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Život, který je již minulostí

Slovo starosty

O panu Drahomíru Strnadlovi je známo, že se zajímá o historii, zvláště pak
o minulost naší obce. Málokdo zná tak
detailně rodové vazby současníků a jejich návaznost na společenský život Trojanovic jako on. V současné době připravuje k vydání publikaci K trojanovským
horám, která zachycuje život v naší obci
prostřednictvím dobových fotograﬁí.
O tomto zajímavém počinu jsme si spolu
vyprávěli.
Vážení spoluobčané,
věřím, že jste dobře prožili Velikonoce. Po svátečních dnech se opět vrací
každodenní práce. A co s sebou přináší
u nás v Trojanovicích?
Finalizujeme rekonstrukci Rekovic,
abychom mohli ve třetím dubnovém
týdnu provést kolaudaci objektu. Velmi se těším na otevření. Šopu jsme již
na svátky otevřeli, aby se na Horečkách
mohli lidé občerstvit.
Na posledním obecním zastupitelstvu
byla schváleno významné usnesení.
Obec schválila spolupráci s architektonickým studiem Kamil Mrva architekts
s. r. o., aniž bychom si uzavřeli možnost
oslovovat i jiné architekty. Dosavadní
spolupráce se studiem pana ing. arch.
Kamila Mrvy, Ph.D. je velmi úspěšná.
Budovy obce za poslední léta dostaly
nový, moderní kabát a s jeho pomocí
se nám také podařilo výrazně posunout
v revitalizaci Horeček. Celkově máme
za sebou 12 společných projektů. Trojanovice se díky spolupráci s Kamilem
Mrvou ocitly na architektonické mapě
České republiky. Zahajujeme také jednání se zahradními architekty, abychom nevylepšovali pouze stavby, ale
také jejich okolí a údržbu zeleně. Podle
mě opravdu vynikáme ve dvou věcech,
které máme na špičkové úrovni. Je to
architektura a odpadové hospodářství.
Samozřejmě přitom pracujeme i
na projektech infrastruktury, řešíme
vodovody, kanalizace, chodníky, komunikace.
V budoucnu nás čeká projekt na revitalizaci centrální části obce Trojanovice,
vybudování restaurace na Pustevnách,
revitalizace lokality po likvidaci domu
služeb a řada dalších akcí. V příštích
obecních novinách se budu veškerými
projekty zabývat obšírněji.
Přeji všem Trojanovjanům vše dobré!

Jak se zrodil nápad vytvořit obrazovou publikaci, která by mapovala historii Trojanovic?
Po nástupu do funkce starosty jsem zjistil,
že na úřadě je dost fotograﬁí, které nebyly
nijak tematicky roztříděny. Když v rámci
civilní náhradní služby na úřad nastoupil
Adam Vodrážka, roztřídil všechny fotograﬁe do několika oddílů, např. na fotky, které
zachycují krajinu nebo práci, slavnosti atd.
Už tehdy mne napadlo, že by bylo dobré vydat knihu těchto dokumentů. Věděl jsem,
že občané mají řadu neznámých fotograﬁí,
a proto jsem požádal tehdy prostřednictvím Obecních novin o jejich zapůjčení.
Překvapil mě velký zájem a ochota, protože
fotograﬁe zapůjčilo, či dokonce věnovalo
celkem 140 občanů, bohužel 22 z nich už
není mezi živými.
Jak dlouhé časové období jste se rozhodl zachytit?
První fotograﬁe pocházejí z devadesátých
let 19. století a poslední jsou z období kolektivizace. Zachycují likvidaci pasekářského způsobu hospodaření koncem padesátých a začátkem šedesátých let 20. století.
Jak dlouho trvalo, než jste sesbíral dostatek
materiálu?
S prvními historickými fotograﬁemi jsem
se setkal už v roce 1984, kdy jsem tehdy

Z kapitoly Kolo, kolo mlýnské, za čtyři rýnské

ve spolupráci s místním kronikářem panem Josefem Šmikou připravoval výstavu
ke 100. výročí postavení čtyř trojanovických škol. Fotograﬁe tehdy zapůjčily např.
paní učitelky Bedřiška Reková a Anna Petrová, také řada bývalých žáků, např. paní
Marie Maková, Veronika Strnadlová a pan
Jaroslav Uhlář. Někteří občané přinášejí zajímavé fotograﬁe i nyní.
Získat materiál je jedna věc, ale bylo třeba
jej utřídit. Měl jste už od začátku jasnou
koncepci, nebo se vytvářela teprve v průběhu
sběratelské činnosti?
Celkem jsem měl k dispozici přes tři tisíce
fotograﬁí. Velkým štěstím pro mne bylo,
když jsem v roce 2010 požádal o spolupráci paní Martinu Vodrážkovou, tehdy ještě
Eliášovou. Společně jsme pak vybrali 1 200
fotek, roztřídili je do jednotlivých kapitol a
ke každé fotce přiřadili popis. Bez její pomoci a jejího nadšení by kniha nevznikla.
Chystaná kniha má dvacet kapitol. Jsou tematicky zaměřeny tak, aby pokryly jednotlivé fáze života jednotlivce i společnosti, a
zároveň máte i kapitoly, které se věnují jednotlivým částem obce. Každá kapitola začí-

Jiří Novotný
starosta obce
Z kapitoly Když jsem krávy vyháňala, vesele sem si zpívala - Pasák u starosty Josefa Bače z roku 1930
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Zveme vás do divadla...

Z kapitoly Po placku a po pecenku - Zastavení na kus řeči

ná stručným úvodem. Která kapitola se vám
připravovala lehce a jaksi „od srdce“?
Kapitola s názvem Když sem krávy vyháňala, vesele jsem si zpívala je věnovaná
kravám. Těch bývalo v Trojanovicích až
850. Kráva byla nejen živitelkou, ale také
vydatnou pomocnicí v zemědělství. Řekl
bych, že tato poměrně krátká kapitola je
moje oblíbená. Naopak kapitola s názvem
Trojanovjané byla obtížná především
pro velké množství fotograﬁí. Při výběru
jsme se s Martinou „zapotili“.

Během práce na této knize jste vešel do kontaktu s velkým množstvím lidí – ať už zapůjčili fotograﬁe nebo přispěli svou pamětnickou zkušeností. Mohl byste vzpomenout
aspoň na některé?
Vzpomínám hlavně na ty, kteří se vydání
knihy nedočkají, např. paní Cecilie Petrová, Marie Janáková, Anastázie Krynesová,
pan František Liďák a řada dalších. Na závěr bych chtěl poděkovat všem pracovnicím obecního úřadu za ochotu, především
za skenování fotograﬁí.

Knihu je třeba nejen „vymyslet“ a napsat a
sestavit, ale v případě obrazové publikace i
připravit po stránce technické. Pomáhal vám
při tom někdo?
Graﬁckou úpravu jednotlivých kapitol
provedla paní Alena Goršanová a pan Aleš
Nowak.

Otázka na závěr: Kdy se na knihu můžeme
těšit?
Kniha K trojanovským horám je už prakticky připravena k vytištění. V rozsahu asi
450 stran naleznete na 1250 fotograﬁí. Odhadovaná cena publikace je 600 Kč. Aby se
kniha mohla vytisknout, je zapotřebí aspoň
250 zájemců. V současné době jich mám
150. Pokud by měl někdo ze čtenářů Obecních novin o chystanou knihu zájem, může
se nahlásit na informačním centru na trojanovickém obecním úřadě.
připravil: Martin Trubač
fota z publikace K trojanovským horám

Čím může kniha oslovit dnešního čtenáře?
Starší generaci připomene dobu, kterou
prožili. Těm mladším ukáže krajinu, kterou bychom mohli opravdu nazvat Zemský
ráj to na pohled. Události veselé i smutné,
včetně pohřbů.

Zpočátku to vypadá jako vystřižené
ze Škvoreckého. Přitroublý Zupák péruje svěřenou jednotku, kluci si tajně
přivedou na pokoj slečny a už se těší,
že si pohotovost zpříjemní malým mejdanem. Inu, vojna, jak ji známe z ﬁlmů
Tankový prapor nebo Černí baroni.
Když tu přijde rozkaz provést popravu.
Ani to by nebylo tak zvláštní. Třetí sedma druhé kohorty královské gardy je
na popravy zvyklá. Tentokrát však jde
o kojence staré sotva jeden den...
Takto započíná příběh volně inspirovaný Herodem a betlémskými neviňátky.
Dramatik Oldřich Daněk prostřednictvím silného tématu otevírá otázku stálého konﬂiktu mezi svědomím, poslušností a osobní zodpovědností.

Představení Čtyřicet zlosynů a jedno
neviňátko, které nastudovali členové Amatérské divadelní společnosti
Waterloo, se koná 6. a 7. května 2016
v 19:30 hodin v sále frenštátského kina.
Místa v sále si můžete rezervovat od 20.
dubna 2016 v Informačním a turistickém centru ve Frenštátě p. R., telefon:
556 836 916.
Martin Trubač
foto: Karolína Jurková

Omluva

V knize najdete odvedence do 1. světové války...

...i zahájení provozu lanovky na Pustevny v r. 1940

V minulém čísle Obecních novin
z Trojanovic jsme v článku Ještě jiný
názor na petici uvedli chybné jméno
zastupitele pana Střalky. Nepozorností redaktora bylo místo Tomáš Střalka
uvedeno jméno Pavel Střalka. Oběma
- Pavlovi i Tomášovi - se tímto omlouvám.
Martin Trubač
Duben 2016
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Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 29. února 2016
9/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice:
konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Trojanovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu;
rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění
opatření obecné povahy;
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za
použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění, v souladu s ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou
opatření obecné povahy Územní plán Trojanovice;
souhlasí
v souladu s ust. § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
k vyhodnocení vlivů Územního plánu Trojanovice na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2016.
9/2 Zastupitelstvo obce vyslovuje uznání a poděkování stavebnímu úřadu za vynikající práci na územním plánu obce Trojanovice.
9/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dosavadní spolupráci s projekční kanceláří Kamil Mrva architekts s. r. o.
9/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje spolupráci s projekční kanceláří Kamil Mrva architekts s.r.o. na projektech obecních budov a na projektech urbanismu. Finančně se bude obec
Trojanovice s projekční kanceláří vypořádávat v rámci honorářové
zóny III. dle metodiky ČKA a zastupitelstvo bude zvlášť schvalovat
jednotlivé výkonové fáze projektů. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo kdykoliv rozhodnout spolupracovat i s jinými architekty, popřípadě vyhlásit architektonickou soutěž. Usnesením se ruší usnesení
ze dne 26. 10. 2015, číslo 7/11.
9/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pustevny s. r. o. o 15 mil. Kč a schvaluje
vložení prostředků do společnosti Pustevny s.r.o. ve výši 10% podílu obce Trojanovice, který činí 1,5 mil. Kč. Zastupitelstvo obce
Trojanovice pověřuje starostu jednáním na valné hromadě v souladu s tímto usnesením.
9/6 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č.
3637/2 v k. ú. Trojanovice.
9/7 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
2205/9 v k. ú. Trojanovice.
9/8 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1144/2
o ploše 1770 m2 v k. ú. Trojanovice za odhadní cenu 240.110,Kč.
9/9 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
domu č.p. 254 pro vedení kanalizačního potrubí z ČOV v pozemku p. č. 3531/1, vše v k.ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje
Duben 2016

směrnice č. 1/2014.
9/10 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
domu č. p. 837 pro vedení vodovodní a plynovodní přípojky v pozemku p. č. 3580/8, vše v k.ú. Trojanovice.
Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
9/11 Zastupitelstvo obce schvaluje:
- odmítnutí úplatného převodu pozemku p. č. 2474/7 v k. ú. Trojanovice
- bezúplatný převod pozemku p. č. 2474/7 v k. ú. Trojanovice
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Trojanovice.
9/12 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu parcely č. 3569/29 v k.
ú. Trojanovice, která je v majetku obce Trojanovice, za část 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.
9/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem nemovitosti č.p. 849, která stojí na pozemku p. č. st. 1506, na rok 2016
za stejných podmínek, které měli nájemci nemovitosti před její
koupí obcí Trojanovice.
9/14 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej techniky:
- Traktor Case za minimální cenu 600.000,- Kč bez DPH. Prodej
bude metodou přes portál Aukro.
- Vysávací zařízení nečistot za cenu 23.086 vč. DPH. Prodej bude
proveden metodou přes portál Aukro.
- Zametací stroj za cenu 22.758 vč. DPH. Prodej bude proveden
metodou přes portál Aukro.
9/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
1/2016 - viz příloha.
9/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje využití fondu Horečky pro rok 2016 - viz příloha a ruší usnesení č. 8/15 ze dne 14.
12. 2015.
9/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zvýšení odměn a
příplatků neuvolněným členům zastupitelstva obce od 1. 3. 2016.
9/18 Zastupitelstvo neschvaluje návrh usnesení:
Z důvodu, že je možné, že podle zákona č. 137/2006 Sb. spadá
rekonstrukce Rekovic již mezi podlimitní veřejné zakázky, pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce, aby požádal krajský úřad
o posouzení, zda bylo v tomto případě postupováno podle platného zákona.
9/19 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení business plánu Rekovice,
který byl schválen 14. 12. 2015 z důvodu, že údaje neodpovídají
skutečnosti a některé jsou v rozporu se zákonem.
9/20 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby škoda (vícepráce), která byla
způsobena při realizaci nové fasády na spojovacím krčku školy,
byla vymáhána po tom, kdo ji způsobil.
9/21 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu prověřit, zda při provádění stavebních úprav nemovitostí ve vlastnictví obce bylo při povolování
těchto úprav postupováno v souladu se zákonem.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce
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Nový územní plán
Dne 29.2.2016 na svém 9. zasedání schválilo zastupitelstvo obce nový Územní plán Trojanovice, který je v současné době vyvěšen na úřední desce obecního úřadu formou opatření obecné povahy č. 1/2016. Toto opatření
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení na úřední desce.

Granty na rok 2016
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.

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.

Nový systém svozu směsného odpadu
Téměř všechny domácnosti si již vyzvedly nové oranžové kódy
na popelnice. Ještě se nepřihlásili všichni majitelé chat a chalup
v obci, kteří využívají systém sběru odpadu spíše až od jarního období. V současné době evidujeme v naší obci 620 ks popelnic o objemu 120 l, 200 ks popelnic o objemu 240 l a na sběrných místech
v obci je umístěno celkem 54 kontejnerů o objemu 1100 l. Vývoz
popelnic probíhá vždy 1x za 14 dní, kontejnery se svážejí častěji,
dle konkrétní potřeby. Sjednotil se jeden svozový den, a to lichý
čtvrtek. Novinkou pro obec je způsob fakturace, kdy kromě platby za vysypanou nádobu hradíme také částku za uložení odpadu.
Popelnice by se proto měla dávat k vývozu vždy plná. Mezi jednotlivými domácnostmi jsou velké rozdíly. Někdo nechá popelnici
vyvážet pravidelně co 14 dní a někdo, kdo dobře třídí, jen jednou
za měsíc nebo i méně často.
Monika Ondryášová

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

Víta Rácová

91 let

Milan Kovařík

75 let

Vojtěch Žárský

75 let

Bedřich Jurek

75 let

Marie Šmajstrlová

70 let

Luděk Křístek

70 let

Jaroslav Čada

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pohyb obyvatelstva v roce 2015
V roce 2015
• se narodilo 31 dětí (13 děvčat, 18 chlapců)
• zemřelo 19 občanů (10 žen, 9 mužů)
• se přihlásilo k trvalému pobytu 92 občanů (53 žen, 39 mužů)
• se odhlásilo z trvalého pobytu 39 občanů (24 žen, 15 mužů)
• se přestěhovalo v rámci obce 25 občanů (10 žen, 15 mužů)
K 31.12. 2015 žilo v Trojanovicích 2575 občanů
(1279 žen a 1296 mužů).

Seznam narozených
Příjmení a jméno
Koubek Tomáš
Martiňáková Agáta
Szkatulová Barbora
Myslivec Jindřich
Petrželka Vojtěch
Martiňák Matěj
Děcká Julie
Blažková Viola
Fišer Bruno
Petrová Tereza
Vodrážka Antonín
Žlebek Vojta
Čípová Lucie
Chumchalová Natálie
Dobiášová Viktorie
Dobiášová Veronika

Příjmení a jméno
Sedláková Adéla
Škrbel Adam
Petr Václav
Ožana Ondřej
Bílek Vojtěch
Kahánek Vít
Kuběna Radim
Schreier Nora
Hrachový Martin
Genzer Lukáš
Šenkyříková Adéla
Šenkyřík Radek
Honajzer Jindřich
Poláková Anna
Michna Ondřej

Seznam zemřelých
Příjmení a jméno
Horečková Marie
Kovářová Julie
Fabián Břetislav
Všetula Jaroslav
Blažek Emil
Šimulák Josef
Strnadel Miroslav
Kus Lubomír
Bílková Marie
Šrubařová Marie

Věk
84
89
74
65
93
57
71
88
87
72

Příjmení a jméno
Stavárková Vlasta
Burkert František
Dobiášová Emilie
Káňová Marie
Běčáková Zdenka
Balcarová Eva
Dobiášová Soňa
Šmajstrla Jan
Šimoňák Vítězslav

Věk
80
48
74
88
80
65
67
74
77
Duben 2016

6
Akce v Trojanovicích a okolí

�������� �
���������
%�� �� ��

����������������������������������� �!���"#$
&&&"������ �!���"#$��� $ �'�# "������ �!���"#$�
&&&"��# (���"#��)����*� �!���
�������� � � � ���� � ���� � �������� � ���� � ������ � ���� � ��������
������������ � ��������� � ��������� � �� � ����� ��� � ��� � �����!"����
#������ ���������"����$���������������������������������
��������� ����������������������� ����� ����������

���.��#)� 3�������,�� ������������� ����� ����������

+�#,��-�

��1���

%#&��������&���������'� ����������&�������()*������&� ����+)&,�-��.�!��/���(()&,�
-��.����!��/&��������&�0����1��

A!�� ��3B� �� �����35��� ��&��������&������&��������'����(2����&�������(()�
�����&� ����(()&,�-�&���������&�0����1��

������������������ ������!����!�������"�#�������������$��#�!%�!�����
�#��&�!�����'�'����������&�������%�#�� (������%�'��$�����'��)%���(�&����%�
��#������������������������'����������#������� $�'�)&������&��
��������� ����������������������� ����������������

>��% � �����#���� � �����$�)%� � �������%�� !� &������� �������� 7�:�����( � ���#�
� ���� ���,�����)���)%���&����&�)%�����,�%�!��0���&�������#���%��
���.��#)� 3�������,�� ������������� ����������������

. ��� ���/��
%#&�������������������&���������'� ����������&�������()(������&� ����(2)&,�-�&�
��������&�0����1��

*�����������%�(����'�'�'����%������������+�%���%����'����!,�'%��%���
�#$�(��� ��������%,���-����#�'������#������)%���&�����%(������+��%��
��!���%�#�%(���� ������!��!�������������%������������������������
���.��#)�/�������,�� ������������ ����� ����������

0��� 1�2�,�!�����
%#&���������'3��������'&���������'� ����������&�������4)������&� ����(()&,�-�&�
��������&�5�� ��

0�������)�1��%���%����'�&��#2!�����&���� ����%�&���0,���� �%�'������+��
���# (�������'����������������������%���&���#�����������%#���
���.��#)�/�������,�� ������������ ����������������

34��51/��6 7����'4
%#3������35��� ��36#&�������� ��������&��������'����($����&�������()$������&�
����(()&,�-�&���������&�7���������

0,�������� (����#����#�&�� 34��������!����������������������!������&���#�
0#�� � !����� � ��% � ���� � '��� � ��� � ��%�� � �����$�����( � ���#� � '� � �����������
5��������������������#����������������.!�%��"��������������
���������������������� ����������� ����� ����������

81'�����9,�7�����'2��:�7 ��4�;<$-�
861&��� ��9&��������������������������&���������'� ����������&�������+2������&�
����+)&,�-��.�!��/���(()&,�-��.����!��/&��������&�0����1��

�����(�5�%�����6�����#������'�(������ ��7�����������������,����� ����
#���(�����'����������8���%��,����2�'�'�%����!����������!�&�#��������
���������������������� ����������� ����������������

���-��� ;!� �!���
%#&������&���������'� ����������&�������()$������&� ����(2)&,�-�&���������&�
5�� ��

0�#����������&��,������,����������������%�� ��&����#�%���'����������
6� � ������'� � �� � � ��!���$� � ! � ��$���� � �����( � ��� � '� � !�%������) � ��
��#����#� (����#��$���������&��������������(����#)������������(������#�&�'�
�#�����������#����������&��,�
���.��#)� ��������,�� � ����������� ����� ����������

=�; ��1�!�4�> #�4�!'��(���
861&��������&��������&��������'����(2����&�������+:������&� ����(()&,�-�&���������&
5�������;������������

6�������-���'����!���� ��9����#�$������!��%����%��������������������
���������%�&��(���������'����������+���������,�&�����������
���.��#)� ��������,�� � ����������� ����������������

�1�# �91�' ��� 1-� �
861&��������&��������������<������������&��������'����(2����&�������()$������&� ����
(2)&,�-�&���������&�0����1��

0,���� � ��$� � ���� � �,� � ����( � ����� � %���� � ��( � ���,� � '��� � ���!���� � �
���!�%��%��# ��(�������%�������'���(���2���:��������������#�1�(����#����
%�����������������
���$��#���� ;����������� /���������� ����� 3���������

.?@<�!�2�-�'�-1���A1���'14!��
�����������������������=>0��!���&���������$$?�4:?�+(?�

�������� � ������������� 4���������� ����� ����������

A1�����-��� !7<
861&��������&������3��������&�����������'����(2����&�������((4������&� ����(()&,�-�&�
��������&�7������@�

?��%�������#������#�����!����� (������������������ �����7������+���� ��
�� ��������������1 !�&�����������
���$��#����� �������������;���������� ����� ����������

���,��-C��/1<
861&���������.���������������/����� ��9�.�� ���������!��/&��� �����������������
�����&���������'� ����������&�������())������&� ����(()&,�-��.�!��/���(*)&,�-��
.����!��/&���������&�5�� ��

@��� � !�#�&����� � �,����� � � � ��#������ � <��:��% � ����!����� � $�#�)%
�����#�%�8�:��#������ &�����������$���%�$����
���$��#����� �������������;���������� ����������������

3���(4!�<#��D ��;<����$4$���
%#&��������&���������'� ����������&�������(2)������&� ����(2)&,�-�&���������&�
7��� ��

A��������(�B��� %����B�#���������'��������������������#�!���������������
������ ����,�����*����������� ����������'���.�������!���%�����&��
���.��#)����������,�� ��4���������� ����� ����������

B><(?,�1 !�
5��� ��&��� ��9&�������������&���������'� ����������&�������+C������&� ����4)&,�
-�&���������&�1��������

6�2#&� � ����%���� � �� � $� ,� � #�� � '�!���� � �� � ��#����)&� � ����&� � � � ����$���
�,����������������2(���� �$�%���%������,�� �#�����'�������������������
���.��#)����������,�� ��4���������� ����������������

E�' #��A���<�'41��
861&��� ��9&��������������������&��������'����(2����&�������((*������&� ����(2)&,
-�&���������&�0����1��

9����� C�,���#�$�����C� 1��%�� 5����#��� ������&(� ��� ���#�%� ��� !�%�����
&����&������������)�����$����
9��$��#���������������� ����������������

*�1��'F��1�(��=1D �<�; ,G4� �
861&��������&���������������&�����������'����($����&�������((+������&� ����())&,�-��.5-�
C)&,�-�/&��������&�1%5-

B������� � 1��% � � � D��#�&� � 5��#���:���( � �:���&� � >8-( � ���#� � �,� � ���#��� � ��
��#����%��#������� ��������%�&���������������#����E���������F�&��#��
����������3������������������ ����������� ����� ����������

A�����7�1�!��=?!���$'<>��
861&��� ��9&������������������������&���������'� ����������&�������()+������&�
����4)&,�-��.�!��/���())&,�-��.����!��/&��������&�5�� ��

- � !��,��� � %�'� � ���� � %���#�� � %��#�����( � ���� ������� � ��'� � �+�&�� � �#��
������� 0,���� ��)� � �#���% � �#�����% � �� �#���% � ����&�'��% ����#�� ���� � �#�
*�� �E��������'������&���
����������3������������������ ����������� ����������������

.��(��� ��-��7�!1 -�<,��- #,�
%#&�������������&���������'� ����������&�������+$������&� ����4)&,�-�&��������&�
1��������

7��#��#������)�#����7����0,�����������&��%�,���B�6#�����2%(�>������
*�G�����������#����,���� �������������������!�� �

HHHHHHHHHHHHHHHHHHH���;4! ��I������7���-?���HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
9����,��������������� ����� ����������

B�����=���' ���1��

0���7����9,��1� ����&�

%#&��������������������������&���������'� ����������&�������4)������&� ����+)&,
-��.�!��/���(()&,�-��.����!��/&���������&�7�������@�

861&��� ��9&��������������������������&���������'� ����������&�������44������&�
����$)&,�-�&�0����1��

0�����<���������$� ,�&������#�!���� ������#��������)%������� ��,�&��!�'�
��������5�%�!,�'%��� ������� ������(��� �����,�������#�&��������������
�������������#���
�������� � ������������� 4���������� ����������������

9�.��#)� ����������� �����3� /������

B�1 -��#
%#&������&��������'����(2����&�������+)������&� ����())&,�-�&��������&�5�� ��

=��+���������&�#����#�&�����#���������������%�����8�������'��!�$����#���
�����.,�������+�%��(��#��%�����%��������#�&�������������,�$�������

Duben 2016

071�?�4�7>4�<
%#&��������������&���������'� ����������&�������?+������&� ����:)&,�-�&�-����'�
5���

9����,���������������� ����� ����������

81-�(������1�; -����; - ���!���'
%#&�������'3�� �������'&���������'� ����������&�������C:������&� ����$)&,�-�&�
5�� ��

7
Akce v Trojanovicích a okolí

Reklama a inzerce

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
DOTEKY
Výstava obrazů Pavla Strnadla.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 1. května 2016.
ČTVRTEČNÍCI: TOLIK ŽIVOTŮ PRO PÁR KORUN
Životní osudy proslulých zločinců
na přelomu 19. a 20. století.
Přednáší Radek Polách, historik Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Výstavy
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
v roce 2016

VSF Novotný s.r.o. , Trojanovice 637

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

Dalibor Bednář: Banát
výstava fotograﬁí
vernisáž: 21. dubna 2016

Beskydy

výstava černobílých fotograﬁí
vernisáž: 2. 6. 2016

Oblaka nad Trojanovicemi

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

ZIMNÍ A JARNÍ SLEVY !!!

výstava obrazů Miloše Šimurdy
vernisáž: 14. 7. 2016

Rok v ateliéru Romany Kubešové
výstava prací žáků
vernisáž: 18. 8. 2016

Pramínky snů

výstava ilustrací Jitky Šenkeříkové
vernisáž: 22. 9. 2016

www.vsfnovotny.cz
Duben 2016
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Zápis do mateřských škol
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V TROJANOVICÍCH
Ve dnech 9. a 10. května 2016
kdykoliv v době od 8,00 – 15,30 hodin
bude MŠ v Trojanovicích na Lomné 345
přijímat Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
do všech mateřských škol v Trojanovicích.
POZOR! ZMĚNA OPROTI PŘEDEŠLÝM ZÁPISŮM !!!
Žadatelé podávají pouze jednu žádost o přijetí, platnou
pro všechny tři MŠ, kde zakroužkují, o kterou konkrétní MŠ
mají zájem. V případě zájmu o více MŠ uvádějí vedle zakroužkovaných adres čísla s pořadím.
• Žádost je ke stažení na těchto stránkách školy www.mstrojanovice.estranky.cz, anebo si ji můžete vyzvedávat osobně
v MŠ.
• Žádost obsahuje 2 strany ( prosíme o oboustranný tisk ):
na druhé straně žádosti je vyjádření od lékaře o zdravotním
stavu dítěte
• Spolu s vyplněnou žádostí s sebou vezměte občanský průkaz
a rodný list dítěte !!!
Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od tří do šesti
let, smyslově, tělesně a duševně zdravé, které mají osvojeny
základní hygienické návyky a podrobily se pravidelným očkováním.
O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje vedení
školy na základě odborného posudku pediatra, psychologa,
speciálního pedagoga, pedagogicko psychologické poradny
nebo speciálního dětského centra.
Do MŠ lze přijmout dítě v souladu s vyhláškou o předškolním
vzdělávání, pokud splňuje podmínky pro vstup do předškolního zařízení a počet přijatých dětí nepřesahuje možný počet
dětí zařazených do třídy MŠ.
Předpokládaný počet volných míst v jednotlivých MŠ:
MŠ Trojanovice Lomná 345 - 17
MŠ Trojanovice p.J. 343 – 6
MŠ Trojanovice 362 (MŠ u ZŠ ) - 11

Malířem se chtěl stát už od dětství
Ve čtvrtek 31. 3. 2016 se konala vernisáž výstavy Doteky, která
prezentuje dosavadní výtvarnou tvorbu malíře Pavla Strnadla.
Frenštátský rodák tíhl k výtvarnému umění už od dětství. Svůj talent nejprve rozvíjel v ateliéru akademického sochaře Karla Vašuta
a později na katedře výtvarné výchovy Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako asistent na Pedagogické
fakultě v Ostravě a od 80. let vedl výtvarný obor na školách v Příboře a ve Frenštátě p. R. Od roku 1990 pak vyučoval výtvarnou
výchovu na frenštátském gymnáziu.
Výstava Doteky přináší průřez autorovou tvorbou od konce 70.
let až do současnosti. Představuje pestrou mozaiku námětů i technik. Umožňuje proniknout do uměleckého světa Pavla Strnadla,
zachytit jeho vývoj a mnohostrannost. Výstava potrvá do 1. května
2016. Více informací na www.muzeum-frenstat.cz
Martin Trubač

S účinností od 1.5.2016 vydává ředitelka školy tato kritéria, podle kterých budou přijímány děti k pravidelné docházce do mateřských škol v Trojanovicích, zřizovaných obcí Trojanovice:
• Přednostně, bez ohledu na níže uvedená kritéria, budou
k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem
školní docházky, které jsou řádně očkované.
Kritéria pro přijetí ostatních dětí:
• Trvalý pobyt - v obci Trojanovice (5 bodů)
- v jiné obci (0 bodů)
• Dítě je řádně očkováno (5 bodů)
• Věk dítěte
- dítě dovrší do 31. 8. 2016 4 roky (2 body)
- dítě dovrší do 31. 8. 2016 3 roky (1 bod)
- dítě mladší 3 let (0 bodů)
Podle ustanovení zákona č.561/2004 Sb. § 34 odst. 3 rozhoduje
o přijetí dítěte ředitelka základní a mateřské školy.
Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení, a to od nejvyššího k nejnižšímu a
v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí
dítěte. Přijaty mohou být děti pouze do naplnění kapacity MŠ.
V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data
narození dítěte, starší děti budou mít přednost.
Mgr. Soňa Bunčková
ředitelka školy

Výukový kurz Nordic Walking
Odbor sociálních věcí i letos připravil pro cílovou skupinu senioři 60+ výukový kurz Nordic Walking, který bude probíhat
v termínech 25. 4. 2016, 2. 5. 2016 a 9. 5. 2016. Ve dvou lekcích
proběhne instruktáž a procházka naučnou stezkou Beskydské
nebe. Poslední lekce bude zaměřena na oblast aktivního zdravotního stylu, nebudou chybět ochutnávky zdravých svačin a
jednoduchých jídel.
Počet účastníků lekcí je omezen, proto je nutné, aby se zájemci
o kurz přihlásili do pondělí 18. 4. 2016 na telefonním čísle 556
833 177 (paní Bronislava Papáková), e-mail: bronislava.papakova@mufrenstat.cz nebo osobně na odboru sociálních věcí
(kancelář č. 37).
Lekce budou probíhat v pondělí výše uvedeného data vždy
od 14:00 – 16:00 hodin, sraz účastníků bude před recepcí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.
Kurz i s případným zapůjčením holí je zdarma.
Papáková Bronislava
koordinátorka komunitního plánování

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 10. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 25. dubna 2016 v 18.00 hodin
v hasičské zbrojnici.
Duben 2016
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Cizí jazyk nám není cizí

Ve čtvrtek 10. 3. se na ZŠ Záhuní konal
4. ročník jazykové soutěže s názvem Cizí
jazyk nám není cizí. A protože se s tímto
motem ztotožňují i žáci naší školy, vyslali
jsme do boje hned dva tříčlenné týmy. Pátou třídu reprezentovali Hynek Blažek, Gabriela Kopřivová a Jakub Zeman a čtvrťáky

zastupovali Pavel Adamčík, Jan Daniel Mališ a Aleš Martinák. Při soutěžním klání nešlo o žádná gramatická cvičení nebo testy.
Spíše se jednalo o zábavné jazykové hříčky
s anglickými slovíčky, všeobecné znalosti
reálií či práce se slovníkem.
Letos poprvé zařadili organizátoři i poslechovou disciplínu, která sestávala z doplnění textu anglické písničky. V této kategorii
excelovali naši kluci ze čtverky a celkově se
umístili s jednobodovou ztrátou na čtvrtém
místě. Náš tým z páté třídy získal krásnou
bronzovou medaili. Na druhé místo jim
scházel pouze jediný bod. V konkurenci 15
týmů ze základních škol z Tiché, Lichnova, ZŠ Tyršova a pořádající ZŠ Záhuní je
to skvělý výsledek. Všem šesti soutěžícím
gratulujeme a přejeme, ať jim ten cizí jazyk
není cizí.
Zde jsou postřehy některých účastníků:
Gabriela Kopřivová: Nejtěžší pro nás asi

bylo, když jsme tam měli např. Mr, Mrs,
Ms, … a museli jsme doplnit další slovo. A
naopak pro nás bylo asi nejlehčí, když jsme
museli spojit např. Červená Karkulka (v angličtině). Moc mě to tam bavilo a jsem ráda,
že jsme se umístili na třetím místě.
Hynek Blažek: Měl jsem z toho dobrý pocit,
že jsem se dostal na třetí místo, protože lepší
umístění ve kterýchkoliv soutěžích jsem nikdy nedostal.
Jan Daniel Mališ: Soutěž byla rozdělena
na dvě části (na poslechovou a práci se slovy). Naše družstva ze čtvrté a páté třídy se
umístila na třetím a čtvrtém místě (čtvrtá
třída na čtvrtém místě a pátá třída na třetím). Ze všech trojiček byla naše čtvrtá třída
z poslechového cvičení nejlepší. Poslouchali
jsme píseň Everything at once od skupiny
Lenka.
text a foto: Lenka Mužíková

V úterý k nám přijeli Šikulové Jana a Ivo.
Nejvíc se mi líbilo vyrábění zvířátek.Vyrábění mě moc bavilo. (Vanesa Slezinská, 2.
třída)
K nám do ZŠ Trojanovice přijeli Šikulové. A
mě na tom bavilo, že jsem mohla vidět, jak
se natáčí takový pořad. A že jsem si mohla
vyrobit tak krásné věci. Vyráběla jsem dárkovou tašku - košili pro tatínka a oříšek pro
Popelku. A ten byl výrobek dětí. Já jsem tento výrobek komentovala. (Lucie Lančová, 3.
třída)
Nejvíce se mi líbilo, že jsem si vyrobil dvě
hezké věci se svými kamarády. A také, že
jsem viděl, jak se natáčejí Šikulové. (Ondřej
Makový, 3. třída)
Do školy přijeli Šikulové. A mně se to moc
líbilo. (Jindřich Svoboda, 3. třída)
Přijeli Šikulové k nám do školy. Mně se to
moc líbilo. (Kateřina Martiňáková, 1. třída)
Do školy přijeli Šikulové. Líbilo se mi vyrá-

bět s nimi výrobky. Já jsem vyrobila růži a
oříšek pro Popelku. Do něho se mohl dát prstýnek nebo náušnice. Jana a Ivo se mi líbili.
(Ludmila Hlaváčová, 2. třída)
Nejvíce se mi líbilo vyrábět se Šikuly medvěda Pandu. (Vojtěch Krygel, 3. třída)
Byl jsem tam, protože rád vytvářím výrobky. Nejvíce se mi líbila myška. Ještě jsme dělali košili, ale ta byla moc lehká. (Matyáš
Mužík, 1. třída)
Na natáčení se mi líbilo to, že jsme dělali
pěkné výrobky, a také to, že jsem viděla, jak
takové natáčení vypadá. (Hedvika Trubačová, 3. třída)
Šikulové se mi moc líbili, vyráběli jsme pěkné výrobky. (Karolína Zajacová, 1. třída)

Šikulové v naší škole
V měsíci únoru navštívila náš výtvarný
kroužek, který vedu na Jubilejní základní
škole prezidenta Masaryka v Trojanovicích, Česká televize. Jak k tomu došlo?
S dětmi jsme vytvořili pozvánku, ke které
jsme přidali pár fotograﬁí našich výrobků, a poslali e-mailem do České televize
do pořadu Šikulové. Tento pořad je zaměřen na výtvarnou tvořivost dětí.
Dne 23. 2. 2016 za námi do školy přijeli
ŠIKULOVÉ Jana, Ivo a celý štáb, celkem
10 lidí. Pro děti bylo toto natáčení nezapomenutelným zážitkem. Kroužek navštěvuje
celkem 28 dětí a všechny připravily pro televizní natáčení po dvou výrobcích. Jana i
Ivo byli moc milí. Vlastně tohle mohu říct i
o celém štábu. Děti si natáčení užily a také
napsaly své dojmy:
Nejvíce mě bavilo vyrábět skořápku pro Popelku a růže pro maminku. (Kateřina Horáková, 2. třída)
Nejvíce se mi líbili Jana a Ivo. (Soﬁe Michnová a Lukáš Výborný, 1. třída)
K nám do školy přijeli 23. 2. v úterý Šikulové. Jmenovali se Jana a Ivo. Moc se mi líbilo
vyrábět s nimi výrobky. Výrobky byly čtyři.
1. růže , 2. košile a kravata jako dárková
taška, 3. zvířátko, 4. oříšek pro Popelku. Já
jsem vyráběl růži a oříšek. Měl jsem zážitek.
(Martin Staš 4. třída)
U nás ve škole byli Šikulové Jana a Ivo. Vyráběli jsme s nimi výrobky, které se nám líbily a bavily nás vyrábět. Vyráběli jsme čtyři
výrobky. Růži, tašku v podobě košile s kravatou, zvířátko a oříšek pro Popelku. (Pavlína
Bordovská, 3. třída)
Duben 2016

Zbývá jen dodat, že pořad Šikulové s dětmi z naší školy se bude vysílat v neděli 24.
4. 2016.
připravila: Jana Balharová
foto: David Trubač
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Karneval 2016

Dudek show
Ve čtvrtek 25.2. k nám do školy zavítal
dětský ilustrátor Adolf Dudek. Opět udělal v naší škole neuvěřitelnou show, kterou pobavil děti, ale i dospělé. Celé jeho
vystoupení bylo provázeno pohádkami,
do kterých vtáhl nejen děti, ale i dospělé,
kteří se přišli podívat. Děkujeme za úžasný zážitek.
text a foto: Kateřina Segečová

To, že učitelka mateřské školy musí být
také dobrým hercem, každoročně dokazují učitelky mateřských škol v Trojanovicích na jedné z největších a nejnáročnějších akcí, které pro své děti a rodiče
pořádají - na maškarním karnevalu.
Letos se učitelky zhostily role Sněhurky
a sedmi trpaslíků a připravily pro děti
opět nezapomenutelné nedělní odpoledne plné písniček, soutěží a tancování.
Nechyběla ani tombola, letos opravdu
velmi bohatá a nápaditá, kterou připravi-

li rodiče. Hlavní cenou bylo dětské kolo
v hodnotě 6.000,- Kč, které do tomboly
věnovali rodiče Klárky Lorencové ze třídy Košíček. Děkujeme i personálu hotelu
Beskyd za příjemné zázemí, které nám
poskytli. Vzhledem k velkému zájmu
o akci však bohužel nevíme, jestli nám
příští roku bude kapacitně dostačovat.
text a foto: Silvie Balcárková

„Malá škola“ s velkým sportovním duchem
Často proběhne tiskem, že v dnešní době
mobilů a počítačů děti zapomínají na pohyb a tloustnou. I v naší škole uvidíte
o přestávkách žáky, kteří si čas do další
vyučovací hodiny krátí s mobilem v ruce,
ale na druhou stranu se letos škola aktivně zapojila do řady sportovních soutěží,
ve kterých se zatím žáci umisťují na předních místech.
První sobotu v měsíci březnu reprezentovali naši mladí lyžaři Trojanovice
v běhu na lyžích. Nečekaná sněhová na-

dílka umožnila uspořádat závody v běžeckém areálu na Pustevnách a většina
našich žáků vystoupila na stupně vítězů.
V kategorii hochů do 9 let obsadil Jonáš
Novák třetí místo a mezi hochy 10 – 12 let
obsadil David Skřídlovský druhé místo a
František Václavík místo čtvrté. Neméně
úspěšné byly i dívky. V kategorii nejmladších obsadila Kristýna Pindurová 6. místo a mezi dívkami 10 – 12 let vystoupila
na stupně vítězů na 2. místo Andrea Červenková, jako nejmladší účastnice této

kategorie. Všem dětem moc děkujeme za
vzornou reprezentaci. Již začátkem měsíce dubna našim malým závodníkům začíná série závodů frenštátského běžeckého
poháru, do kterého budeme všem držet
palce. Dobré sněhové podmínky koncem
měsíce března jsme využili k běžeckým
tréninkům na Pustevnách, kdy jsme jezdili společně s dětmi ze ZŠ Tyršova 913
z Frenštátu.
Druhý březnový týden se žáci školy zúčastnili tradičního a velmi oblíbeného
okrskového turnaje ve vybíjené. V letošním roce jsme využili sportovního potencionálu žáků a startovali jsme v kategorii dívek a ve smíšených družstvech.
Oba turnaje se uskutečnily na ZŠ Tyršova
913 ve Frenštátě p. R. V kategorii dívek
se soutěže účastnila celkem tři družstva
a naše holky si vybojovaly druhé místo.
Ve smíšených družstvech byla konkurence větší a z pěti zúčastněných týmů byli
žáci naší školy nejlepší. Zajistili si tak postup do okresního kola, které se koná 22.
3. v Bílovci.
text a foto: Soňa Bunčková
Duben 2016
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Oblastní kolo v soutěži RBP Street hockey
Úvodem bych se ráda zmínila o tom,
o jakou soutěž se jedná. V letošním roce
jsme se opět přihlásili do jednoho z ﬂorbalových turnajů, který se hraje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a
v okrese Vsetín a je určen žákům do 13
let. Tohoto turnaje se účastní základní
školy a víceletá gymnázia v těchto krajích.
Cílem je podpořit u dětí chuť sportovat.
Vítězové školních kol postupují do kol
oblastních a předkol. Vítězný tým z každé kategorie postupuje dál do vyšších kol.
Velké ﬁnále se následně uskuteční v hale
Dubině v Ostravě dne 21. 4. 2016.
V letošním roce organizátoři vyšli vstříc
malotřídním školám a uspořádali pro ně
vlastní turnaj. Školní kolo proběhlo u nás v Trojanovicích a do oblastního
kola nám byla přidělena losem malotřídní škola z Hladkých Životic. S paní uči-

telkou jsme se po vzájemné dohodě rozhodli uspořádat kvaliﬁkační zápas u nás v
Trojanovicích dne 17. 3.
Výsledky byly tentokrát rozhodující,
neboť vítěz postupuje do velkého ﬁnále v Ostravě. Hráči z obou týmů ukázali
obrovskou chuť do hry, zápasy odehráli

s neskutečným nasazením. Výsledkem
byla spousta krásných ﬂorbalových momentů i gólů. Vše bylo navíc okořeněné
fantastickou atmosférou na tribuně, kde
fandili jak žáci z Trojanovic, tak i ze školy
soupeřů.
Po nelehkém souboji a troše štěstí se nám
podařilo obhájit vítězství, a tudíž se poprvé podíváme na velké ﬁnále do Ostravy
Dubiny, které se koná 21. 4. 2016. Všem
zúčastněným hráčům děkuji za plné
nasazení a vás, čtenáře, prosím, držte
nám palce ve ﬁnále, bude to potřeba.
Zúčastnění hráči: Vojtěch Petr, Marek
Strnadel, Vojtěch Balcárek, Václav Stráník, Matty Křenek, Ondřej Kytka. Více
foto na webových stránkách školy.
text a foto: Michaela Manová

Přehled utkání mužstev Trojanovice Bystré SR 2015-2016 (jaro)

G.T. Trojanovice mistrem okresu Nový Jičín a Frýdek Mýstek

Nejlepší střelec 2015/2016 Radim Špaček (29 gólů)

Futsalisté G.T. Trojanovice ve své třetí
sezóně, která se odehrávala během podzimu a zimy 2015/2016, obsadili na jejím
konci 1. místo a tím si zajistili postup
do Moravskoslezského krajského přeboru. Celkem z 16 odehraných zápasů
vyšli hráči G.T. Trojanovice 13krát jako
vítězové, 1krát remízovali a 2krát hráli
bez bodu s celkovým skóre 88:35. Tak
jako v minulé sezóně bylo hlavní jádro
tvořeno hráči z fotbalového týmu Trojanovic I. Na soupisce týmu tak ﬁgurují
hráči - Dalibor Petrželka, Dalibor Šuhajda, Lubomír Prorok, Marek Kunc, David
Drozd, Michal Kunc, Martin Bordovský

a dále hráči z blízkého okolí - Radim
Špaček, Radim Košelík, Robert Badaň a
Ivo Maruchnič. Futsalový tým z Trojanovic je mimo soutěžní utkání také pravidelným účastníkem futsalových turnajů.
Za zmínku stojí například VI. ročník
NOVOROČNÍ FUTSAL CUP 2016 (Bílovec), na kterém nakonec Trojanovice
obsadily 2. místo, když podlehly ve ﬁnále
týmu, v jehož sestavě hrál i letošní nejlepší futsalista ČR Michal Seidler.
Bližší informace naleznete na našem
webu www.futsaltrojanovice.cz
text a foto: Dalibor Šuhajda
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