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Chtěl bych najít těch zbývajících 19 rodin

Slovo starosty

4. prosince 2015 se konala v hasičské
zbrojnici beseda s panem Ing. Petrem
Polakovičem (o akci více v článku Beseda v hasičárně). Pan Petr Polakovič se
dlouhodobě věnuje problematice vystěhovalectví Čechů do Brazílie. V loňském
roce podnikl badatelskou cestu, v rámci
které - mimo jiné - pátral také po stopách
emigrantů, kteří do Brazílie přijeli z Trojanovic.

Vážení spoluobčané,
začíná nový rok 2016 a to nutí člověka ohlédnout se za sebe, ale také dívat
se dopředu. Přelomové období vždy
nutí k zamyšlení. Mám za sebou 9 let
práce pro obec Trojanovice a celých
těch 9 let přemýšlím, zda dělám práci
dobře. Dívám se na výsledky a hledám
chyby. Výsledky vznikají především
z tvrdé a dlouhodobé práce, která mě
baví, i když ne vždy je to práce vděčná.
Chyby vznikají z nedostatku empatie,
komunikace, z ješitnosti a touhy dělat
věci rychle a hned. Když se tak ohlížím
za sebe, vidím výsledky a vidím také
chyby.
Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Asi je to pravda. Dokonalé a bezchybné dílo neexistuje. Když už se ale
chyba udělá, je zapotřebí, abychom si ji
uvědomili a příště se jí vyvarovali. Nesmíme z každé chyby jančit. Naopak,
když se chyba odhalí, tak je to dobře.
Učí nás to dělat věci lépe a hlavně - učí
nás to pokoře. Nikdo nejsme dokonalí.
Jsme prostě jenom lidé.
Nic se nemá přehánět. Přílišné pracovní vytížení neprospívá člověku jak
v zaměstnání, tak v domácnosti. Proto
si říkám, že je dobré snažit se o uměřenost v práci i doma. A k tomu pamatovat i na odpočinek. Všechno to člověk
potřebuje, jinak začíná trpět duše a
trpí také lidé v okolí, lidé blízcí.
Proto přeji všem občanům Trojanovic
a okolí, aby v novém roce uměli vyváženě doplňovat pracovní nasazení
chvílemi odpočinku. A hlavně všem
přeji radost z práce. Aby zapřemýšleli nad svými chybami a vybrali si
alespoň jednu, kterou se budou snažit
eliminovat. Přeji to vám všem, ale také
sobě. Přeji také, abychom měli mnoho
sil a božího požehnání.
Jiří Novotný
starosta obce
Leden 2016

Co vás přivedlo na myšlenku pátrat po stopách českých emigrantů v Brazílii?
Ta myšlenka ke mně přišla tak nějak sama.
V roce 1996 jsem se dostal poprvé do Brazílie, bylo to obchodně. A byla to láska
na první pohled. Věděl jsem od své babičky,
že asi nějací naši předkové odešli do Brazílie. Pamatuji si, jak jsem kráčel mezi davy
na Avenidě Paulista v Sao Paulu a díval se,
jestli nenajdu svoje příbuzné, zvláště nějaké krásné brazilské sestřenice. Po návratu
jsem nejdříve obešel celé české příbuzenstvo z matčiny strany, abych zjistil jméno té
rodinné větve, která odešla za moře. A pak

Z přednášky Ing. Petra Polakoviče v hasičské zbrojnici

jsem rok psal na konzuláty a ambasády.
Začal jsem přirozeně těmi našimi českými,
pak mi ale jeden diplomat dobře poradil,
abych se obrátil na rakouské a německé,
jelikož jméno Hörbe by se tam mohlo spíše uchytit. A opravdu, po roce jsem našel
ve schránce dopis od německé konzulky
v městě Blumenau. Rodina byla nalezena.
Zavolal jsem tam hned, na druhé straně se
představil Claudio Hörbe. To bylo vše, co
jsem rozuměl, narazil jsem na problém komunikace. Já jsem nabízel češtinu, němčinu, angličtinu nebo „govorju parusky“, oni
portugalštinu, španělštinu a francouzštinu.
Ale pak jsem si začal psát s jiným členem
rozlehlého klanu rodin prvních imigrantů
z roku 1877, Petera a Josefa Hörbe – Lotariem Skolaudem. No a ten mi začal posílat
kontakty na další rodiny, abych jim pomohl odhalit jejich české kořeny – paní Huyerovoru, Simmovy, Staﬀenovy atd. a už se to
rozjelo. Pak jsem byl již donucen s radostí
jim pomáhat najít jejich ztracené kořeny.
Začátkem roku jste strávil půl roku v Brazílii. Co bylo smyslem této cesty?
Moje hobby mě přivedlo až k návratu
do univerzitních lavic. Jsem absolvent VŠE
v Praze a teď jsem pro změnu doktorand
na FF UK v Praze na Středisku iberoamerikanistických studií. Dostal jsem se na jeden
semestr na Universidade de Sao Paulo přes
výměnný program. Cílem mé cesty bylo
získat další studijní podklady pro zpracování mé doktorandské práce.
Které části Brazílie jste navštívil?
Dva měsíce jsem pobyl v Sao Paulu, kde
bylo na univerzitě skvělé zázemí. Pak jsem
vyrazil na cestu po zemi. Byl jsem v Riu,
zrovna v době karnevalu, kdy se tam nedalo
moc bádat, jedině tak samba a teplota vody
v moři na plážích Copacabana a Ipanema.
Ale pak začalo bádání naplno: Bahia, Mi-
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nas Gerais, Mato Grosso, Brasilia, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
Jak vypadal váš terénní průzkum v Brazílii?
Měl jsem plán cesty. Dojet tam, kde potřebuji něco vypátrat na místě, vidět to místo, potkat krajany, nalézt rodiny, setkat se
s akademiky, profesory i studenty, které by
moje téma zajímalo, které by dokonce i zajímalo, že bych jim udělal prezentaci
o tématu své dizertace. Navázat nové kontakty, navázat nová přátelství. To se mi vše
splnilo. Samozřejmě výsledky bádání nebyly vždy absolutně uspokojující, ale aspoň
mi to dává motivaci se tam zase vrátit.
Mají potomci někdejších emigrantů z území
Rakousko-Uherska nějaké povědomí o svých
kořenech?
Záleží na rodině, její rodinné historické
paměti, na zájmu objevit své kořeny. Narazil jsem na rodiny, pro které to bylo nové a
překvapivé. Ale také na rodiny, které třeba
za posledních 10 nebo 15 let bádání mají
tak perfektně zpracovaný genealogický
arch, že je to až neuvěřitelné.
Vaši studijní cestu podpořila řada českých
obcí – mezi nimi i Trojanovice – s tím, že se
pokusíte zjistit něco podrobnějšího o vystěhovalectví z místního regionu. Podařilo se
vám objevit nějaké potomky trojanovických
vystěhovalců?
Ano, podpořila mě vaše obec a dvě města:
Nový Bor a Jablonec n. N. Odtamtud odešlo do Brazílie mnoho rodin. Zadání od vás
objevit trojanovické v Piraju bylo jedinečné. Měl jsem místo, kam mělo odjet z Trojanovic v roce 1895 cca 20 rodin. Jednoduché
- jeďte a najděte je. Našel jsem jednu rodinu
z těch dvaceti - Schablaturovy, Vaška a jeho
rodinu.
Bylo to obtížné?
Bylo to dosti obtížné, ale já byl zapálený
agent. I když do Jamese Bonda jsem měl
daleko (smích). Bavilo mě to, líbilo se mi
v Piraju a měl jsem ohromnou radost, když
jsem je našel.
Jak reagovali na to, když jste jim řekl, že jejich předkové přišli z malé vesnice v beskydských horách?
Byli překvapeni, žasli, že někdo jim zavolá
takhle jednou kvečeru, že k nim chce přijít
domů a říct jim, odkud jsou. Že jsou od nás
z Česka, tedy přesně z Moravy, a dokonce
úplně přesně z jedné malebné horské vesnice, která se jmenuje Trojanovice. Nemohli
uvěřit tomu, že jsem je našel ve 200 milionech lidí. A byli a jsou šťastní, znají teď svoje kořeny. Mají dva syny a dceru, chystají se
k vám již příští rok.
Mohl byste nám říci něco o historii vystěho-

valectví z českých zemí do Brazílie?
Začalo to již za krále Jana IV., který s celým
svým dvorem v roce 1807 utekl před Napoleonem z Portugalska do Brazílie. On otevřel Brazílii světu, nejvíce Angličanům, ale
s nimi přišla i celá řada dalších Evropanů
- Francouzi, Němci a také zkušení obchodníci od nás z českých zemí. Pak další velký
impuls byl, když se rakouská arcivévodkyně Leopoldina provdala v roce 1817 za syna
krále Jana, prince Pedra. A po vyhlášení
samostatnosti Brazílie v roce 1822 nastal
aktivní nábor kolonistů i vojáků z našeho
středoevropského prostoru. Největší vlna
vystěhovalců z našich zemí začala v 70. letech 19. století a prakticky pokračovala až
do doby, kdy odešli vaši Trojanovičtí.
Jste zakladatelem Krajanskéko muzea vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově v Ralsku.
Jak muzeum vznikalo? Co zajímavého v něm
můžeme vidět?
V roce 2010 se uskutečnila na Pražském
hradě výstava České stopy v Brazílii. Měla
několik modulů a já jsem byl kurátorem
modulu „Historie a přínos české emigrace do Brazílie“ . Po skončení výstavy jsem
získal výstavní panely pro založení
muzea v Ralsku. Tak vznikl první sál
v přízemí. Vloni jsme získali cenu Institutu
brazilských muzeí IBRAM a otevřeli další
sál v podkroví, který nese jméno brazilského prezidenta českého původu Juscelina Kubitschka. Sbíráme další materiály a
dokumenty, listy pasažérů, databáze jmen
vystěhovalců a chceme vystavit i drobné
předměty.

Výzva ke spolupráci
Od července 2007 objevují se na prvních stránkách Obecních novin z Trojanovic rozhovory se zajímavými lidmi
žijícími a působícími v naší obci. Členové spolků, pamětníci, zaměstnanci
obecního úřadu, představitelé nejrůznějších profesí - za tu dobu to bylo více
než devadesát rozhovorů. To už je slušná plejáda.
Rádi bychom v této tradici pokračovali
i nadále. Neobejdeme se ovšem bez vaší
spolupráce.
Pokud víte o někom z vašeho okolí,
kdo je natolik zajímavý, že by stálo zato
představit ho na stránkách novin, 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

Přijďte mezi nás

Jaké je povědomí mezi obyvateli ČR o jejich
krajanech v Brazílii?
U nás je povědomí o vystěhovalectví do Brazílie velmi malé. Všichni vědí, že
lidé odcházeli do USA, do Kanady,
do Austrálie a všude možně, ale Brazílie
moc nikoho nenapadne, ani že vystěhovalecká vlna byla tak výrazná.
Jaké jsou vaše další úkoly či plány na poli
výzkumu fenoménu české emigrace do Brazílie?
Rád bych učinil další zajímavé objevy,
abych mohl co nejlépe napsat svou doktorandskou práci a přinést v ní určité nové
poznatky k tomuto fenoménu. Při příležitosti nadcházející olympiády v Rio de Janeiro mám v plánu prezentovat Brazilcům
i Čechům v našem českém olympijském
pavilonu české stopy v Brazílii a upozornit
na existenci našeho muzea. A samozřejmě
bych chtěl najít těch zbývajících 19 trojanovických rodin.
Děkuji za rozhovor.
rozhovor připravil: Martin Trubač
fota poskytl: Petr Polakovič

Valašský soubor písní a tanců Radhošť
z Trojanovic přeje všem spoluobčanům
hodně zdraví, dobré pohody a spokojenosti
v práci i osobním životě po celý rok 2016.
Zároveň chci připomenout, že rádi v souboru uvítáme všechny, kdo mají zájem
o lidovou píseň a tanec, chtějí se podílet na činnosti souboru a tím na zachování
kulturního odkazu našich předků. Zkoušky
souboru jsou vždy v úterý od 19.00 hod.
v zasedací místnosti – 1. patro tělocvičny
u školy v Trojanovicích na Lomné.
.
Ing. Petr Michna
vedoucí souboru
Leden 2016
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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 14. prosince 2015
8/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č.10/2015 – viz příloha.
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2015 – viz příloha.
8/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 – viz příloha.
8/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č.13/2015 – viz příloha.
8/4 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příjmů a výdajů na rok
2016 dle odvětvového třídění v oddílech a paragrafech rozpočtové
skladby – viz příloha.
8/5 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu na
rok 2016 – viz příloha.
8/6 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje p. č. 3580/11 a
3580/18 v k. ú. Trojanovice.
8/7 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny parcely č. 3569/29
v k. ú. Trojanovice, která je v majetku obce Trojanovice, za část pozemku parcely č. 2346/3 v k. ú. Trojanovice. Jedná se o část parcely
č. 2346/3 v šířce 1,5 m, která je v souběhu s hlavní cestou a bude
využita pro eventuální vybudování chodníku do údolí Ráztoky.
8/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vypracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodu v lokalitě Pod Javorníkem.
8/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu
nemovitosti č. p. 849, na pozemku p. č. st. 1506 v k .ú. Trojanovice
na rok 2016.
8/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dotaci pro žadatele
v rámci speciﬁckého cíle 2.1 “Snížit emise z lokálního vytápění
domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek” - tzv. kotlíkové dotace, ve výši
5% spoluúčasti obce Trojanovice pro žadatele, občany Trojanovic,
bydlící ve stávajících a ne nových domácnostech rodinných domů.
Dotace bude vyplacena poté, co žadatel doloží, že mu byla vyplacena dotace z MS kraje. Dotace bude vyplacena na všechny zdroje
tepla kromě zdrojů tepla na černé a hnědé uhlí.
8/11 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
domu čp. 748 pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č.
3571/2 , vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
8/12 Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 5 /2015 o příspěvku na zřízení nového zdroje pitné vody - studny a na prohloubení
stávajícího zdroje pitné vody - studny.
Tímto se ruší stávající směrnice č. 1/2006 ze dne 30.1.2006, dodatek směrnice č. 1 ze dne 1. 8. 2006 a dodatek směrnice č. 2
ze dne 17. 3. 2009.
8/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dodatky ke smlouvám o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory poskytnuté v roce
2015.
Leden 2016

8/14 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje bussines plán provozu Restaurace Rekovice.
8/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje využití fondu Horečky pro rok 2016 - viz příloha.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Rozpočet na rok 2016
Na 8. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice byl schválen
rozpočet příjmů a výdajů na rok 2016. Pokud se s ním chcete podrobně seznámit, naleznete ho na webových stránkách
www.trojanovice.cz mezi povinně zveřejňovanými informacemi. Zde uvádíme jen hlavní data.
Předpokládaná výše příjmů v roce 2016 je 40 310 000,- Kč.
Hlavním zdrojem příjmů jsou kromě daní příjmy z nájmů, poskytovaných služeb, výtěžek z obecního lesa, příjem za tříděný
odpad a neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu.
Největší investice představuje stavba chodníku do Ráztoky
(cca 9 miliónů Kč), dokončení rekonstrukce Rekovic (předpokládaná výše 3,6 miliónu Kč) a vybudování vodovodu do Ráztoky (cca 3,5 miliónu Kč). Mezi další výdajové položky patří
provoz obecního úřadu a poskytování služeb obce Trojanovice
(cca 4 520 500,- Kč), školy (3 000 000,- Kč) či péče o stav silnic
(2 400 000,- Kč).

Termíny svozu popelnic v roce 2016
Pro všechny části obce je od letošního roku jednotný svozový den, a to LICHÝ ČTVRTEK.
Svoz je pravidelně i ve dny, kdy připadne na tento den svátek.
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Výše místních poplatků v roce 2016

Nové oranžové kódy na popelnicích

Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Obce Trojanovice:
Sazba poplatku: - osoba trvale bydlící v obci
- za rekreační objekt

Domácnosti, které si ještě nevyzvedly nový kód na popelnici, si ho mohou vyzvednout kdykoli v úřední hodiny obecního
úřadu. Bez tohoto nového kódu nebude popelnice vyvezena.

410,- Kč
410,- Kč

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa
80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce
300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele
450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu.
200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hodin
středa
15.30 - 17.00 hodin (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční banky, a. s.
číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2016.

Poplatky za inzerci
Ceny za reklamu a inzerci se v roce 2016 měnit nebudou, zůstávají tedy stejné jako v předchozím roce. Ceny uvedené
v závorkách platí pro inzerenty či ﬁrmy sídlící na území Trojanovic.
Rozhodnete-li se publikovat inzerát či reklamu více než
2x po sobě, získáváte 10% slevu.
Inzeráty týkající se akcí osvětového, kulturního či sportovního
charakteru inzerujeme bezplatně.
Martin Trubač

Informace o pytlovém sběru
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!
Systém pytlového sběru tříděného odpadu stále pokračuje za stejných podmínek jako v loňském roce. Nezapojené domácnosti se
mohou do tohoto systému kdykoli přihlásit, a to registrací
na obecním úřadě, kde jim budou zdarma vydány také pytle a čárové kódy. Zaregistrované domácnosti si nové pytle i kódy vyzvedávají přímo ve sběrném dvoře.
Vypočtený bonus za rok 2015 bude při platbě poplatku za odpady
v hotovosti domácnosti odečten, při platbě převodním příkazem
je nutné se o výši bonusu informovat na obecním úřadě na tel. 556
835 022 nebo e-mailem na ic@trojanovice.cz nebo obec@trojanovice.cz.
Přehled ﬁnančních bonusů za dovoz tříděného odpadu do sběrného dvora:
Pytel plastů
15,- Kč
Pytel nápojových kartónů
10,- Kč
Papír (min. hmotnost 10 kg)
10,- Kč
Objem a čistota odpadů
Odpady v pytlích musí být sešlápnuté a čisté, bez zbytků potravy a
bez mastnoty. Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který do nich
opravdu patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude ﬁnanční
bonus uznán.

Naši jubilanti
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Antonín Caletka

85 let

Jan Oláh

85 let

Pavel Bjaček

80 let

Jan Šmajstrla

75 let

Miroslav Strakoš

75 let

Jaroslava Kahánková 70 let
Věroslava Strnadlová 70 let
Dana Strakošová

70 let

Marta Skapková

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
Leden 2016
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
STOPY SLAVNÝCH RODÁKŮ
Významné osobnosti Frenštátska
jako zdroj inspirace pro mladou generaci.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 17. ledna 2016
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Účinkují soubory Ondřejníček z Kunčic p. O.
a Valášek z Kozlovic.
V sobotu 9. ledna 2016 v 16.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.
ČTVRTEČNÍCI: PÍSNĚ NEJEN TKALCOVSKÉ
Pásmo vzpomínek a básní Josefa Kalusa
a lidových písní s tkalcovskou tematikou.
Programem provází: Eva Porubová a Martin Trubač.
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 10.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a středních škol.
Komentovaná prohlídka v kostýmech, beseda Ani liška, ani
vlk, dílna šikovných rukou, střelba na laserové střelnici.
V pátek 29. ledna 2016 od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí.

Obec Trojanovice
Vás zve na

Obecnı́ bál

v sobotu 30. ledna 2016
v 19 hodin
v hotelu Beskyd
K tanci a poslechu
hraje skupina KIWI
• vystoupenı́ tanečnı́ skupiny
ze ZUS� Frenštát p. R.
• CIRCUS Dance studio Nový Jičı́n
• bohatá tombola
Vstupné včetně mı́stenky:
90,- Kč
Předprodej od 6. 1. 2016
na Obecnı́m úřadě
v Trojanovicı́ch

MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM DĚKUJE
SVÝM PŘÁTELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ A
PŘEJE VŠEM DOBRÝ ROK 2016
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Valašský soubor Radhošť z Trojanovic
zve
na tradiční

VALAŠSKÝ BÁL
V sobotu 6. února 2016 v hotelu Beskyd.
Všichni jsou srdečně zváni.

Předprodej místenek se vstupenkou bude od poloviny
ledna v prodejně Kutil na Lomné a v Informačním centru
na náměstí ve Frenštátě p.R.

Leden 2016
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VSF Novotný s.r.o. , Trojanovice 637

(naproti hospody U Bačů), 744 01 Trojanovice, tel. 604 252 671

•PRODEJ STŘEŠNÍCH KRYTIN
•POKRÝVÁNÍ STŘECH
•ZATEPLOVÁNÍ STŘECH
•TESAŘSKÉ PRÁCE
•ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
•NADKROKEVNÍ IZOLACE

ZIMNÍ A JARNÍ SLEVY !!!

www.vsfnovotny.cz

Leden 2016
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Zápis žáků do 1. ročníku

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka
a Mateřská škola Trojanovice,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1. ročníku
naší základní školy

se koná v sobotu 16. ledna 2016
od 8:00 do 11:30 hodin
v budově školy.

Pro školní rok 2016/2017 budou zapsány
do 1. ročníku děti,
které dovrší k 31. 8. 2016 věku šesti let (děti narozené mezi 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010) a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.
Zákonný zástupce dítěte
předloží při zápisu svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.

�����������������������
���������������������
�������������������
�������������������������
����������������������
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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 22. listopadu 2015

Občánci zleva: Nora Schreier, Vojtěch Bílek

Občánci zleva: Lukáš Genzer, Jindřich Myslivec, Julie Děcká, Vojta Žlebek

Jubilanti nahoře zleva: Lumír Šrubař, Stanislav Dobiáš, Stanislav Macháč, Václav Štěrba, Václav Janda, Bohumír Zbavitel, Josef Janák, Josef Bil
Dole zleva: Jiřina Uhlířová, Jitka Chovancová, Marie Petrová, Anna Hověžáková, Jaroslava Blažková, Aloisie Caletková, Vlasta Gvardová, Emilie Harvanová

foto: Věra Vašendová

Beseda v hasičárně
První prosincový pátek se konala již tradiční výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Hodnotil se uplynulý rok,
počet výjezdů. Vyslechli jsme si zprávy
soutěžních družstev. Plánovali akce na rok
2016.
Leden 2016

Poté jsme měli připravené povídání s Ing.
Petrem Polakovičem, který se zajímá o vystěhovalce z českých zemí do Brazílie.
Při jednom ze svých studijních pobytů našel
Václava Šablaturu, který je potomek Petra
Šablatury . Ten se v roce 1892 vystěhoval se

svou manželkou do Brazílie. Rod Šablaturů
má v našem hasičském sboru nejvíce členů.
Prohlídli jsme si zajímavé fotky a dozvěděli
se spoustu nových informací.
Věra Káňová

11
Petice
Petice je dobrá věc. Je to dobrý nástroj
v demokratické společnosti. Nástroj, kterého je zapotřebí využít ve chvíli, kdy selže
komunikace s úřady.
Například v roce 2004 jsme jako občanské sdružení dělali petici “Za zrušení a
zasypání Dolu Frenštát”. Petiční akci jsme
začali organizovat ve chvíli, kdy selhala komunikace s Obvodním báňským úřadem,
který bezprecedentně povolil průzkumnou
ražbu na dole a k jednacímu řízení o povolení nepustil ani zástupce obecních úřadů.
Tato nekomunikativnost vedla k vytvoření
úspěšné petiční akce s více než 25 tis. podpisy.
Proč o tom mluvím? Na minulém zastupitelstvu jsme také řešili jednu petici
- za odstranění
latí
před
okny
ve škole. O této petici však musím říci, že
byla naprosto zbytečná. Navíc tak, jak byla
formulována, poskytovala značně zkreslený obraz o celém problému se zalaťovanými okny.
Proč si to myslím?
Zde musím zajít do daleké historie. Předsazená fasáda na škole byla navržena již
v roce 2008, kdy se zpracovával projekt na
revitalizaci centra Lomné a v rámci tohoto
projektu se navrhoval také budoucí vzhled
škol a školek. Školka již byla zrealizovaná,
přístavba tělocvičny také a chyběla nám
pouze škola a tělocvična. To znamená, že
fasáda nebyla něco nového, ale s jejím návrhem se mohli zastupitelé seznámit již
v roce 2008.
Před realizací předsazené fasády se celý
projekt projednával s Krajskou hygienickou správou, která doporučila původní
projekt, kdy měly být latě i před okny třídy, změnit, a tak byla okna třídy zastíněna
pouze z jedné třetiny.
Již dříve jsem při doprovázení dětí
do školy pozoroval třídu, která měla být zastíněná. Ve třídě byly prakticky pořád staženy žaluzie, a to z toho důvodu, že je třída
slunečně velmi exponovaná. Proto jsem
nakonec souhlasil, že se ve třídě zakryje
1/3 oken, aby sluneční paprsky nebyly tak
intenzivní.
V roce 2015 došlo konečně k realizaci fasády. Druhý školní den jsem měl telefon od iniciátora petice, pana Marka Káni.
Bylo mi řečeno, že všechno je špatně a že
se fasáda musí vyřezat. Slíbil jsem, že věc
projednám s architektem. V dalších dnech
však již pan Marek Káňa zaslal podnět
na Krajský úřad a Krajskou hygienickou
správu.
Následovala návštěva úředníků z Krajského úřadu, kteří školu pochválili a řekli, ať
počkáme na stanovisko Krajské hygienické

správy. Setkání byl přítomen i pan Marek
Káňa. Shodli jsme se, že budeme pokyn
úředníků respektovat.
Ke komplikaci však došlo na Krajské hygienické správě. Obec žádala o oﬁciální
stanovisko k latím, které částečně zakrývají
okna třídy. Žádost byla doplněna o světelný výpočet. Krajská hygienická správa
však požádala obec, aby svou žádost stáhla,
protože již řeší stížnost iniciátora pozdější
petice.
Obec svou žádost stáhla, aby se vyhovělo
řešení stížnosti iniciátora petice. Dne 1. října 2015 byla svolána kontrolní prohlídka,
které se účastnili představitelé stavebního
úřadu města Frenštát p. R. I oni doporučili
počkat na stanovisko Krajské hygienické
správy.
Krajské hygienické správě již výpočet nestačil a nařídila měření množství denního
světla ve třídě. Měření se uskutečnilo dne
9. října 2015. Výsledky měření byly sděleny
18. listopadu 2015. Byly negativní.
Proto obec 23. listopadu 2015 svolala
schůzku se stavebním úřadem a bylo dohodnuto, že se odstraní 10 ks latí, které
částečně zakrývají učebnu. Stavební úřad
požadoval vypracování projektu a dodání stanoviska Krajské hygienické správy
k úpravám. Na dodání této dokumentace
dostala obec termín do konce roku 2015.
A nyní se dostávám k tomu, proč je podle mě petice zbytečná. Její iniciátor byl už
od samého začátku ujištěn, že se problém
zalaťovaných oken bude řešit. Pan Marek
Káňa si však ihned podal podnět na Krajský úřad a Krajskou hygienickou správu.
Ačkoliv byl o postupu šetření informován
přímo od Krajské hygienické správy, a tudíž věděl, jak dlouho celá věc trvala, přesto
zorganizoval petiční akci.

Na tento krok měl jistě právo, co je však
pro mě nepochopitelné, je zjednodušující
a manipulativní charakter petice. Součástí jejího textu bylo zveřejnění e-mailového dotazu, kterým se pan Marek Káňa 3.
září 2015 obracel na členy zastupitelstva.
Přestože mu většina zastupitelů obratem
odpověděla, informace o tom se do petice
již nedostala. O tom, že v petici chyběly
informace o všech výše popsaných jednáních, ani nemluvím. Tento selektivní přístup pak měl za následek, že petice mylně
vzbuzovala dojem, jako by v čele obce stáli
neoblomní zastupitelé, proti kterým je třeba vybojovat dětem denní světlo. Jako by
obec ani paní ředitelka nic nedělali, přičemž opak byl pravdou. Nevím tedy, zda
šlo iniciátorovi petice skutečně jen o fasádu, nebo i o to postavit do nepříznivého
světla zmiňované lidi.
Na závěr bych chtěl říci, že jsem sám
na posledním zastupitelstvu na základě
petice navrhl, aby se latě na fasádě školy
odstranily. Nicméně toto usnesení nebylo
schváleno a ani já jsem pro ně nehlasoval.
Myslím si, že fasáda hezky oddělila starou
budovu školy od nové přístavby. Že umožňuje dostatek denního světla na chodbách
a chrání děti, které se převlékají v šatnách.
Jsem rád, že se opravila celá škola, která je
velmi důstojná a pěkná. Nic nevzniklo náhodně a nad vším se opravdu přemýšlelo.
Jsem také rád, že vznikla diskuse nad architekturou v obci, o jejíž rozvoj se snažím
více než 8 let. Ne všichni na ni musíme mít
nutně stejný názor. Já osobně považuji dosavadní architektonické počiny za zdařilé.
Jsem ale vděčný za každý projevený názor
a děkuji za něj.
Jiří Novotný
starosta obce
Leden 2016
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Po stopách slavných rodáků
Každý z nás zanechává stopy. Některé
rychle mizí, jiné jsou trvalejší. Jedno je však
jisté – žádný materiál není natolik odolný,
aby stopy v něm zanechané vytrvaly
na věky. Tato myšlenka stála u zrodu výstavy, kterou se snaží frenštátské muzeum přiblížit šest vybraných osobností původem
z Frenštátska. Cílem výstavy však není detailně a vyčerpávajícím způsobem zachytit
život a dílo těchto osobností. Spíše naopak,
chtěli jsme lehce načrtnout několik stop.
Tak, aby zaujaly, inspirovaly a snad i motivovaly k tomu, abychom se i my snažili
ve svém životě zanechávat jenom pozitivní
a dobré stopy.
V rámci výstavy jsou prezentovány i výtvarné práce žáků základních a středních
škol inspirované slavnými rodáky. Nejlepší
z nich byly v rámci vernisáže, která se konala 26. 11. 2015, odměněny drobnými cenami. Tuto akci sponzorsky podpořili: ﬁrma
Arundo Trading, prodejna Stévia, knihkupectví Globus a Obec Trojanovice. Výstavu
můžete navštívit do 17. ledna 2016.
Martin Trubač

Vánoce na dědině
Rok se s rokem sešel a my se opět scházíme v předvánočním období ve Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde si pro nás místní nadšenci
a zaměstnanci připravili zajímavý interaktivní program zaměřený na období adventu. Děti se prostřednictvím poutavých
ukázek v jednotlivých domech seznámily s lidovými zvyky a obřady, které se
v mnohých rodinách dodržovaly a někde
dodržují dodnes. Každá chalupa byla tematicky zaměřena na zvyklosti v období
adventu, život prostého lidu v době předvánoční a vánoční.
Celý program byl velmi přínosný srovnáním vánočních zvyklostí dnešní doby
se zvyklostmi našich babiček, ale každý
si zde přišel na své, dospělí i děti. Dětem
se líbilo prostředí, originální dekorace a
věrohodné oblečení našich babiček a dědečků, šikovnost lidí a řemesla, která lidé
uměli v té době, libá vůně právě upečených perníčků nesoucí se světnicí, ochutnávky štědrovečerních oplatků nebo setkání s pravým Mikulášem a čertem.
Škoda jen, že se postupně vytrácí ta pravá
podstata Vánoc, která je založena
na vzájemné soudržnosti, lásce k druhým
a připomenutí si narození Ježíše Krista.
Michaela Manová
Leden 2016
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Do školy přijela Tatra
Dne 26. 11. 2015 k nám do školy přijel
pan Karel Loprais se svou Tatrou, se kterou
vyhrál 6x Ralley Paříž-Dakar. Všichni jsme
se fotili za volantem a pak společně. Pan
Loprais přijel na pozvání pana Drahomíra
Strnadla, který nás vede ve vlastivědném
kroužku. Přidala se k nám i družina. Mysleli jsme si, že tou Tatrou pojedeme. Ale to
bychom museli jet na korbě. To ale nešlo (i
když bychom se tam vešli všichni 2x). Kabina byla obrovská a bylya v ní tři místa.
Lezlo se do ní opravdu obtížně. A volant se
otáčel ještě hůř.
Jan Daniel Mališ, 4. třída
foto: Kateřina Segečová

Vánoční ﬂorbalový turnaj
Letošní pátky a pondělky patřily opět ﬂorbalovému kroužku. Mnozí ostřílení ﬂorbalisté z řad starších žáků dobře vědí, že vždy
okolo Vánoc mohou své dovednosti ukázat
svým blízkým ve vánočním ﬂorbalovém
turnaji. V letošním roce tomu nebylo jinak.
V pátek jsme mohli zhlédnout napínavé
souboje z řad starších žáků, kteří s velkým
nasazením opět poměřili své síly, a že se
bylo na co koukat. Góly padaly a brankáři
s obránci měli co dělat, aby vykryli všechny střely. Každý vydal ze sebe maximum a
nedá se říci, kdo byl lepší a kdo ne. Spíše
kdo měl větší štěstí a déle vydržel se silami.
U mladších žáků je turnaj vždy pestřejší a
zajímavější, protože pro některé je to první sportovní zkušenost. V letošním roce
jsme do kroužku přijali mnoho dětí z řad
prvňáčků a oživili tak kroužek o nové spor-

tovní tváře. Na počátku turnaje byli hráči
nejistí a panovala menší nervozita, vždyť se
přišlo na ně podívat tak početné publikum
čítající rodiče, prarodiče a přátele a hráči
měli ukázat, co se za necelé tři měsíce naučili. Z výkonu, který podali na hřišti, šla vidět velká bojovnost, zápal do hry a nadšení, radost na tváři při střeleném gólu nebo
smutek, když naopak inkasoval gól protější
tým. Velkou oporou a vzpruhou bylo publikum, které vřele oplácelo hráčům jejich
snahu mohutným potleskem během i
po skončení jednotlivých zápasů. Bylo se
na co dívat a všem hráčům patří velký dík
za fair play hru a nasazení, se kterým
do turnaje nastupovali. Sportu zdar a těšíme se v příštím roce na viděnou.
text a foto: Michaela Manová

Úspěch ve Zduchovicích
Dne 5.12. odjely členky jezdeckého oddílu
Trojanovice Team s poníky na první oﬁciální české závody pony her do středočeských Zduchovic.
Dopolední část byla vyhrazena vzdělávacímu semináři k pravidlům, odpoledne
pak probíhaly soutěže v šesti hrách.
Na start se postavilo sedm čtyřčlenných
týmů. Nejúspěšnější byli trojanovičtí, kteří
zvítězili ve vyšší i nižší kategorii. Tým
ve složení Tereza Vyvialová, Karolína Blechová, Gabriela Kopřivová, Natálie Bečková, Barbora Přadková a Viktorie Zerzoňová
soutěžil pod vedením kouče Pavla Holešovského. Týmové hry děti baví, a pokud
byste si chtěli prohlédnout více fotograﬁí
nebo videí z pony her, najdete je na www.
pony-games.cz, www.konetrojanovice.cz a
na facebooku Trojanovice Team.
V trojanovické hale se i tuto zimu uskuteční halové vozatajské závody ve spřežení, a

to 16. 1 .2016. Tak přijďte fandit!
JK Trojanovice zároveň touto cestou děkuje obci Trojanovice a sponzorům
za ﬁnanční příspěvky, za které se nakoupily

kužely, překážky a bezpečnostní háky.
Radka Kopřivová
foto: Iveta Biolková
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Úspěšné taneční sezóny Zumba Kids
Jistě mnoho obyvatelů Trojanovic netuší,
jaké taneční úspěchy mají trojanovická a
frenštátská děvčata, která již několik let navštěvují hodiny Zumby pod vedením Moniky Paprskářové. Žačky začaly tancovat
na základní škole v Trojanovicích. Po jejím
ukončení pokračují na hodinách Zumba
Kids v CVČ Astra ve Frenštátě.
Holky jsou velmi šikovné tanečnice, což
dokazují jejich četné taneční úspěchy jak
na soutěžích v okolí, tak i na republikových kolech. Zpočátku jsme taneční hodiny měly na rozvoj pohybových průprav
dětí, ale postupně jsme na základě žádosti
rodičů a jiných organizátorů v okolí (CVČ
Astra, Jiskérka, Světluška) začaly vystupovat na větších společenských akcích, jako je
Den dětí či Den města ve Frenštátě p. R.,
tančíme doprovodný program na sportovních utkáních, vystupujeme na plesech aj.
V roce 2013 jsme se rozhodly vyzkoušet
první taneční soutěže v okolí Frenštátu a
díky těmto zkušenostem jsme ihned zaznamenaly několik úspěchů (1. místo - Novojičínské taneční jaro 2013, 1. místo - FREN
DANCE, 1. místo - O Zlatý pohár BAV

klubu Příbor a FREN DANCE, 2. místo TanceR Cup ASTRA Zlín, 3. místo - TANEC FOKUS Nový Jičín aj.). Po překonání
všech těchto met bylo naším dalším cílem
dostat se do Prahy na MIA FESTIVAL International CHAMPIONSHIP PRAGUE,
pořádaný organizací Děti ﬁtness aneb
sportem proti drogám. V roce 2014 jsme
se v semiﬁnálovém kole v Otrokovicích
umístily na 3. místě, a tudíž si vybojovaly
postup do Prahy na mezinárodní ﬁnále,
kde jsme v květnu skončily na úžasném
3. místě. K našim dalším úspěchům patří
1. a 3. místo v republikovém ﬁnále taneční
soutěže Sedmikvítek 2014 v Holešově z listopadu 2014.
V roce 2015 jsme pokračovaly další hromadou tanečních úspěchů jako v předcházejících letech. Naší nejvyšší metou byla
opět účast na MIA FESTIVAL International CHAMPIONSHIP PRAGUE, kam se
nám podařilo přes nelehké semiﬁnálové
kolo postoupit. Díky loňským zkušenostem jsme měly možnost tento rok ještě více
zazářit a získat další úspěchy. To se také podařilo a úspěchy to byly nemalé. Tanečnice

Ohlédnutí za činností Českého zahrádkářského spolku

Dne 16. 5. 2015 Český zahrádkářský spolek, o.s. Frenštát p. R., jehož členkami jsou
i ženy z Trojanovic, uskutečnil zájezd do
okrasných zahrad v Polsku, kde navštívil
prodejce p. Kubiczka a Pudelka. Zde bylo
možno nakupovat okrasné stromky, růže i

skalničky do našich zahrad. Navštívili jsme
také ﬁrmu Kapias v Gotzalkowicích, kde
vystavují a prodávají celý sortiment květin,
okrasných dřevin i s ukázkou tvorby okrasných zahrad.
Druhý zájezd dne 20. 6. 2015 směřoval
do Velkých Losin, kde jsme navštívili zámek
a pak pokračovali na exkurzi přečerpávací
elektrárny Dlouhé Stráně. Po zhlédnutí
ﬁlmu o principu přečerpávací elektrárny
jsme navštívili tavernu a autobusem vyjeli
k dolní i horní nádrži. Počasí nám přálo a
okouzlil nás krásný pohled na Praděd.
Oba zájezdy přispěly k poznání krás našeho blízkého regionu, ochrany životního
prostředí i tvorbě našich zahrad.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Trojanovicích za ﬁnanční příspěvek na zájezdy a
jsme rádi, že zapojení členek spolku bylo
i na srpnové výstavě „Zájmy zahrádkářů“
ve velké zasedací síni MěÚ Frenštát p.R.,
kde ukázaly svou tvořivost v dřevořezbách,
fotograﬁích, patchworku i osazování miniskalek.
Věříme v rozvoj další spolupráce.
text a foto: Pavel Orlík
předseda spolku

z Frenštátu, Trojanovic a Kozlovic se staly
Mistryněmi v Zumbě do 9 let a vicemistryněmi do 16 let, oslavy to byly pořádné.
I nyní na podzim pokračujeme v tanečních
soutěžích a připravujeme nové choreograﬁe pro nadcházející taneční sezónu, která, jak doufáme, bude tak úspěšná jako ty
předchozí.
text a foto: Monika Paprskářová
trenérka Zumba Kids

Poděkování
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
v roce 2015 uspořádalo řadu akcí, které měly úzký vztah k obci Trojanovice.
Mám především na mysli edukační programy pro školy, kterých se pravidelně
účastní žáci Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích i žáci
mateřských škol. Úspěšně se rozvíjel i
projekt Čtvrtečníci, který hojně navštěvují i trojanovičtí občané. Za zmínku
stojí také výstava Stopy slavných rodáků, v rámci které jsme představili trojanovického rodáka malíře Antonína Strnadla. Tuto výstavu můžete zhlédnout
v našem muzeu do 17. ledna 2016.
Připravit akce, aby byly zajímavé a kvalitní, vždy něco stojí. Z tohoto důvodu
jsme v dubnu loňského roku v rámci
grantové výzvy požádali obec Trojanovice o ﬁnanční příspěvek na naše aktivity. Poskytnutou dotaci jsme využili
na realizaci výše zmíněných akcí. Jménem muzea bych chtěla poděkovat obci
Trojanovice za podporu a všem trojanovickým občanům za přízeň, kterou
našemu muzeu věnují.
Alena Figarová, vedoucí pobočky
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vychází měsíčně • redakce: Obecní úřad Trojanovice • vydává: ARUNDO TRADING, s.r.o.
• titulní strana: Kateřina Segečová - Pohled do třídy
Leden 2016

