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Práce je stále dost

Slovo starosty

Sport a zvláště fotbal má v Trojanovicích
na Bystrém svoji tradici. Obrátili jsme se
proto na dlouholetého předsedu TJ Bystré pana Ing. Vlastimila Píchu a položili
mu několik otázek.

Vážení spoluobčané,
minule jsem psal o nešvarech v obci
a slíbil na konci, že příště budu pozitivnější. Tak bych rád napsal o tom, co
mě na mé práci pro obec těší.
Baví mě projekty, u kterých se musí
myslet kreativně a ekonomicky. Baví
mě problematika odpadového hospodářství, investice do Rekovic,
do obchodu na Lomné. Také rozvoj
cestovního ruchu, Horeček a Pusteven
je velmi zajímavou oblastí.
Prvně jmenované odpadové hospodářství je projekt, kterému se věnuji 9
let a je jedním z nejúspěšnějších
v republice. Jezdí se k nám dívat z celé
Moravy. Naposledy přijela delegace 7
starostek a starostů z Bílých Karpat,
mikroregionu Slovácko. Byli velmi překvapeni, jak se obci daří, kolik máme
techniky, jak dobře řešené máme odpady a kolik máme peněz v rezervách.
To samozřejmě člověka potěší. Máme
za sebou několik etap řešení problematiky odpadů (pytlový sběr, stavba
dvora, nákup techniky, kompostování,
dotřizování, obnovu kontejnerů, kompostery apod.).
Poslední etapa, týkající se svozu komunálního odpadu, se dotkla všech
domácností. V minulém roce musely
vyměnit kódy na popelnicích. Za trpělivost občanům děkuji. Oddělili jsme
se od Frenštátu, máme detailní přehled
o pohybu aut, máme přesnou statistiku popelnic a konečně máme oddělený svoz od uložení odpadu. První data
jsou taková, že zatímco v letech 2012
- 2015 jsme v lednu platili 71 - 123 tis.
Kč, teď v roce 2016 jsme v lednu platili
55 tis. Kč.
To je úspěch. Zdá se, že toto opatření
ponese svoje ovoce.

Je březen, tedy z hlediska fotbalu jakési mezidobí mezi jednotlivými sezónami. Když se
ohlédnete za tou uplynulou – jaká byla?
Rok 2015 byl z hlediska činnosti TJ rokem
velice činorodým. Fotbal vstoupil do nové
sezóny 2015/2016 s novou výzvou. Podařilo se nám bez problému najet na nový
systém FAČR online, který spočívá v internetovém propojení všech fotbalových oddílů a následné komunikaci online. Týkalo
se to všech našich týmů, mužů v okresní
soutěži, dorostenců v okresním přeboru
i soutěže žáků i starší přípravky. Zápisy
z utkání, platby rozhodčích, přestupy fotbalistů, registrace nových členů – to vše se
děje nyní přes webové formuláře prakticky
online. K tomu jsme museli pořídit výpočetní techniku spočívající v jednom PC
a jednom notebooku a kvalitní wiﬁ připojení. Trenéři a vedoucí týmu absolvovali

Jiří Novotný
starosta obce
48. ročník Memoriálu Jiřího Jaškovského

Březen 2016

webový seminář a musím s radostí říci, že
všichni to zvládli, jak my ve škole říkáme,
na výbornou.
Co vás osobně nejvíce potěšilo?
Velkou radost jsem měl z toho, že se podařila znovu utužit spolupráce s družebním
týmem ze Zwónitzu. Na Memoriál Jiřího
Jaškovského přijela stará garda fotbalistů
a sehrála přátelský zápas. Dohodli jsme
se na další spolupráci, která by měla vyvrcholit naší návštěvou Zwónitzu a hlavně
oﬁciální návštěvou I. týmu FSV Zwónitz e.
V. na 50. ročníku Memoriálu Jiřího Jaškovského v kopané v roce 2017.
Mohl byste krátce představit jednotlivé oddíly?
Naši muži hrají okresní soutěž FAČR
– OFS Nový Jičín, pod vedením pana Pavla
Střalky jako hlavního trenéra a pana Jaromíra Píchy jako vedoucího týmu, kde jsou
momentálně ve středu tabulky. Tým jsme
omladili našimi odchovanci a zkonsolidovali, jeho čas teprve přijde. Dorost pod vedením pana Aleše Genzera po počátečních
problémech na závěr podzimní části předváděl krásný fotbal a odpoutal se od dna
tabulky. Žáků se ujal od nové sezóny zkušený trenér pan Ladislav Pargač, kterému
pomáhá jako vedoucí týmu pan Aleš Tuček. Žáci se stabilně drží v horní polovině
tabulky. Naše nejmladší fotbalisty trénují
zkušení trenéři, pánové Zdeněk Rajnoch a
Radek Škrbel.
Jak se vám daří práce s mládeží, která je
vždy nadějí do budoucnosti?
V poslední době se práce s mládeží velice daří. Je to dáno i zvyšujícím se počtem
dětí školního věku. Pro velký zájem jsme
v loňské sezóně přihlásili do soutěží starší
přípravku. V současnosti máme okolo třiceti mladých fotbalistů ve věku do 15 let.
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Charita se představuje

Z počátků TJ Bystré

To je velký příslib do budoucnosti. Těší mě,
že i přes velkou konkurenci jiných sportů a
aktivit si našli cestu k nám. Velkou měrou
k tomu přispívá i skvělé zázemí naší tělovýchovné jednoty.
Činnost TJ Bystré se neomezuje jenom na
fotbal a jeho trénink. Jaké další aktivity realizujete?
K našim dalším aktivitám mimo pravidelné soutěže patří hlavně pořádání tradičního Memoriálu Jiřího Jaškovského v kopané.
V tomto roce, a to 2. července 2016, se uskuteční už 49. ročník. Další sportovní zajímavost je pořádání nohejbalového turnaje. 26.
12. 2015 proběhl už 26. ročník Memoriálu
Franty Kociána. Tradiční je rovněž pořádání končinové zábavy Pochování basy. Naši
členové jsou velmi aktivní i v jiných sportech, jako je běh na lyžích, jízda na kole a
tenis. Ale to je na delší povídání…
S jakými problémy se dnes nejvíce potýkají
fotbalové kluby v obcích úrovně Trojanovic?
Veškerá činnost naší TJ je prováděna
dobrovolně. TJ řídí výbor, který je podle
nových stanov (v souladu s novelou občanského zákoníku) zapsán u rejstříkového soudu v Ostravě. TJ je členem FAČR
i ČUS a z toho plyne množství starostí
s členskou základnou, starostí o ﬁnance,
o provoz a další činnosti. Největší problém
v současnosti vidím v nízkém zapojení mladých členů naší TJ v práci výboru. Vždyť já
už dělám předsedu od roku 1988 a je načase
předat štafetu řízení TJ mladším…
Jak se vám daří tento problém řešit?
Vyrovnat se s nedostatkem funkcionářů
a aktivních členů je těžké. Snad se nám to
podaří, naše děti jsou už dospělé, možná
převezmou štafetu.
Fotbal (ale i sport obecně) na Bystrém má
dlouholetou tradici. Mohl byste krátce shrnout historii TJ Bystré?
Naše TJ vznikla v roce 1942 zásluhou party

nadšených mladých lidí. Počátky byly těžké, neboť za protektorátu se mohlo sportovat jen se svolením. Po válce sportovní klub
pokračoval v činnosti. Přihlásili do soutěže mužskou jedenáctku, která se zpočátku
potýkala s tím, že neměla kde hrát. Prvním
hřištěm byl kus pronajaté louky na Lomné.
Rodina Uhlářů pomohla řešit veliký problém s pozemkem na hřiště. Na darovaném
pozemku pak nadšení sportovci postavili
v roce 1955 dřevěné kabiny, které sloužily
do roku 2010. Největšího rozkvětu TJ dosáhla v 80. letech. Fotbalisté hráli okresní
přebor, do TJ patřili členové Horské služby,
oddíl šachu a lyžařský oddíl. Členové TJ
se podíleli spolu s
dalšími
složkami v obci na výstavbě tělocvičny při
ZŠ. Spolu s novou tělocvičnou vznikl oddíl
kulturistiky a odbor ZRTV. TJ provozovala parkoviště na Pustevnách, autodopravu,
lyžařskou chatu a vlek na Bystrém a jiné
podnikatelské aktivity. Po revoluci TJ vykazovala střídavé úspěchy. Podařilo se rozšířit
sjezdovku a vybudovat nový vlek Tatrapoma na Bystrém. Největšího věhlasu dosáhlo pořádání Memoriálu Jiřího Jaškovského
v kopané.
Jak se připravujete na sezónu nadcházející?
Čeká vás v ní něco mimořádného?
Nadcházející sezóna už vlastně začala.
Probíhají tréninky všech týmů v pátek
v tělocvičně, muži připravují soustředění na Horní Bečvě a s tím související plán
přípravných zápasů. V sobotu (13. února,
pozn. redakce) proběhla tradiční končinová zábava a na konec února připravujeme
výroční členskou schůzi. A začala už příprava na 49. ročník Memoriálu Jiřího Jaškovského. Takže práce je stále dost.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně sportovních úspěchů.
rozhovor připravil: Martin Trubač
fota poskytl: Vlastimil Pícha

Charita Frenštát pod Radhoštěm působí
ve Frenštátě pod Radhoštěm, Trojanovicích a dalších obcích v okolí již od roku
1993. Jejím posláním je profesionálně poskytovat sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby potřebným lidem bez rozdílu
národnosti, rasy, náboženství a sociálního
postavení.
V současné době nabízí Charita Frenštát
p.R. tyto služby:
• Ošetřovatelská služba
Úkony ošetřovatelské služby jsou,
po schválení ošetřujícím lékařem, hrazeny
zdravotními pojišťovnami. Provádí je kvaliﬁkované zdravotní sestry 24 hodin denně
7 dní v týdnu.
• Pečovatelská služba
Registrovaná pečovatelská sociální služba je poskytována v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. O sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Hradí ji klient. Výše úhrady poskytnutých úkonů se
řídí platným ceníkem pečovatelské služby
• Služba osobní asistence
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Posláním Sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi Charity Frenštát p. Radhoštěm je poskytovat podporu a pomoc
rodinám s dětmi, jejichž život a zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez pomoci
nedokáže překonat. Klientům je tato služba
poskytována bezplatně.
• Osobní přeprava pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
• Penzion pro seniory
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a
pečovatelskou službu. Klienti jsou zde ubytováni v devíti garsoniérách vybavených
kuchyňským koutem a samostatným sociálním zařízením.
• Klub anonymních alkoholiků
• Místní klub náhradních rodin
• Dohody o výkonu pěstounské péče
• Bumerang
Obchod, kde můžete darovat věci, které již
nevyužíváte a mohly by posloužit dalším lidem, a kde za symbolické ceny můžete nakoupit oblečení pro děti a dospělé, hračky,
vybavení do domácnosti a mnoho dalšího.
Obchod Bumerang sídlí na adrese Havlíčkova 32, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
Podrobnější informace o službách poskytovaných Charitou Frenštát naleznete
na http://www.frenstat.charita.cz/ nebo
na telefonním čísle 556 83 16 09.
Anna Čechová
Březen 2016
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Granty na rok 2016

Reklama a inzerce

Grantové programy 2016
Stejně jako v minulém roce je možno požádat o příspěvek z obecních grantových programů:
1. Sociální program obce – pomoc pro hendikepované
Program je určen na pomoc pro hendikepované, zdravotnická
sdružení a spolky, neziskové organizace, sdružení a osoby poskytující sociální služby.
2. Grant pro studenty
Prostředky tohoto grantu jsou určeny pro nadané trojanovské
studenty na ﬁnancování jejich vědecké, umělecké nebo sportovní
činnosti.
3. Příspěvek na zájmovou činnost
Tento příspěvek je určen pro občany, spolky, sdružení a organizace působící v Trojanovicích na poli kulturním, sportovním a
osvětovém.
POZOR!!! Aktualizovaný formulář je ke stažení na www.trojanovice.cz. Termín podání žádosti je do 15. dubna 2016.

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 !!!

Autobus na bohoslužbu Velikonoční vigilie
Autobus bude přistaven v sobotu 26. 3. 2016 v 19:20
hodin u Bartoňů, odjezd v 19:30 hodin.

Autobus pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice - točna, u Maďů, kříž
na Kopané, zvonička Pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž
Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel.

Po mši pojede autobus zpět.

Od dubna se mění provozní doba sběrného dvora
Od pondělí 4. dubna do konce měsíce října se rozšiřuje provozní
doba sběrného dvora:
Pondělí:
8:00 – 14:00 hodin
Středa:
8:00 – 17:00 hodin
Sobota:
8:00 – 12:00 hodin
Do sběrného dvora je možné dovézt i větve a bioodpad. Větve se
poštěpkují a slouží jako palivo pro kotelnu v naší základní škole.

Naši jubilanti
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Pavlína Diatková

90 let

Marie Tichavská

80 let

Alžběta Hrbáčková

80 let

Miroslav Kotek

75 let

Josefa Zubalíková

70 let

Věra Sklenářová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
Březen 2016

www.vsfnovotny.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
OBRAZY RODIČOVSTVÍ
Výstava k 20. výročí Dne rodiny.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstavu pořádá Město Frenštát pod Radhoštěm, MěKS Frenštát p. R. a Městská policie Frenštát p. R.
Výstava potrvá do 17. března 2016.
DOTEKY
Výstava obrazů Pavla Strnadla.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 31. března 2016 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 1. května 2016.
ČTVRTEČNÍCI: MUZEJNÍ PEDAGOGIKA
V TEORII A PRAXI
O vzdělávacím poslání muzeí
z pohledu historie i současnosti.
Přednáší Martin Trubač.
Ve čtvrtek 24. března 2016 v 10.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
NEŽ PŘILETÍ ZVONY Z ŘÍMA
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Program přibližuje, jak na Frenštátsku a v okolí lidé prožívali
období půstu a Velikonoce. Dává nahlédnout, jak se svátky
odrážely v jejich jídelníčku a zvycích.
Termín: 7. - 23. března 2016
Vstupné: 30,- Kč na žáka
Účast na programu rezervujte na
tel. 553 034 040
e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz
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Reklama a inzerce
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Ještě jiný názor na petici
Dne 21. ledna 2016 obdržela redakce
Obecních novin sdělení zastupitelů Ing.
Jiřího Horáka a Pavla Střalky k „Petici
za úplné odstranění dřevěného bednění
před okny na budově školy na Lomné“.
Protože je povinností vydavatele obecních
novin poskytnout prostor i pro vyjádření
opozice, na žádost obou zastupitelů sdělení zveřejňujeme. Text je redakčně krácen.
V době školních prázdnin v roce 2015
byla na spojovací části školy na Lomné
instalována dřevěná fasáda podle projektu
Ing. arch. Kamila Mrvy (cena projektu činila 19 118 Kč). Pro mnohé z rodičů to byl
šok, když první školní den přivedli své děti
do školy a viděli ztemnělé chodby školy
a zpola zakrytá okna třídy nad vchodem.
Ale pouze manželé Káňovi se rozhodli
tomu postavit. Podali stížnost na Krajský
úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě a
začali proti tomu něco dělat. Ukázalo se, že
projekt byl nekvalitní a neobsahoval příslušná vyjádření (hygiena, hasiči). Krajská
hygienická stanice MSK provedla měření,
kterým bylo prokázáno, že osvětlení
ve třídě neodpovídá hygienickým předpisům, a to následně sděleno dopisem ze dne
18. 11. 2015.
V listopadu vstupuje do řešení problému
dřevěné fasády frenštátský stavební úřad,
který, ač již bylo známo, že díky nové fa-

S hejtmanem o Dolu Frenštát
sádě nevyhovuje osvětlení v jedné třídě,
nepodnikl neodkladně kroky dle zákona,
pouze si „sdělením“ vyžádal projektovou
dokumentaci s termínem do 30. 12. 2015
s tím, že bude posuzovat další postup.
Kdyby nebylo manželů Káňových, tak by
to nikoho z kompetentních osob nezajímalo a bylo by to napořád a je snad jedno,
jestli se to rozhodli řešit stížností na krajský úřad nebo peticí!
Dalším problémem je pobití celého spojovacího krčku školy bedněním, které způsobí zvýšení nákladů na osvětlení školy. Toto
nepromyšlené zabednění znemožňuje také
mytí oken zvnějšku a v budoucnu se jistě
podstatně zvýší náklady na údržbu dřevěné fasády, která je vystavena neustálým
povětrnostním vlivům.
Ing. Jiří Horák
Pavel Střalka
Poznámka redakce: Na základě projektové dokumentace, kterou si vyžádal stavební úřad a kterou schválila hygiena i hasiči,
byly dne 2. února 2016 provedeny úpravy
na fasádě školy tak, že nyní plně splňuje
požadavky hygieny.
Za redakci
Martin Trubač

Domácnosti ušetří na poplatku za odpady celkem 153 tisíc Kč
Systém pytlového sběru tříděného odpadu funguje již sedmým rokem a opět je
množství dovezených pytlů do sběrného
dvora vyšší než v roce předcházejícím.
V loňském roce bylo do sběrného dvora
dovezeno 8 047 pytlů s plasty (cca 24 tun),
1 218 pytlů nápojových kartonů (cca 2,4
tuny) a 24 tun papíru. Ve srovnání s předcházejícím rokem je to o 6 tun tříděného
odpadu více, a to jen v rámci pytlového
sběru. Celkové množství tříděného odpadu se navýšilo oproti loňsku o 15 tun a
činilo celkem 175 tun. Pokud srovnáme
komodity jako plast, papír a nápojový
kartón, tak polovinu tohoto odpadu sváží
obec ze sběrných míst a polovinu dovezou
sami občané přímo do sběrného dvora.
Finanční bonus vytvořený za rok 2015,
který se bude domácnostem odečítat v letošním roce, se ve srovnání s minulým obdobím navýšil o 17 tisíc Kč a činí celkem
153 tisíc Kč.
Tříděný odpad dovážený do sběrného
dvora se zde dále dotřizuje. Z plastů se třídí PET lahve podle barev na čiré, modré
a zelené a plastové fólie na čiré a barevné.

Papír se třídí na noviny s časopisy a vlnitou lepenku. Takto oddělený odpad se lisuje do balíků, které pak obec odprodává
dalším zpracovatelům. Za loňský rok jsme
za tyto komodity obdrželi celkem 317 tisíc
Kč.
Dále obec dostává čtvrtletní odměny
od společnosti EKO-KOM za množství
vytříděného odpadu, které za loňský rok
činily 470 tisíc Kč. Všechny takto získané ﬁnanční prostředky obec opět vkládá
do systému tříděného odpadu na pokrytí svozu tříděného odpadu, na mzdové
náklady pracovníků třídírny a sběrného
dvora, na pořízení pytlů na plasty, na vyplácení ﬁnančních bonusů domácnostem
a částečně je z těchto ﬁnančních prostředků hrazen také svoz směsného odpadu. A
o tom, jakým způsobem bychom chtěli
omezit vzrůstající náklady na svoz směsného odpadu, se více dočtete v příspěvku
pana starosty na str. 2.
Monika Ondryášová

Ve středu 10. února 2016 se hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák sešel se starosty Frenštátu p. R.,
Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem,
aby společně diskutovali o budoucnosti
Dolu Frenštát. Z jednání vyplynulo, že
tento problém v současnosti nepovažuje kraj ani Ministerstvo průmyslu a
obchodu za prvořadý. Přednostně řeší
problematiku nezaměstnanosti, která
souvisí s propouštěním havířů ﬁrmou
OKD.
“Zdůraznili jsme panu hejtmanovi, že
nás se situace kolem Dolu Frenštát dotýká citelně právě nyní, kdy se hovoří
o jeho možném převzetí státem,” uvedla starostka Frenštátu pod Radhoštěm
Zdeňka Leščišinová. “Považujeme
za důležité, aby se budoucnost dolu
řešila právě nyní současně s útlumem
těžební činnosti na Ostravsku. Máme
totiž obavy, že se provozy ﬁrmy rozdělí
na výdělečné a ztrátové. Ty proﬁtující si
OKD nechá a ty, které pro ni představují zátěž, převede na stát,” dodal starosta Trojanovic Jiří Novotný.
Hejtman dále uvedl, že Ministerstvo
obchodu a průmyslu uvažuje o zasypání těžebních jam. “To je pro nás dobrá zpráva,” říká předseda spolku Naše
Beskydy Stanislav Uruba a dodává:
“Tuto variantu prosazujeme už deset
let. Tento způsob konzervace dolu jako
jediný umožňuje jeho případné využití v budoucnu. Konec konců, zasypání dolu považuje za nejlepší variantu i
profesor Vladimír Slivka z Vysoké školy báňské.”
Zástupci samospráv doufají, že tuto,
z jejich pohledu nejrozumnější variantu, potvrdí i Ministerstvo průmyslu a
obchodu. Na 23. února byla naplánovaná návštěva ministra Jana Mládka
ve Frenštátě pod Radhoštěm. “Tu bohužel pan ministr zrušil, děláme však
všechno pro to, aby přijel co nejdříve
v náhradním termínu,” vysvětlil Stanislav Uruba.
Další část jednání s hejtmanem se týkala problematiky zaměstnanosti. HR
manažerka ﬁrmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o Hana Pitnerová hovořila s hejtmanem o skutečnosti, že zatímco na Karvinsku se řeší,
co s propuštěnými horníky, největší
zaměstnavatel na Frenštátsku nemá
dostatek pracovníků.
Stanislav Uruba
Březen 2016
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Zemřel pan Antonín Kocián
Velký počet příbuzných, sousedů a známých se zúčastnil 16. února pohřbu pana
Antonína Kociána, který zemřel 11. února
doma v přítomnosti svých nejbližších.
Pan Antonín Kocián se narodil 10. června 1925 v Trojanovicích pasekáři Antonínu Kociánovi a jeho manželce Anežce.
Pocházel z pěti sourozenců. Rod Kociánů
patří k nejstarším v Trojanovicích a také
příjmení Kocián je v současnosti nejpočetnější. Proto všichni předkové i potomci pasekáře Antonína Kociána měli pro odlišení
přízvisko Šimun. Příslušníci tohoto rodu
byli po generace známými chovateli krav
a schopnými místními „veterináři“ i „řezníky“. V této tradici pokračoval zemřelý
Antonín Kocián a je dobře, že jej následuje
jeho vnuk Luboš.
Zádušní mši sloužil P. Rudolf Swienczek
v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p.
R. Zde byl také pan Antonín Kocián roku
1925 pokřtěn a v roce 1947 s manželkou
Julií oddán.
Drahomír Strnadel
foto: Zdeněk Šrubař

Snímek Zdeňka Šrubaře První nadechnutí zachycuje pana Antonína Kociána, jak asistuje při porodu malého
telete

Autismus a život s ním
ho dítěte.
Ráda bych přiblížila svět autistů na základě
informací, které jsem získala od maminek
Romana a Mojmíra z Trojanovic. Napsaly
článek, který ve zkrácené verzi přinášíme.

foto: David Trubač

I v tomto roce budeme v rámci sociálního programu a grantů vyhlašovaných obcí
podporovat hendikepované občany. Chtěli bychom se letos zaměřit více na pomoc
hendikepovaným dětem.
Finanční pomoc obce se dá využít různými způsoby: ať už jako přímá ﬁnanční
pomoc na nákup pomůcek pro učení nebo
trávení volného času dítěte, či jako příspěvek na specializovaný pobyt pro dítě, kdy
rodič si může na chvíli odpočinout. Starost
o postižené dítě je totiž nikdy nekončící
péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tento
stav často přetrvává i do dospělosti.
Kromě ﬁnanční pomoci bychom chtěli
přispět i k celkové informovanosti o problematice života po boku hendikepovanéBřezen 2016

Autismus je celoživotní, nevyléčitelné postižení s velice rozmanitými projevy. Poruchy autistického spektra (PAS) se projevují
v oblasti komunikace, sociálního chování,
představivosti, ulpívavosti, vyžadování
neměnnosti, stereotypními okruhy zájmů
včetně poruch smyslového vnímání. Říká
se, že pokud znáte autistického člověka,
znáte pouze toho jednoho konkrétního
člověka s autismem.
Toto onemocnění propuká v raném dětství, dítě je odtažité, hraje si samo, neříká,
co chce, působí dojmem, že neslyší, nereaguje na oslovení. Následkem je neporozumění tomu, co vidí, slyší a prožívá. V běžné
komunikaci je ztraceno, a protože nechápe,
chová se nepřiměřeně a reaguje většinou
nezvykle na běžné podněty.
Ti, kteří pečují o dítě s autismem, bývají
nepochopeni a odsuzováni okolím i některými členy vlastní rodiny za zdánlivou
neschopnost ve výchově. Toto dítě však
není nevychovatelné, ale pouze potřebuje
tisíckrát více času na porozumění světu,
v kterém je uzavřené do sebe, jakoby samo.
Péče o takovéto dítě je náročná nejen

z psychického a společenského hlediska
života rodiny, ale i ﬁnančně. Mnohdy se
musí jeden z rodičů vzdát pravidelného zaměstnání z důvodu speciﬁckého přístupu
ve výchově, vzdělávání podle potřeb dítěte, čímž se zase zvyšují jeho šance
pro určitou samostatnost a schopnosti
„ošetřit si své pohodlí“.
Každodenně řeší rodiny, co bude s jejich
dětmi v dospělosti, kdo se o ně postará,
když oni už péči o ně nezvládnou. Proto
budování chráněných dílen, chráněného bydlení nebo poskytnutí bezpečného prostoru zvyšuje kvalitu života dítěte.
Bez ohledu na míru závažnosti autismu
každý jedinec s tímto postižením potřebuje
celoživotní podporu.
Osvětu v této oblasti přináší ﬁlm s nejznámější ženou s autismem Temple Grandin,
který umožňuje nahlédnout do nitra bytosti s jiným způsobem uvažování, chápání
a prožívání reality, které bývá často doslovné. Celkové pochopení je možné získat jen
osobní zkušeností. S trpělivostí a láskou
za podpory a povzbuzení lze umožnit autistům prožít život lépe. Nikdo si nezaslouží být vyloučený na okraj společnosti jen
na základě jiného způsobu myšlení.
připravila
Hana Dorotíková
předsedkyně sociálního výboru
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Masopust

V sobotu 6. 2. 2016 proběhl nultý, „zkušební“ ročník masopustního průvodu
masek po Bystrém v Trojanovicích.
Již od 9 hodin dopoledne se scházeli
maškarádi u Horáků v č.p. 595, kde vy-

Zápis do 1. třídy
hrávala kapela WIOLA Band, a v jedenáct
dopoledne se pak celý průvod i s koňským
povozem a kapelou vydal na obchůzky po
sousedech až k Liščímu mlýnu. A věru
bylo veselo. Medvěd poctivě vytancoval
všechny ženy v navštívených staveních,
maškary vinšovaly hospodyním a hospodářům a ti za to nalévali štamprličky. I
dobrot k zajezení bylo dost.
Na Liščím mlýně jsme si pak při muzice pochutnali na masopustních hodech.
Tímto bych ráda poděkovala všem trojanovickým i frenštátským sousedům
z Bystrého, kteří nás podpořili. Ať už tím,
že se zúčastnili jako maškary, nebo tím,
že nás přivítali ve svém stavení a přichystali pohoštění, nebo třeba jen tím, že se
na náš průvod došli podívat a doprovázeli
nás po cestě.
Všem účastníkům moc děkuji a věřím, že
se podařilo zahájit novou tradici a příští
masopust se opět sousedsky poveselíme.

Zápis dětí do 1. třídy se na naší škole konal 16. ledna (náhradní termín zápisu byl
9. února) 2016. K zápisu se dostavily děti
narozené v termínu od 1. 9. 2009 do 31.
8. 2010 a děti, kterým byl v loňském roce
doporučen odklad školní docházky. V doprovodu svých zákonných zástupců přišlo
k zápisu 37 dětí, u některých z nich ještě
rodiče zvažují podání žádosti o odklad povinné školní docházky. Děti si od zápisu
odnášely dárky, které jim vyrobili žáci školy ve školní družině, a také drobné školní
potřeby, které našim budoucím prvňákům
věnovala ﬁrma Arundo.
text a foto: Soňa Bunčková
ředitelka školy

text a foto: Helena Horáková

Běh do vrchu
Je to 46 let zpátky, co se skupina nadšených horolezců rozhodla zpestřit si tréning.
Zorganizovali pro sebe a své známé výběh
na Pustevny. Ani netušili, že pokládají základní kámen kultovnímu Běhu do vrchu
Ráztoka – Pustevny. Běhá se každý rok a
běhá se za každého počasí, už se běželo
v kraťasech, ale i v chumelenici.
První adventní sobotu roku 2015 se běželo
taky. Mohlo by se zdát, že šlo prostě o další
ročník, nic zvláštního, nic neobvyklého.
Z pohledu organizace však šlo o ročník
přelomový, zahajující novou éru a vlévající
celému závodu čerstvou krev do žil.
Po mnoha letech se v roce 2014 vzdala organizace běhu SK Skialpin Pustevny. I přes
jistou nostalgii se zdálo, že to bude, vzhledem k náhlé absenci realizačního týmu,
deﬁnitivní konec. Oblíbený závod však ještě na věčnost odejít nehodlal.
Touha neporušit tradici za žádnou cenu
přivedla v prosinci roku 2014 do Ráztoky
skupinu běžců bez čísel. Nikdo je oﬁciálně
nesvolával, prostě přišli, aby běželi tak jako
každý rok. Že nedostanou tradiční tričko
s kresbou Oldřicha Hyvnara, ani čaj v cíli,
je nezajímalo. Závod-nezávod odstartoval
Honza Balcar, syn jednoho z těch, kteří
stáli u zrodu původního běhu před takřka
půl stoletím. Díky tomuto „neoﬁciálnímu“
ročníku, který dokázal, že Běh do vrchu
Ráztoka – Pustevny z běžeckého kalendáře

jen tak něco nevykoření, vznikl v létě 2015
za účelem organizace dalších ročníků spolek „BeskydSki“.
Premiérový závod pod novou vlajkou se
běžel 5. prosince 2015. Účastníci zaznamenali dvě hlavní změny. Běh do vrchu má
zbrusu novou webovou stránku s přihlašovacím formulářem a všemi potřebnými
organizačními pokyny. Na www.beskydski.
cz najdou běžci samozřejmě i výsledky a
fotograﬁe ze závodu. Druhou zásadní změnou je návrat k prapůvodní trase závodu a
přemístění startu od dolní stanice lanovky
k Hotelu Ráztoka. Novinkou jsou i jednorázová startovní čísla, která si závodníci
mohou nechat jako suvenýr. Staronovým je
přidružený závod dětí, v roce 2015 poprvé
se sladkými pečenými medailemi a mikulášskými cenami pro všechny malé běžce.
První novodobý Běh do vrchu Ráztoka
– Pustevny vyhráli v celkovém hodnocení
mezi muži Lukáš Volejníček (24:41) a Jana
Kunčická (30:44), oba z AK Šnek. Celkem
čítalo startovní pole hlavního závodu 235
běžců. Dětského běhu se zúčastnilo 16 závodníků ve věku od 3 měsíců do 10 let.
Tradice závodu Běh do vrchu Ráztoka
– Pustevny může pokračovat nejen díky
práci spolku „BeskydSki“ a několika členů již zaniklého SK Skialpin, ale také celé
řadě dobrovolníků. Velký dík patří obci
Trojanovice, která akci ﬁnančně podpo-

řila, ﬁrmě MPM-Quality v.o.s. provozovatele hotelu Ráztoka, ﬁrmě PUSTEVNY
s.r.o. provozovatele lyžařského střediska a
lanovky a ﬁrmě Fanuc, která sponzorovala
startovní čísla.
Petra Žallmannová

Rozšíření pracovní doby
MUDr. Marcela Sýkorová
Rožnovská 240
Frenštát p. R.
Po
Út
St

12:00 - 18:00
6:30 - 7:30
7:30 - 12:30
6:30 - 7:30

Čt

7:30 - 11:00
6:30 - 7:30

Pá

7:30 - 11:00
6:30 - 7:30
7:30 - 9:00

ordinace
injekce
ordinace
odběry krve,
injekce
ordinace
odběry krve,
injekce
ordinace
odběry krve,
injekce
ordinace

V ordinaci je zaveden objenávací systém. Poslední pacient bude ošetřen 15
minut před koncem pracovní doby. Registrujeme nové klienty.
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Přátelský ﬂorbalový turnaj mezi školami
V letošním roce se nám podařilo navázat
přátelskou spolupráci s nedalekou školou
„přes kopec“, se ZŠ Vidče poblíž Rožnova
pod Radhoštěm. Její žáci přijali naše pozvání na první ročník přátelského turnaje
ve ﬂorbale. Více než o výsledky šlo o to
jednotlivé zápasy si užít, navázat kontakty s žáky a pedagogy z jiné školy a získat
cenné zkušenosti. Žáci z obou škol na poli
předvedli velké nasazení pro hru a publikum se postaralo o náležité povzbuzování
svých hráčů.
Už teď se těšíme na chystanou odvetu
v hostující škole, která je naplánována
na duben. Držte nám palce!
text a foto: Michaela Manová

Závody v běhu na lyžích

Beseda Jiřího Kolbaby očima žáků
Dne 9. 2. měli žáci 5. ročníku možnost zúčastnit se diashow Jiřího Kolbaby ve Frenštátě pod Radhoštěm. Poutavé vyprávění
českého spisovatele, cestovatele a fotografa
děti velmi zaujalo.
9. 2. 2016 jela naše pátá třída do frenštátského kina na besedu s Jiřím Kolbabou
s tématem “Napříč Amerikou“, kde se mluvilo hlavně o USA. V kině se promítaly
fotky ze zajímavých míst Ameriky, např.:
z New Yorku, Los Angeles, ale třeba taky i
z Údolí smrti. K fotkám Jiří Kolbaba mluvil
o tom, jaký způsob života prožívají Američané, některé zajímavosti z míst, apod.
Mluvil o New Yorku, Niagarských vodopádech, Chicagu, státu Utah, severní Kalifornii, San Francisku, Los Angeles, Las Vegas,
Route 66 a bylo toho ještě mnohem víc.
Mluvil i o tom, že Američané jsou mnohem slušnějšími lidmi, např. nepijí alkohol
na veřejnosti, nekouří a nikdo by si vůbec
nedovolil nasprejovat na nějakou stavbu
svůj výtvor.
Hynek Blažek
Nejvíc mě nadchlo, když jsem viděl New
York a Sochu Svobody, protože jsem to nikdy neviděl naživo. Potom nám pan Kolbaba vysvětloval, jak se dřív jmenoval New
York – New Amsterdam. Taky mne zajímalo, co dělají prodavači v obchodech. Když
jsem slyšel o tom, že se usmějou, když rozházíte boty, a zpět je tam vrátí a pořád se
smějí, byl jsem nadšený, když jsem slyšel,
jak je to u nich a jak je to u nás. Cestovali
jsme po celém kontinetu. Byli jsme u Niagarských vodopádů, Grand Kaňonu a
v Yellowstonském národním parku. Cestovali jsme do Las Vegas, kde jsem slyšel,
že tam oddávají za 5 min. Jeli jsme do Washingtonu, kde jsme viděli prezidentský
Březen 2016

Bílý dům, bylo to hezké. Nejvíc mě dojalo,
jak bojovali Evropané proti Indiánům. Zde
zemřelo hodně lidí v boji o území. Zde lidi
nemají potřebu krást ani jezdit v tramvajích na černo, proto je to dokonalá země.
Jasně, že je zde kriminalita, ale je to dobrá
země.
Jakub Zeman
V úterý 9. 2. jsme byli na besedě s Jiřím
Kolbabou. Beseda měla název Napříč USA.
On si USA hodně oblíbil, říkal, že se tam
lidi víc zdraví než u nás, že jsou víc ochotní, neodhazují nedopalky od cigaret a prostě jsou tam lidi slušnější. Líbila se mi jedna
věc a to ta, že New York má něco jako svoje
plíce, protože uprostřed byl jeden veliký
park 800 m široký a 4 km dlouhý. Pak se mi
líbil Grand kaňon a hodně dalších věcí, ale
to by bylo na dlouho.
Prokop Čech
připravila: Gabriela Hellebrandová

Jarní prázdniny ve škole
Jako již tradičně i letošní jarní prázdniny jsme strávili dva dny ve škole. Letos
jsme se ponořili do příběhu Ledového
království, i když pravda počasí nám
moc nepřálo. Užili jsem si dva dny pohody, legrace, hraní a dobrodružství.
V pondělí k večeru jsme se dokonce
stali dobrovolnými účastníky hasičského cvičení v naší škole. Děti o ničem
nevěděly, proto to byl pro ně šok a zároveň zážitek, když je místo kamarádů
našli hasiči z Trojanovic v plné zbroji.
Děkujeme za hezký zážitek.
Kateřina Segečová

Letošní zimní měsíce jsou opět ve znamení čekání na sníh a pak hurá na lyže! První
tréninky v běhu na lyžích jsme uspořádali
pro děti v okolí školy a jednou jsme s nimi
vyjeli na závodní běžecké tratě na Pustevny. Tam se také uskutečnily první letošní
závody, kterých se zúčastnili i naši mladí
sportovci, a přestože neměli dostatečně natrénované kilometry na lyžích, v letošním
prvním měření se vůbec neztratili.
Na stupeň nejvyšší dosáhla ve své kategorii Žoﬁe Procházková a na šestém místě se
umístila Kristýna Pindurová. Mezi kluky se
umístil na druhém místě David Skřídlovský a pouze o kousek unikly stupně vítězů Františku Václavíkovi, který skončil na
místě čtvrtém.
Všem dětem moc děkujeme za reprezentaci.
text a foto: Soňa Bunčková
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Turnaj v miniházené a stavění sněhuláků
Ve středu 10. 2. 2016 se konal turnaj
v miniházené. Konal se v Kopřivnici v tělocvičně ZŠ Zdislavy. Zúčastnila
se družstva Mniší, Příbor, ZŠ Zdislavy,
Štramberku a ZŠ Trojanovic (naše). Našemu družstvu se podařilo zvítězit s třemi výhrami a jednou remízou. Jako cenu
všichni dostali meruňkovou koblihu.
Na cestě zpátky jsme doufali, že nestihneme vyučování.
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 jsme z vlastivědného kroužku před školou stavěli tříčlennou sněhuláčí rodinu.
Děti z první a druhé třídy stavěly dva
sněhuláky a děti z čtvrté třídy stavěly jednoho. Pan Strnadel nám přinesl uhlíky a
mrkve, a tak jsme mohli udělat sněhulákům knoﬂíky a nos. Pak jsme se koulovali a házeli do terče - do stromu.
Jan Daniel Mališ, 4. třída
foto: Kateřina Segečová

Černá elegance

Uplynulý rok na Pasece
Jaro klepe na dveře a my hodnotíme, jak
jsme se uplynulý rok na Pasece měli. A můžeme říci, že skvěle! Byl to rok, jaký má
v lesní mateřské školce být.
Na jaře nás čekala spousta práce se zvelebováním Paseky. Vybudovali jsme pískoviště, vytvořili prostor pro houpací sítě,
vysypali chodníky štěrkem. Nejdůležitější
jarní událostí ovšem bylo vztyčení nového
týpí, které se nám podařilo získat díky dotačnímu programu obce Trojanovice.
Před prázdninami jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Tuto slavnost jsme spojili s akcí „Noc s tatínky“, kdy odvážnější
z našich dětí a jejich tatínci přespali v týpí,
nebo jen tak, pod „širákem“.
V létě jsme rozšířili naši zvířecí rodinu
o dvě morčata, hlavně jsme si však užívali spousty krásných, horkých dní, pořádali
dva již tradiční přívesnické tábory a také
jsme mezi sebou přivítali novou průvodkyni.
Podzim, který byl dlouho teplý, jsme využili k přípravě na zimu. Dali jsme do po-

řádku naši zahrádku a sad, sklidili ovoce
a zeleninu, zaseli ozimy, poryli, nachystali dřevo na topení a taky nasušili seno
pro naše tři černé beránky. Budovali jsme
hmyzí domečky a postavili hmyzí hotel.
Zdá se vám, že tyto činnosti nejdou se
školkou dohromady? Opak je pravdou,
většinu činností děti zvládnou, a protože se
vše děje formou hry, baví je to. No a pokud
potřebujeme s něčím pomoci, oslovíme rodiče.
Nesmíme zapomenout na zimu, kterou
z velké části trávíme v zázemí na fotbalovém hřišti v Trojanovicích na Bystrém.
Za možnost zde pobývat děkujeme TJ Bystré, která se s námi část roku o své kabiny a
klubovnu dělí.
Na závěr chci popřát k našim dalším dnům
a plánům hodně elánu, pohody a podpory
od našich příznivců a hlavně rodičů, díky
nimž se nám daří vytvářet tak trochu jinou
školku.
text a foto: Iveta Machulová

Před Vánocemi jsme pro rodiče s dětmi
udělali dvě dílničky, kam si mohli přijít
namalovat tričko nebo tašku. Černá elegance proto, že jsme malovali na černou.
Mnozí si vytvořili krásný vánoční dárek
pro své blízké nebo pro sebe. Malování
bylo velice úspěšné a každý si domů odnášel originál, který si vytvořil. Při této
činnosti nejen uděláte radost sobě nebo
někomu blízkému, ale také si i odpočinete. Na jaře plánujeme malování na světlý
textil. Fotograﬁe z této aktivity najdete
na stránkách naší školy www.zstrojanovice.cz.
text a foto: Kateřina Segečová
Březen 2016
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Obecní bál
Opět po roce se v sobotu 30. ledna 2016
konal v Hotelu Beskyd Obecní bál. K tanci hrálo duo KIWI z Kopřivnice. Během
večera se o zábavu postaraly dívky z tanečního oboru Základní umělecké školy
Frenštát p. R. a z CIRCUS Dance Studio
z Nového Jičína.
Bohatá byla i tombola, a to především
díky velkorysé štědrosti sponzorů z řad
ﬁrem i jednotlivců (viz rámeček).
Poděkování patří především hlavním organizátorkám z řad pracovnic obecního
úřadu a všem, kteří se podíleli na tom, že
i letošní Obecní bál byl úspěšný.
Martin Trubač
foto: Martin Buryan

Elektro T&T Zvoník, Frenštát p. R.;
Sabtikas s.r.o., Ostrava; Agrocar, s.r.o.,
Kopřivnice; Firma Gajda s. r. o., Trojanovice; Gast-Pro s.r.o., Trutnov; Cergomont, s.r.o., Blansko; Cyklosport Prašivka, Frenštát p. R.; Lyreco CE, Praha;
Zdeněk Jurásek, klempířství, Hnojnice;
TrojanoviceNET s. r. o., Trojanovice;
HELMOND, Frenštát p. R.; Cukrárna
Pohoda, Frenštát p. R.; TK na Dolině,
Trojanovice; Pekárna U Černochů, Veřovice; MRK pozemní práce s. r. o. Trojanovice; Luděk Křístek, Frenštát p. R.;
Spedice Šustek Zdeněk, Spálov; Elektroinstalace Lubomír Jurek; paní Eva
Blažková, Trojanoviice; BUBO jazykový klub; Agro-Máďa, Trojanovice; Ing.
Martin Nikel, Ostrava; Trinanza, s.r.o.,
Ostrava; Pustevny, s.r.o., Trojanovice;
Elektroinstalace, Rostislav Janda; Bedřich Pustka, Trojanovice; BM Michal
Pustka, Trojanovice; DOZA, Frenštát p.
R.; Hotel Troyer, Trojanovice; Hotel Ráztoka, Trojanovice; ALBA Tour, Rožnov
p. R.; Merkon Oil, Frenštát p. R.; AVE
CZ, Frýdlant n. O.; Lipka HQ, s.r.o.
Frenštát p. R.; Siemens s. r.o., Frenštát p.
R.; Zednictví Lojkásek Milan, Ostrava;
Firma Miroslav Strnadel, Frenštát p. R.;
Řeznictví Žabčík, Trojanovice; VSF Novotný s. r. o., Trojanovice; Firma TRASO s.r.o., Frenštát p. R.; EB Bartoš s.r.o.,
Frenštát p. R.; AKVA EXOT, Frenštát
p. R.; David Jakubka, Hranice; Partner-IPEX, s. r. o., Frenštát p. R.; Tornio s.
r. o., Frenštát p. R.; Matice Radhošťská;
Hospůdka U Kumpána, Frenštát p. R.;

Pozvání na výstavu
Český zahrádkářský spolek Frenštát p.
R. pořádá ve dnech 18. - 21. 3. 2016 vždy
od 9.00 do 16.00 hod. ve velké zasedací
síni MěÚ Frenštát p. R. „Velikonoční výstavu“.
Zveme všechny občany Trojanovic
k prohlídce velikonočních kraslic, jarních
aranžmá i medových perníčků, abychom
všichni byli na svátky jara dobře naladěni. Věříme, že naši výstavu navštíví také
děti, aby poznaly atmosféru Velikonoc.

Moragro, Frenštát p. R.; Papírnictví
Arundo s.r.o., Frenštát p. R.; Autocentrum Lukáš s.r.o., Frenštát p. R.; Statek
pod Radhoštěm, Trojanovice; Město
Frenštát p. R.; Perníčky, paní Marie Musilová; Continental s.r.o., Frenštát p. R.;
Dektrade, a. s., Nový Jičín; Robe s. r. o.,
Rožnov p. R.; SDH Trojanovice; Muzeum Novojičínska, Frenštát p. R.; Pohankový mlýn Šmajstrla; Bistro DOMINO,
Frenštát p. R.; Irish Grill Pub, Frenštát p.
R.; Lékárna Javorník, Frenštát p. R.; Lékárna Nový Jičín; Kadeřnictví Glamour,
Frenštát p. R.; Kadeřnictví IVANA,
Frenštát p. R.; Kadeřnictví MILUŠE,
Trojanovice; Kadeřnictví Silvie Bordovská; Kadeřnictví K7, Frenštát p. R.;
Biskupství Ostravsko-Opavské; Trdelníky, Ondřej Hladký, Vidče; Krámek „Na
Horní“, Frenštát p. R.; Stavebniny Tofel,
Frenštát p. R.; Elektro Gengela, Frenštát
p. R; Synpro s.r.o., Ostrava; Frensecurity
Roman Němec; Phobos, s. r. o., Frenštát
p. R.; Beskydský Šindel s. r. o., Trojanovice; Agromex s.r.o., Praha; Kruhový
Trénink s Luckou; paní Eva Strnadlová, Trojanovice; pan Rudolf Maloušek,
Trojanovice; pan Vladimír Mechl, Trojanovice; pan Dalibor Geryk, Trojanovice; pan Martin Vaněk, Trojanovice;
pan Štěpaník, Rychvald; pan Milan Bár,
Ženklava; rodina Janákova, Trojanovice;
rodina Juračákova, Trojanovice; rodina
Jurkova, Frenštát p. R.; rodina Ondryášova, Trojanovice; rodina Rollova, Trojanovice; rodina Urubova, Trojanovice.
Všem sponzorům děkujeme!

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

text a foto: Ing.Pavel Orlík
předseda zahrádkářského spolku
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