráztoka

dělali loni. Až letos jsme mohli přistoupit
k budování chodníku.
Nový chodník vede od Hotelu U Kociána
až k Hotelu Ráztoka. Do budoucna máme
v plánu vybudovat chodník U Kutila a zajistit dopravní bezpečnost na zastávce u restaurace Balita.
Cena letošní investice do chodníku Kocián - Ráztoka činila: 7,1 mil. Kč.
Knížecí cesta
Knížecí cestu jsme převzali v roce 2015
od Moravskoslezského kraje, který se již
nechtěl o komunikaci starat a nehodlal
do ní investovat. Nové vedení kraje mě
ale překvapilo svou vstřícností a ochotou
poskytnout dotaci na vybudování nového
povrchu komunikace a na rekonstrukci
propustů pod komunikací.
Díky této dotaci se podařilo komunikaci
v délce 6 km a ploše 25.826 m2 opravit a
otevřít již na letošní letní turistickou sezónu. Vedle našich investic na Horečkách je

to další významná obecní investice do občansko-turistické infrastruktury obce.
Cena opravy Knížecí cesty činila 7, 6 mil.
Kč. Z toho Moravskoslezský kraj se podílel
ﬁnanční dotací ve výši 6 mil. Kč.
Oprava komunikací
Oprava obecních komunikací je nikdy nekončícím úkolem, před kterým stojí vedení
snad každé obce.
Osobně se domnívám, že Trojanovice
- ve srovnání s jinými obcemi v regionu
- na tom nejsou s kvalitou komunikací zas
tak zle. Zvláště vezmeme-li v úvahu rozlehlost obce. Daří se to díky pravidelným
investicím, které do opravy a údržby cest
vkládáme.
V letošním roce se podařilo opravit 2,5
km komunikací o celkové ploše 8.066 m2.
Opravili jsme 10 komunikačních úseků ve
všech částech obce. V opravách a rekonstrukcích bude obec pokračovat i v dalších
letech.
Cena letošních investic do komunikací činila 2,2 mil. Kč.
Parkoviště u TJ Bystré
V obci máme dva fotbalové kluby se zázemím, které má v majetku obec.
U fotbalového hřiště na Bystrém se letos
vybudovalo parkoviště a stanoviště pro
kontejnery. Vybudoval se plot od Murasova potoka a opravily se unimobuňky, které se v příštím roce pokryjí dřevem. Dále
bychom rádi vedle parkoviště vybudovali
také malé tréninkové hřiště s umělým povrchem.
Investice do parkoviště byla 1,2 mil. Kč.

Rekonstrukce Knížecí cesty

Kanalizace na Díle
Vodovody a kanalizace jsou takovou
na první pohled neviditelnou investicí. Při jejich budování se obrazně řečeno
Prosinec 2017
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Vydali jsme mapy, které jsou k dostání
na IC Trojanovice, IC Frenštát p. R.,
v okolních obcích, v restauraci Rekovice a
na dolní a horní stanici lanové dráhy. Byl
zpracován kompletní graﬁcký manuál značek zahrnující Radegastovy Beskydy, Pustevny, Beskydské traily, Radegastovy okruhy,
Rekovice, Trojanovice, Javorník.
Na projekt se mi podařilo získat podporu
díky dobré spolupráci s pivovarem Radegast.
Výše letošní investice do projektu “Radegastovy Beskydy” činila 650 tis. Kč. Dotace společnosti Radegast z toho byla ve výši
400 tis. Kč.
Nová horní stanice lanové dráhy

„mnoho peněz zakope do země“, ale pro jejich uživatele je to potřeba. Snažíme se každý rok vybudovat alespoň nějakou část této
technické infrastruktury a přispět tak
ke zkvalitnění života
našich občanů.
Bohužel, díky rozlehlosti obce se nám nejspíš nikdy nepodaří zcela zasíťovat všechny
nemovitosti, ale snažíme se napojit aspoň
některé lokality.
V letošním roce jsme vybudovali kanalizaci na Díle. Vytvořilo se tak nových 503 m
kanalizačního řadu.
Výše investice do kanalizace na Díle činila
2,6 mil. Kč. Moravskoslezský kraj přispěl
dotací ve výši 1,86 mil. Kč.
Horní stanice lanové dráhy
Obec Trojanovice je již třetím rokem 10%
spoluvlastníkem lanové dráhy společnosti
Pustevny, s. r. o. Za tu dobu se obci spolu
s investorem a spolumajitelem společnosti
podařilo rekonstruovat budovu dolní stanice lanové dráhy a vybudovat novou čekárnu s veřejným WC a obchodem. Dále se
investuje do samotné lanovky a v letošním
roce se kompletně přebudovala bývalá horní stanice lanové dráhy.
Nová horní stanice je nejen hezkou a odborníky velmi oceňovanou stavbou, ale je
především zázemím pro turisty. Po vystoupení z lanovky se mají kam schovat, mohou
nakoupit v novém obchodě a občerstvit se
v nové restauraci s výhledem od Libušína
přes hřeben Radhoště až po Štramberk.
Do budoucna se plánuje zázemí pro lanovku a napojení na zamýšlenou kabinovou
lanovku.
Investice do nové budovy horní stanice
lanové dráhy činila 25 mil. Kč. Obec se podílela na této investici 1,5 mil. Kč a na prosincové schůzi zastupitelstva budeme řešit
dorovnání našeho 10% spolupodílu o další
1 mil. Kč.
Hodnota společnosti Pustevny, s. r. o.
Prosinec 2017

v základním kapitálu stoupla na 45 mil. Kč.
Obec, jako 10% podílník, má tak v tomto
podniku „uloženo“ 4,5 mil. Kč.
Cyklotrasy “Radegastovy okruhy”
Obec Trojanovice naplánovala, vyprojektovala a vyznačila 203 km cyklistických
okruhů, které spojují nejzajímavější místa
mikroregionu. Sedmi okruhy jsme propojili: Horečky, Pustevny, Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla, Velký Javorník, Martiňák, Hukvaldy, Štramberk, Kopřivnici,
Frenštát p. R., Veřovice, Lichnov, Tichou a
Kunčice p. O. Okruhy jsou různě náročné.
Tento projekt je určen nejen pro turisty.
Tím, že přiláká do jednotlivých lokalit cykloturisty, pomáhá také místním podnikatelům, zvláště provozovatelům restaurací
na Pustevnách a Horečkách. Trasy vedou
např. kolem restaurace Balita, hospůdky
Na Maraláku, restaurace U Bačů či k chatě
na Velkém Javorníku.

Nový nákladní automobil MAN

Nový nákladní automobil
Usilujeme o to, aby obec měla moderní
technické zázemí pro služby, které vykonává. Postupně se daří obnovovat technologické vybavení a vozový park. V současnosti jsme vybaveni hasičskou cisternou
Mercedes, hasičským dopravním automobilem Renault, nákladním automobilem
Mercedes Atego s nosičem kontejnerů,
traktorem Fendt, smykem řízeným nakladačem New Holland, teleskopickým nakladačem Sauerberger, kloubovým zametačem
Holder, dodávkou Ford, pickupem Mazda
a osobním automobilem Škoda Yeti. Vedle
toho disponujeme velkým množstvím příslušenství od traktorových a automobilových pluhů přes kontejnery, sypač kamene
a solanky až po štěpkovač, příkopový vyžínač či sekačky.
Stále ještě vlastníme nákladní automobil
Avia, který nyní nahradil nový nákladní
automobil MAN s nosičem kontejnerů a
nástavbou pro pluh.
Cena nákladního automobilu činila 1,5
mil. Kč.
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činí 9,5 mil. Kč.
Rekonstrukce trojgaráže za obchodem
Centrální část Lomné však netvoří jenom
obchod. Postupně se vybudovalo parkoviště u školy a chodníky a nyní plánujeme
upravit okolí obchodu Hruška tak, aby se
rozšířila nabídka služeb občanům. Obec
má za obchodem dvě budovy garáží.
V letošním roce již začala rekonstrukce
jedné z částí trojgaráže, ze kterých budou
vybudovány tři obchodní jednotky, každá
o ploše 60 m2. S potencionálními nájemci
jednáme. V současné chvíli to vypadá, že
v jedné části by bylo řeznictví a uzenářství
pana Žabčíka a ve druhé cykloprodejna.
Dokončení tohoto projektu však spadá až
do příštího roku 2018. Předpokládaná cena
přeměny garáží na obchodní jednotky je asi
2,9 mil. Kč.

Bourací práce u obchodu na Lomné

Rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice
Budovu hasičské zbrojnice jsme v minulých letech kompletně zrekonstruovali, osadili novými vraty a přistavěli prosklenou
garáž pro dopravní automobil. Prostory
v horním patře však byly ve velmi špatném
stavu.
Letos jsme kompletně vyměnili podlahy,
elektroinstalaci a dveře včetně zárubní.
Místnosti byly vymalovány a byla zařízena
nová kuchyň.
Výše letošní investice do hasičské zbrojnice činila 190 tis. Kč.
Rekonstrukce budovy obchodu na Lomné
Obchod na Lomné obec koupila ke konci roku 2013. Ihned jsme do nemovitosti
investovali 1 mil. Kč a obchodní plochy
jsme rozšířili z 60 m2 na 110 m2. Následně
jsme dolní patro pronajali českému malo-

obchodnímu řetězci Hruška, který nám
nájem platí procentuálně podle výše tržeb.
Průměrná výše nájemního poplatku činí 30
tis. Kč měsíčně.
Prostory pro prodejnu jsou však malé a
nevyhovující. Proto jsme přistoupili k rekonstrukci a rozšíření celé budovy. Prodejní plocha by se měla rozšířit na 250 m2 a
přibudou také skladové prostory.
S nájemcem bylo domluveno procentuální
navýšení nájemného. V rámci rekonstrukce
řešíme úpravy podkrovního prostoru, kde
by vznikly místnosti pro další služby.
Práce na rekonstrukci zatím probíhají
za plného provozu prodejny. Předpokládáme však, že od začátku ledna do konce
března bude třeba obchod dočasně uzavřít.
Prodej základních potravin po tuto nezbytně nutnou dobu zajistí pan Žabčík, který
sídlí v bývalém domu služeb na Lomné.
Plánovaná cena úpravy budovy obchodu

Jak je vidět, neudělalo se toho letos vůbec
málo. Všechny tyto investiční počiny jsme
si však mohli dovolit díky velmi dobrému
hospodaření obce. Na začátku roku 2017
jsme měli na účtě kolem 43 mil. Kč. A nyní
(k 20. listopadu 2017), navzdory všem investičním aktivitám, máme na účtech a
v dotacích ﬁnanční prostředky ve výši
43,65 mil. Kč.
Velký rozdíl je však ve zhodnocování těchto depozit. Před 10 lety bylo z 23 mil. Kč
na úrocích až 750 tis. Kč za rok. Dnes - díky
nízkým úrokům - získáme z 43 mil. Kč
na úrocích slabých 50 tis. Kč ročně.
Proto se snažím, abychom investovali
do projektů, které souvisí se službami
pro občany a pokud možno také přinášejí
peníze do obecního rozpočtu. Např. v letošním roce nám provoz Rekovic za prvních devět měsíců přinesl 380 tisíc Kč a
za nájem Hrušky máme zhruba 360 tisíc
Kč.
Ohlédnutí za uplynulým rokem by nebylo úplné, kdybychom zůstali pouze u výčtu
oprav, rekonstrukcí a staveb. Tyto investice
jsou jen jedním, nikoliv však jediným kritériem úrovně života v obci. Ani ty nejkrásnější stavby nemají smysl, nejsou-li „zabydleny“ a využívány lidmi. Následující stránka
přibližuje v obrazové zkratce alespoň některé z celé řady akcí, které v loňském roce
v naší obci proběhly. Na mnohých se obec
spolupodílela, mnohé vznikly přímo z iniciativy občanů. Při pohledu na tyto snímky
mohu s potěšením říci, že uplynulý rok byl
opravdu bohatý. A nejen na investice.
text a foto: Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Vizualizace ochodu na Lomné po rekonstrukci
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Uplynulý rok v naší obci
Obecní bál 2017

Lyžařský kurz dětí z MŠ Trojanovice
Z hasičské soutěže

Masopust 2017
Memoriál Jiřího Jaškovského

Pálení čarodějnic 2017
Uzamčení valašské země

Výstavy 2017

Jezdecký oddíl TJ Trojanovice
Horečky fest 2017

Chodník do Ráztoky

Obnovení Knížecí cesty
Dožínky 2017

Pouť seniorů na sv. Hostýn

Otevření
Pošty Partner

Prosinec 2017
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Reklama a inzerce
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Reklama a inzerce
TROJANOVICE 634, MOB: 737 180 448
E-MAIL: info@bajkujbeskydy.cz

Děkuji všem, kteří využili mých služeb cykloservisu
nebo si koupili kolo v roce 2017.
2017. Užijte si Vánoce
a spoustu bezpečných kilometrů v další cyklosezóně!
Těším se na Vás v roce 2018 
Petr Prášek

Prosinec 2017
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Reklama a inzerce
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Druhý listopad
Každoročně druhého listopadu uctíváme Památku zemřelých. Hroby ozdobené
květinami a osvětlené svíčkami jsou symbolickým poutem mezi živými a zesnulými. Některé pamětní desky v naší obci
připomínají ty, kteří vlastní hroby nemají.
Jsou to oběti obou světových válek. Proto
dne 2. listopadu děti vlastivědného kroužku uctily památku našich padlých občanů
minutou ticha a zapálily svíčky na těchto
místech: v Malé Ráztoce u pamětní desky
brigádního generála Josefa Brauna, u hasičské zbrojnice učiteli Karlu Raškovi, zakladateli hasičského sboru v Trojanovicích,
a Josefu Mikeskovi, místostarostovi hasičského sboru, u pomníčku vedle restaurace
U Bačů Boženě Brožové a Boženě Slovákové, u školky Pod Javorníkem Vojtěchu
Pensimusovi a u pomníku od sochaře Jana
Knebla před Jubilejní školou presidenta
Masaryka. Na pamětní desce je zde uvedeno 68 jmen padlých mužů v I. světové válce
a 16 jmen obětí II. světové války.
Brigádní generál Josef Braun zemřel
na následky mučení a věznění 31. října
1945.
Učitel Karel Raška byl popraven ve Vratislavi 8. ledna 1943.

Josef Mikeska byl umučen v Osvětimi
v březnu 1942.
Boženu Brožovou a Boženu Slovákovou
zastřelila německá hlídka 17. listopadu
1944.
Vojtěch Pensimus, účastník SNP, zahynul
na podzim 1944.

Symbolickou svíčku si zaslouží také trojanovský rodák Josef Faldýn, který byl 9. 11.
1944 popraven v obci Kunovice-Loučka.
Děkujeme panu Vladimíru Makovému,
který nás hasičským minibusem zavezl
na uvedená místa v naší obci.
text a foto: Drahomír Strnadel
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Napsáno na okraji...
Vánoční čas je bezesporu tím nejkrásnějším obdobím celého roku. Scházíme se s rodinou a s přáteli, abychom
společně prožili hezké chvíle. K těmto okamžikům neodmyslitelně patří
Štědrý večer a rozdávání dárků.
Nevím, jak vy, milí čtenáři, ale já se
přiznám, že pro mě je často velmi
těžké vybrat ten správný dárek. A to
i přesto, že obchodní centra jsou přeplněna nejrůznějším zbožím. Často
bloudím celé hodiny mezi uličkami
regálů a neumím se rozhodnout, co
koupit. Možná právě tento fakt, že je
kolem nás na výběr tolik věcí, dělá nakupování dárků tak složitým. Často
si říkám: Čím dnes, v době velkého
materiálního blahobytu, ty druhé překvapit? Má vůbec smysl něco kupovat,
když si většinu věcí můžeme pořídit
sami, kdykoliv a není třeba s tím čekat
na čtyřiadvacátého prosince?!
A právě ve chvíli, kdy propadám bezradnosti, oné - jak někteří trefně říkají
- rozhodovací paralýze, vzpomenu si
na tohle: Pravým smyslem darování
není nakoupit co nejvíce zboží za co
nejvíce peněz. Hlavním smyslem je,
abychom dárkem vyjádřili svou lásku
a blízkost.
Láska je totiž jeden z nejsilnějších
citů, který na světě existuje, a právě
o Vánocích by ji měl pocítit každý.
Svým dárkem bychom měli dát lidem
kolem nás najevo, že nám na nich záleží, že nikdy nejsou sami.
Každý rok se těším, až uvidím, jak
mé dárky potěší ty nejbližší. Poté najdu pod stromečkem balíčky, které
jsou určeny pro mou osobu. Miluju tu
chvíli napětí a očekávání, kdy absolutně netuším, co je v nich zabaleno. Ať
už se uvnitř nalézá cokoli, každý dárek mě potěší na srdci a na duši. Jsem
vždy velmi dojatý a míchají se ve mně
nejrůznější typy emocí, které však nedokážu vyjádřit slovy.
Přeji všem čtenářům Obecních novin
šťastnou ruku při letošním vybírání dárků. Ať letošní Vánoce prožijete
v lásce v kruhu těch, které milujete.
Nakonec nezáleží na tom, co člověk
dostal nebo co dal druhým k Vánocům. Důležité je, aby to byly dárky věnované ze srdce!
Matěj Fucyman
Prosinec 2017

Malé ohlédnutí za frenštátskými duchovními
Od srpna má Frenštát p. R. (a potažmo
Trojanovice) nového faráře. Je jím P. Petr
Kříbek. Ten se po svém příchodu – mimo
jiné – dal do vytváření nových farních
webových stránek, kde kromě aktuálních
informací o bohoslužbách bude možné
nahlédnout také do života i dějin farnosti. Sesbírat informace o více než 400leté
známé historii frenštátské farní obce není
jednoduché. Aktivně při tom pomáhá paní
Milena Mužíková z Trojanovic. Její zásluhou máme k dispozici seznam farářů - a
od roku 1928 i kaplanů, kteří ve Frenštátě
působili.
Bývaly doby, kdy ve Frenštátě bylo pohromadě pět i více duchovních. Libor Knězek
se o nich zmiňuje ve své knížce Ve Frenštátě mají rádi poezii: „V té válečné době bylo
ve Frenštátě něco jako „kroměřížská kapitula“. Působili zde nebo byli na odpočinku
P. Bém se svým dětským pěveckým sborem,
P. Vladimír Tichý, vynikající tanečník, který
v učňovské besídce naučil českou a moravskou besedu, dále jazykovědec a znalec motýlů P. Černoch. Nesmím zapomenout ani
na P. Slavíčka, majitele rodinné vilky
v Jandově stromořadí, kde v přízemí měl
na chodbě sbírku nástěnných hodin a
v prvním poschodí unikátní sbírku knoﬂíků.
Málem bych zapomněl na P. Bajtka
v Horní ulici, předsedu zahrádkářů a chovatelů drobného domácího zvířectva.“ Kromě
nich zmiňuje Knězek také P. Poláška, který
byl po válce duchovním rádcem skautů, P.
Vaňáka, který se stal později olomouckým
arcibiskupem, či literárně zaměřeného P.
Martinka, který do Frenštátu přivedl spisovatele Jana Čepa či básníka Jana Zahradníčka.
Mnozí z nich vyučovali náboženství

na trojanovických školách. Mnohé si –
zvláště ti dříve narození čtenáři Obecních
novin – budou pamatovat. Jakkoliv se časy
změnily, zanechali tito lidé určitou stopu.
Někdy výraznější, někdy méně výraznou.
Když už se nám dostal jejich seznam
do rukou, dovolujeme si s laskavým svolením paní Mužíkové otisknout alespoň jeho
část. Snad některé z těch jmen vyvolá vzpomínku. A věříme, že to nebude vzpomínka
špatná.
P. Jan Bajtek, katecheta (1912 – 1941), P.
Hugo Schneider, kaplan (1931-1940); P. Medard Horák, farář (1932 – 1959); P. Vojtěch
Zapletal, kaplan (1938 – 1939); P. František
Černoch, kaplan (1938 – 1955); P. Vladimír Tichý, kaplan (1940 – 1945); P. František Martinek (1940 – 1944); P. František
Vaňák, kaplan (1941 – 1948); P. František
Bém, katecheta (1941 – 1968); P. Vladimír
Schneider, kaplan (1943); P. Josef Polášek,
kaplan (1944 – 1945); P. Otakar Tomáš,
kaplan (1948 – 1950); P. Karel Malovaný,
katecheta (1948 – 1951); P. František Filip,
místoděkan a administrátor (1952 – 1979);
P. Alois Čundrle, kaplan (1954 – 1960); P.
Bohumil Zlámal, kaplan (1930 – 1961); P.
Jan Sczurko, kaplan (1961 – 1965); P. Josef
Tobolík, kaplan (1966 – 1967); P. Bedřich
Jagoš, kaplan (1968 – 1969); P. František
Flamík, kaplan (1969 – 1971); P. Anton
Lapšanský, kaplan (1972 – 1973), P. František Janotka, administrátor (1979 – 1990);
P. Pavel Kupka, farář (1990 – 1992); P. Petr
Dokládal, farář (1992 – 1997); P Rudolf
Swienczek, farář (1997 – 2016); P. Miroslav
Horňák, farní vikář a administrátor (2009
– 2017).
Martin Trubač

Strhující příběh o touze, hudbě a přátelství
Našli ho jako malé dítě v krabici od citrónů. Proto dostal jméno Lemon. Vyrůstal
mezi námořníky a nikdy neopustil loď… A
stal se z něho geniální klavírista!
Co dokáže silný příběh, dva hráči (záměrně píšu hráči, protože to nejsou jen herci),
pozoun a klavír?
Amatérská divadelní společnost Waterloo
vás zve na hru Alessandra Barrica Novecento ve čtvrtek 11. ledna 2018 v 19 hodin
v sále frenštátského kina. Místa v sále si
můžete rezervovat od 3. ledna v Turistickém a informačním centru ve Frenštátě p.
R. osobně nebo telefonicky (tel.: 556 836
916).
Hrají Pavel Poštulka a Ladislav Kokeš.
text a foto: Martin Trubač
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Dvojí pozvání na Živý betlém
Ve čtvrtek 21. prosince od 16:00 hod.
pořádá na náměstí Míru ve Frenštátě
pod Radhoštěm Astra, centrum volného
času ve spolupráci s MěKs Frenštát p. R.
„Živý Betlém aneb Kam zabloudili pastýři?“ Zahraje divadelní soubor Zvon s živými ovcemi a koníčky. Malí i velcí, udělejte
dobrý skutek (nakupte a přineste těžký nákup babičce s dědečkem, pomáhejte chudým a nemocným atd.), napište o něm bez
podpisu na namalovaném, vystřiženém

srdci a přineste dobrý skutek Ježíškovi jako
dárek do jesliček. Přineste také lucerničky
se svíčkami, ať vám můžeme předat Betlémské světlo a rozzářit láskou všechna
srdce kolem jesliček.
Bližší informace podá Jiří Hauser, e-mail:
Hauser11@seznam.cz, tel: 736480464.
Jiří Hauser
Astra, centrum volného času,
Frenštát p. R., p. o.
foto: Jiří Hauser, Jan Novotný

Tradiční předvánoční Živý betlém se, jako
každý rok, uskuteční ve Stáji Bonanza Trojanovice. Letos si návštěvnící mohou přijít
poslechnout betlémský příběh o narození
Ježíše ve středu 20. 12. od 16 hodin. Jako
každý rok bude pro všechny lidi dobré vůle
připraven vánoční svařák a pro děti a řidiče
čaj. Odnést si můžete štěstíčko na smrkové
větvičce a stejně jako vloni budeme rozdávat Betlémské světlo, které přivezou skauti
z ekumenické bohoslužby ve Vídni. Kdo
bude mít zájem, nechť si vezme svíčku a lucerničku. Vstupné je jako vždy dobrovolné.
Pokud máte čas a chuť vánočně se naladit,
přijďte k nám.
Zuzana Školeková
Stáj Bonanza Trojanovice, z. s.

Co nového v muzeu?
Prosinec je čas adventního očekávání a
příprav na Vánoce. Již tradičně navštěvují
muzeum žáci mateřských a základních škol,
aby se zúčastnili vánočního edukačního
programu. Ten letošní s názvem Půjdem
spolu do Betléma se věnuje betlemářské
tradici, která byla zvláště na Frenštátsku
v druhé polovině 19. století a na počátku
20. století velmi rozvinutá. Pro starší žáky
základních a studenty středních škol máme
připraven program O původu Vánoc, který
přibližuje historii křesťanských i předkřesťanských kořenů vánočních svátků. Oba
programy je třeba rezervovat.
Adventní atmosféru oživí ve čtvrtek 7.
prosince 2017 v 17 hodin v podkroví muzea posezení se zpěvačkou Hanou Děckou a cimbalistou Jaroslavem Hrbáčkem.
V programu Advent v duchu šansonu
oba představí netradiční spojení lidového
hudebního nástroje a francouzské písně.
Vstupné: 30,- Kč.
Na poslední den v roce jsme pro veřejnost
připravili akci Silvestr v muzeu. Průvodci
v kostýmech provedou návštěvníky muzeem. Přitom vás – kromě jiného – seznámí
s tím, jak vypadala štědrovečerní večeře

Moment znamená pomoc
v místním regionu, a s řadou dalších zajímavostí. A protože bude Silvestr, okoření
své vyprávění i špetkou dobového humoru.
Komentované prohlídky se konají v neděli
31. prosince 2017 v 10:30 a v 14:00 hodin.
Vstupné: 50,- Kč dospělí, 30,- Kč děti a senioři.
text a foto: Martin Trubač

V Trojanovicích je otevřeno nové sběrné místo pro dobročinnou organizaci
Moment. Od listopadu můžete nosit
své věci do Lesní školky – Spolek Na
trojanovské pasece.
Pokud tedy máte oblečení či drobné
věci, které již neupotřebíte, ale protože
jsou stále pěkné a funkční, je vám je líto
vyhodit a chcete je darovat potřebným,
máte možnost.
V Momentu pak každou věc protřídí
na centrálním skladě a následně zašlou do sítě svých dobročinných second
handů. Tam si je můžete koupit, díky
čemuž je vrátíte zpět do života. Výtěžek
z prodeje Moment věnuje partnerským neziskovým organizacím.
V současné době podporuje Mobilní hospic Ondrášek, Stacionář Žebřík,
Kola pro Afriku a Save Elephants.
Jedna taška darovaných pěkných věcí
znamená např. transport jednoho kola
do Afriky a umožnění pravidelné školní docházky jednomu dítěti na několik
let.
Monika Chwastková
Prosinec 2017
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Pomozte nám pomáhat
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Pět generací hasičů z Trojanovic

Autorka článku s pravnoučaty

Příběh začíná narozením mého tatínka,
Valentina Bjačka, roku 1885. Jako živnostník si v Trojanovicích v rodinném domku
zařídil menší stolařskou dílnu. Když se
v roce 1933 v obci zakládal spolek dobrovolných hasičů, byl také mezi nimi.
Do hasičské zbrojnice - u nás doma se
jí neřeklo jinak než „hasičárna“ - brával

s sebou i nás, svých devět dětí. V dospělosti
jsme se někteří také stali hasiči. Já, v těch
dobách jsem se ještě jmenovala Pavla Bjačková, jsem se provdala za hasiče Ludvíka
Štefka. Společně jsme vychovali syna Pavla,
který byl několik let velitelem hasičů a stále je mezi hasiči jako doma.
Moje vnoučata díky lásce k hasičskému
sportu našla své životní partnery. Vnučka
Věra se provdala za starostu hasičů Petra
Kaňu a vnuk Pavel Štefek se svou manželkou Ivetou, také hasičkou, vedou úspěšně
mladé hasiče. Také mám již pravnuky, kteří
hasičské zázemí v Trojanovicích poznali,
sotva začali chodit a mluvit. Honza Kaňa
(8 let) a Tomáš Štefek (6 let) se v hasičských
soutěžích vyžívají jedna radost.
Pavla Štefková
fota: archiv autorky
Valentin Bjaček (22. 8. 1885 - 17. 10. 1968)

TJ Trojanovice Bystré - žáci
minutě, kdy se utrhl Jirka Tyrlík a pěkným
zakončením nás poslal do vedení. Za 5 minut jsme se radovali, kdy si hezky „udělal“
obranu Kuba Hudeček a umístěnou střelou
k tyči zvýšil na 2:0 z našeho pohledu.
V 30. minutě se konečně podařilo prosadit Ondrovi Zahradníkovi a zápas jsme
zaslouženě vyhráli (Ženklava – TJ Trojanovice-Bystré 0:3).
text a foto: Aleš Genzer

Reklama a inzerce

Geodetické
práce
Ing. Lukáš Vrubel
Čeladná

728 886 874
Horní řada zleva: D. Dostalík, J. Pavelka, R. Válek, O. Zahradník, V. Novák, M. Sobota, J. Tyrlík, M. Genzer,
Š. Válek Dolní řada zleva: A. Šmahlíková, J. Hudeček, R. Tyrlík, Š. Polášek, K.V. Schindler

Poslední říjnový víkend jsme s žáky TJ
Trojanovice-Bystré vyrazili na závěrečný
zápas Okresního přeboru do Ženklavy.
Počasí sice bylo chladné a terén byl značně
rozměklý, ale to na našem odhodlání zvítězit nic nezměnilo.
Od začátku zápasu bylo vidět, že kluci
chtějí získat první podzimní body, a díky
tomu jsme si vytvářeli spoustu gólových

šancí (převážně Ondra Zahradník), ale
s proměňováním byl velký problém. Takže
do druhého poločasu jsme šli za stavu 0:0.
Druhý poločas bohužel začal jako první.
Šance jsme měli, ale proměnit jsme nedokázali. Chvílemi jsme se strachovali, protože i Ženklava párkrát zahrozila, ale jejich
akce vykryl branku hájící Rosťa Tyrlík. Ale
štěstíčko se k nám přiklonilo ve dvacáté

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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Poděkování za spolupráci
grantový příspěvek, který jsme využili
na zakoupení dvou stanů pro letní tábory u koní.
Také chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na činnosti jezdeckého kroužku, a také všem, kteří i letos pomohli s organizací letních táborů.
Malí piráti i návštěvníci Madagaskaru si
prázdniny s koňmi pořádně užili.
A protože se blíží nejkrásnější svátky
v roce, přejeme všem čtenářům Obecních novin z celého srdíčka krásné Vánoce, mnoho šťastných chvil s vašimi blízkými po celý příští rok. Mějte se rádi.

Děkujeme za podporu a spolupráci
všem, kteří se podíleli na akcích, které

jsme v tomto roce pořádali. Zejména děkujeme obci Trojanovice za poskytnutý

Zuzana Školeková
Stáj Bonanza Trojanovice, z. s.
foto: Tereza Mikesková

První výhra i prohra G.T. Trojanovice
Dne 26. října 2017 se konal zápas G.T.
Trojanovice s mužstvem Ferram Opava,
kterého se zúčastnilo 50 diváků.
Začátek zápasu byl velmi opatrný z obou
stran. Domácí vedli 2:0, ale hosté ještě
do poločasu snížili na 2:1. Za stavu 3:3 dali
domácí po učebnicové akci Maruchnič, Petrželka a Košelík na 4:3. V poslední minutě
ještě zpečetil výhru domácích do prázdné
brány Špaček.
Branky: Košelík Radim 2, Klimpar Pavel
2, Špaček Radim, Petrželka Dalibor - Žurek
David, Rubý Patrik, Košárek Jakub.
Konečný výsledek byl 6:3 (2:1)
Trenér G. T. Trojanovice Dalibor Petrželka okomentoval zápas slovy: „Jsme rádi, že
jsme vstoupili do sezóny vítězstvím. Důležité to je už jen proto, že nás přišlo podpořit
více diváků, než na co jsme z předchozích
sezón zvyklí, a je to pak při utkání znát.
S výsledkem jsme určitě spokojeni, s herním projevem už tolik ne.“
Další zápas se konal 10. listopadu 2017,
kdy se G.T. Trojanovice utkaly s KFV Roub
Vítkovice. Podpořit sportovce přišlo 40 diváků.
Branky: Maruchnič Ivo, Petrželka Dalibor,
Štika Jan - Rzidký Jakub 2, Benko Matyáš,
Kopecký Patrik.
Bylo to velmi vyrovnané a kvalitní utkání. Po úvodním oťukávání se domácí
v 7. minutě dostali dvěma slepenými góly
do vedení 2:0. Vítkovice nicméně ještě

do poločasu stačily vyrovnat. Druhý poločas už vyšel lépe hostům, kteří odskočili
až na stav 4:2. Trojanovice tak nenavázaly
na úvodní kolo a doma podlehly Roubu
3:4. Ačkoliv ke konci zápasu v power-play svého soupeře drtily, tak vyrovnat se
jim už nepodařilo.
„Utkání s Vítkovicemi pro náš tým začalo
velice dobře po tom, co jsme se dostali
do dvoubrankového vedení. Tým z Vítkovic pak začal přidávat a dostávat naše hráče
více pod tlak, a tak do přestávky stihl náskok dorovnat 2:2. Hned na začátku druhé
poloviny utkání se nám povedlo dát ukáz-

kového vlastence a poslat tak hosty do vedení. Vítkovice ve zbytku utkání
předváděly velice dobrou hru s kvalitní
obranou a odhodláním všech hráčů výsledek již nepustit. I přes řadu šancí, které
jsme si vytvořili předně v power-play, se
nám branku vstřelit nepodařilo a soupeř
nás tak doma po zásluze bodově „vyloupil“.
Hráče z Trojanovic musím pochválit, že až
do konce utkání nic nevzdávali a o výsledek se prali až do poslední vteřiny,“ sdělil
trenér Dalibor Petrželka.
text a foto: Dalibor Šuhajda

Horní řada zleva: Vojtěch Bartoš, Ivo Maruchnič, Roman Košelík, Pavel Klimpar, Miroslav Skurka, Lubomír
Prorok, Radim Košelík, Karel Žídek, Jan Štika st.
Dolní řada zleva: Jiří Kovář, Jan Štika ml., Dalibor Šuhajda, Dalibor Petrželka, Radim Špaček
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