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Objevování historie je jako detektivní pátrání

Slovo starosty

Před Vánocemi vyjde dlouho očekávaná kniha Dějiny obce Trojanovice z pera
Lenky Novákové a Jana Saheba. S jedním
z autorů, historikem a vysokoškolským
pedagogem PhDr. Janem Sahebem, Ph.
D., jsme si povídali o knize, historii a
jeho vzahu k Trojanovicím.

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do adventní doby. Měl
by to být čas zklidnění a zpomalení
životního rytmu po období intenzivní práce. Bohužel, opak bývá pravdou.
Dnešní doba je hektická a rychlá. Nezbytnou součástí našeho životního stylu se stala dnes již běžná technika jako
auto, mobilní telefon, internet, e-maily
a sociální sítě. Nedá se však říci, že by
nám tyto věci život příliš vylepšily. Ano,
urychlily ho a vytvořily tak prostor
pro větší tlak na produktivitu práce.
Time management životního stylu se
tak stává velkým uměním.
Navíc Vánoce se již dávno staly svátky
konzumu a tomu se podřizuje i atmosféra adventu. Plné obchody věcí i nakupujících, koledy vyhrávající ze všech
stran - ale vnímá je vůbec někdo víc než
jen jako pouhou zvukovou kulisu?
A tak hrozí, že se doslova „proštveme“
adventní dobou, abychom se o Vánocích zhroutili do křesel u televize před
plnými mísami jídla utahaní, vyhořelí,
prázdní. Takhle by to být nemělo!
Proto je starý křesťanský adventní
zvyk stále velmi aktuální. Měli bychom
se zklidnit a zpomalit. Užít si adventní neděle, mikulášskou slavnost, dopřát si procházku po okolí a hlavně
udělat si čas a povídat si s nejbližšími.
Vždyť vzájemná komunikace je základ,
od kterého se odvíjejí naše vztahy. Když
o ně nepečujeme, chřadnou a my se
sami sobě navzájem vytrácíme.
Říká se, že jaký advent, takové Vánoce.
Přeji proto všem občanům Trojanovic,
ať prožijí klidné adventní období. Ať
dokážou najít čas pro sebe a pro své nejbližší. A radostné Vánoce ať jsou nám
všem tou nejkrásnější odměnou!
Jiří Novotný
starosta obce
Prosinec 2016

Kdy a jak vznikla myšlenka vytvořit knihu
o historii obce Trojanovice?
Impulzů k sepsání dějin Trojanovic bylo
více a tento záměr zrál delší dobu. Vzhledem k mému dlouhodobému odbornému
zájmu o dějiny bývalého hukvaldského
panství jsem totiž poměrně často narážel
na mnoho nezodpovězených otázek souvisejících někdy více, jindy méně také
s historickým vývojem Trojanovic. Bezprostředním impulzem, na jehož základě jsem
v průběhu roku 2012 inicioval schůzku
s panem starostou Jiřím Novotným a zároveň oslovil s nabídkou případné spolupráce kolegyni Lenku Novákovou, ovšem byly
inspirující turistické toulky nádherným katastrem Trojanovic.
Publikací, které by mapovaly dějiny Trojanovic, není mnoho. Vaše práce byla v tomto
do jisté míry průkopnická a objevitelská.
Mohl byste čtenářům přiblížit, jak jste postupovali?
Předpokladem k zahájení práce byla dohoda s panem starostou. Společně jsme se
takřka okamžitě shodli v tom, že poznání vlastních kořenů a historie je jednou
z cest upevňujících v každém z nás pouto
k místu, v němž žijeme. Skutečnost, že Trojanovicím dosud scházelo synteticky pojaté pojednání o vlastních dějinách, které
by zároveň sneslo kritéria historické vědy,
pak pro nás, autory, znamenala výzvu a
inspiraci zároveň. Během následujících
čtyř let jsme s kolegyní při přípravě textu

knihy vycházeli nejen z dílčích poznatků
dosavadní odborné literatury, ale především jsme prostudovali veškeré dostupné
dobové písemné prameny dokumentující
dějinný vývoj Trojanovic.
Kde všude jste hledali pramenný materiál
pro svoji knihu?
Převážná část archivních dokumentů k tématu je dnes uložena ve Státním okresním
archivu v Novém Jičíně. Zde jsme trávili
dlouhé hodiny excerpcí a studiem mnoha
tisíců stran archiválií. Zejména k poznání
starších dějin Trojanovic jsme museli projít velké množství archivního materiálu
rovněž v olomoucké pobočce Zemského
archivu v Opavě, stejně jako v Moravském
zemském archivu v Brně. Četné stopy
z historie Trojanovic jsme pak vypátrali
rovněž při podrobném studiu materiálů
uložených v Zemském archivu v Opavě,
Státním okresním archivu Frýdek-Místek, či ve Vojenském historickém ústavu
v Praze. Náročnost této fáze přípravy knihy
spočívala nejen v obrovském množství archiválií, nýbrž také v tom, že podstatná část
z nich je psána latinsky, respektive německy. Pro laika by nejspíš představovalo velký
problém také samo čtení dobového textu,
který byl až do počátku 20. století psán
z velké části tzv. kurentem (novogotickým
písmem).
Co bylo podle vás na celé práci nejobtížnější?
Bohužel musím konstatovat, že nejobtížnější fází přípravy knihy nebyl z mého
pohledu archivní výzkum, ani následná
interpretace a psaní textu, nýbrž velmi trnitá a zdlouhavá cesta k ﬁnální podobě její
sazby. Nezodpovědným přístupem a nedo-

Socha P. Marie na Bystrém je jednou z nejstarších sakrálních památek Trojanovic
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držením smluvních podmínek na tom nese
vinu původně sjednaná ﬁrma, která měla
knihu vydat. Naštěstí se posléze vydání rukopisu ujalo ostravské vydavatelství. Díky
jeho profesionálnímu přístupu a operativnímu jednání se snad podaří knihu vydat
ještě v tomto kalendářním roce, byť na její
sazbu a tisk zbyl vzhledem k předchozím
průtahům pouhopouhý měsíc.
Narazil jste během své práce na Dějinách
obce Trojanovice na něco, co vás jako historika překvapilo?
Objevování historie jakékoliv lokality je
svým způsobem jako detektivní pátrání,
takže o nejrůznější překvapení a nenadálé
závěry nebyla nouze ani v případě Trojanovic. Ačkoliv jsem se již za svou profesní
dráhu setkal s mnoha dějinnými příběhy,
na Trojanovicích a zdejších obyvatelích
mne ve srovnání s jinými lokalitami zaujala především určitá nezdolnost, kterou
prokázaly v průběhu staletí takřka všechny generace. Těžký život pasekářů a okolnosti konstituování obecní samosprávy,
kterou museli dávní obyvatelé Trojanovic
hájit vůči sousednímu Frenštátu p. R., jako
by totiž zároveň předznamenávaly četné
analogie pozdějšího vývoje. Za zmínku
v tomto ohledu jistě stojí překvapivě vysoký
počet těch, kteří během nacistické okupace
navzdory všem represím a hrozbám nezůstali pasivními a neohroženě se zapojili
do odbojového hnutí, respektive bojovali
v zahraničních armádách. Ostatně, tehdejší
samospráva musela během druhé světové
války opět odolávat opakovanému nátlaku
města Frenštátu p. R. na integraci obce.
V současnosti pak onu zmíněnou nezdolnost reprezentuje (jak doufám) úspěšné
úsilí o ochranu zdejší krajiny před vlivy
důlního průmyslu.
Vědecky se dlouhodobě věnujete historii
hukvaldského panství, zvláště na přelomu
16. a 17. století. Čím vás toto téma přitahuje?
Ve zkratce řečeno, jakožto historik mám
hluboký vztah k širšímu regionu, z něhož
pocházím. A jelikož tento krásný kout Beskyd, viděno v historické perspektivě, byl
součástí bývalého hukvaldského panství, je
geograﬁcký záběr mého zájmu zřejmý. Co
se chronologického ukotvení týče, asi nejvýstižněji odpovím, když zde ocituji slova
významného českého historika zabývajícího se dějinami 16. a 17. století, Josefa Janáčka. Ten v jedné ze svých studií uvedl:
„...pohrouží-li se historik do studia dějin 16.
a 17. století, ocitá se rázem v podmanivém
světě vzrušujícího dění a osudových událostí,
které pomáhaly utvářet jednu důležitou etapu v minulosti národa. Čím hlouběji se mu
daří pronikat do chápání nových souvislostí

a epizodních dějů, tím pevněji ho k sobě tato
doba připoutává...“ Z osobní zkušenosti
pak mohu jeho slova v plné míře zodpovědně potvrdit.
Kromě toho, že jste jako historik zaměstnán
v Muzeu Těšínska, přednášíte rovněž na Filozoﬁcké fakultě Ostravské univerzity. Baví
vás pedagogická činnost? Jak vnímáte dnešní
studenty historie?
Mám za to, že poslání historika nespočívá pouze v publikační činnosti, nýbrž
také
v zodpovědném předávání vlastních zkušeností mladším generacím a snad
také alespoň v částečném formování jejich
vztahu k užšímu i širšímu regionu (obci,
kraji, potažmo státu). Z tohoto pohledu vidím v pedagogické činnosti, ve vedení diplomových prací a v konzultacích hluboký
smysl. Ačkoliv se snad stále mohu považovat za mladého historika, těší mne možnost
pozitivně ovlivňovat profesní dráhu začínajících kolegů, či
budoucích učitelů dějepisu. Na druhou část vaší otázky je
odpověď složitější. Současní studenti historie jsou pochopitelně v mnohých ohledech
jiní, než tomu bylo kupříkladu před deseti
lety. Problém vidím v nepříliš šťastně nastaveném způsobu ﬁnancování vysokých škol
a klesající demograﬁcké křivce. Kombinace
obou faktorů totiž ústí ve značnou devalvaci úrovně znalostí těch, kteří projdou přijímacími zkouškami. V konečném důsledku
pak tento trend nevyhnutelně vede k vynucenému (byť svým způsobem latentnímu)
snižování nároků kladených na průměrného absolventa. Vždy se ovšem naleznou
rovněž ti, kteří v pozitivním slova smyslu
vyčnívají z řady a v nichž spatřuji profesní
potenciál.
Vraťme se zpět k vaší knize. Co všechno v ní
čtenáři objeví?
Přáním autora nemůže být nic jiného, než
aby v knize čtenář nalezl adekvátní odpověď na všechny své otázky týkající se historie Trojanovic. Reálně vzato to ovšem není
možné, neboť jsme byli při koncipování
textu limitováni dvěma zásadními faktory. Především je potřeba uvědomit si,
že do současnosti se dochoval jen zlomek
písemností, z nichž bylo možno čerpat relevantní informace, což platí zejména
pro starší období dějin obce. Syntetizující charakter publikace navíc vylučuje, aby
byla jednotlivým subtématům věnována
zcela vyčerpávající pozornost na úkor předestření celkového obrazu života v Trojanovicích. V takovém případě by musela
mít kniha několik svazků o mnoha tisících
stran, což by většinu čtenářů jistě spíše odradilo. Cílem našeho úsilí bylo na základě
ověřených faktů podat co nejvěrnější mozaiku historického vývoje Trojanovic tak,

aby se v ní zračil co nejrealističtější pohled
na život obce v minulosti, a to v celé jeho
šíři. Pozornost jsme tedy upřeli na vývoj samosprávy, hospodářské a sociální poměry,
náboženský a kulturní život, ovšem v knize
nechybí ani kapitoly o přírodních katastrofách, či kriminálních deliktech.
Komu je kniha určena? Vážným zájemcům
o historii nebo i široké veřejnosti?
Kniha, jak doufáme, osloví jak širokou veřejnost, tak i vážnější zájemce o historii, neboť kromě populárněvědné jazykové formy
text splňuje některá kritéria vědecké publikace. Jedním z nich je například zařazení
poznámkového aparátu, odkazujícího
na zdroje informací obsažených v textu,
který je ovšem zároveň doprovázen množstvím dobových fotograﬁí. Naším záměrem
totiž bylo připravit knihu, která by byla
symbiózou obou přístupů, tedy vědeckého
a populárněvědného.
Nakonec otázka trochu osobní. Jaký je váš
vztah k Trojanovicím? Promítla se do utváření vašeho vztahu k naší obci také práce
na mapování její historie?
K Trojanovicím jsem měl vždy vztah coby
turista a obdivovatel zdejších přírodních
krás. Takřka čtyřletá práce na přípravě
knihy však můj pohled na Trojanovice prohloubila ve smyslu toho, co jsem již předeslal v úvodu našeho rozhovoru. Hlubším
poznáním dílčích nuancí i širších souvislostí dějinného vývoje obce jsem si k této
destinaci vybudoval nesnadně popsatelné
pouto. Jinými slovy, těší mne, že nyní mohu
coby rodák ze sousední Čeladné, respektive
Frýdlantu n. O., hovořit rovněž v souvislosti s Trojanovicemi jakožto o „své obci“.
Děkuji za rozhovor a v nadcházejícím roce
2017 přeji hodně zdaru a radosti z nových
objevů na poli historie.
připravil: Martin Trubač
foto poskytl: Jan Saheb a Martin Trubač
Knihu Lenky Novákové a Jana Saheba Dějiny obce Trojanovice si můžete zakoupit od 21. 12. v Informačním
středisku na obecním úřadě. Cena:
300,- Kč.

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 17. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 19. prosince 2016
v 18.00 hodin
na hřišti na Bystrém.
Prosinec 2016
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 31. října 2016
16/1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
11/2016 a č. 12/2016 – viz příloha č. 1 a příloha č. 2
16/2 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2370/3 pro rekreační chatu č. ev.
515 na pozemku p. č. st 860 a pro pozemek p. č. 2370/13 vše v k.
ú. Trojanovice. Podmínky určuje směrnice č. 1/2014 .
16/3 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2189/1 pro rodinný dům č. p.
550 na pozemku p. č. st 1053 a pro pozemek p. č. 2189/3 vše v k. ú.
Trojanovice. Podmínky určuje směrnice č. 1/2014 .
16/4 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro vedení
vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2350/11 pro rodinný dům č.
p. 175 na pozemku st. č. 1906 a pro pozemky p. č. 2350/13 a
p. č. 2359/2 vše v k. ú. Trojanovice. Podmínky určuje směrnice č.
1/2014 .
16/5 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro podzemní
vedení vysokého napětí v pozemcích p. č. 3653 a 3638/7 vše v k. ú.
Trojanovice. Podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
Tímto usnesením se ruší usnesení č. 11/4 ze dne 25.4.2016.
16/6 Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním kanalizačního
řadu na Díle v případě, že na tuto investici bude získána dotace.

16/9 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
16/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Trojanovice
na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 /Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
16/11 Zastupitelstvo obce schvaluje Opatření k nápravě chyb a
nedostatků, které vyplývají ze zprávy o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Trojanovice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30.8.2016.
16/12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí ekonomiku provozu
Rekovice.
16/13 Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh investic pro rok
2017.
16/14 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce přípravou směrnice o zveřejňování uzavřených smluv a faktur.

16/7 Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení nemovitosti na pozemku p. č. st. 1370/1 vč. související budovy, která je spojena s autobusovou zastávkou na Maraláku, za cenu 10.500,- Kč.

16/15
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun ﬁnančních prostředků
ve výši 100 tis. Kč z akce „Dva automaty na prodej jízdenek lanové
dráhy na Horečky“ na novou akci – „Zpracování projektové dokumentace na obnovu schodiště na Horečky.“

16/8 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p. č. 2059/1 o velikosti 6 m2 pro vybudování přístřešku pro dřevo.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Naši jubilanti

Autobus na půlnoční bohoslužbu

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Adamčíková

94 let

Věra Majeříková

75 let

Bohumír Musil

70 let

Marie Bulíčková

70 let

Petr Dobiáš

70 let

Jana Jaškovská

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pytlový sběr
V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten ﬁnanční
bonus za vytříděný odpad roku 2016. Do tohoto bonusu budou
započteny ještě pytle s plasty a nápojovými kartóny a balíky papíru
dovezené do soboty 17. prosince, po tomto datu již bude tvořen
ﬁnanční bonus roku 2017. Připomínáme, že odpady v pytlích musí
být čisté, sešlápnuté, v opačném případě nebude ﬁnanční bonus
přiznán.
Prosinec 2016

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
24. 12. 2016 v 22:30 v chrámu sv. Jana Křtitele
ve Frenštátě p. R.
Odjezdy autobusů na štědrovečerní mši:
1. autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce
pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem
a na Sibérii.
2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži
na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.

Místní poplatek za odpady v roce 2017
Dne 31. 10. 2016 schválilo zastupitelstvo obce novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpady. Výše místního
poplatku za odpady pro rok 2017 zůstává opět ve stejné výši jako
v letošním roce a činí 410,- Kč.
Platba místních poplatků pro rok 2017 v hotovosti nebo kartou
na pokladně bude možná až od 9. ledna 2017.
Monika Ondryášová
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Termíny svozu popelnic v roce 2017

Výsledky ankety

Jednotným svozovým dnem pro celou obec zůstává LICHÝ
ČTVRTEK.
První svoz bude 5. ledna 2017. Svoz je pravidelně i tehdy, když
na tento den připadne státní svátek.

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

Den
5
2
2
13
11
8
6
3
14
12
9
7

Den
19
16
16
27
25
22
20
17
28
26
23
21

Den

30

31

Provoz v době vánočních svátků

Ve dnech 22. 12. 2016– 2. 1. 2017 bude obecní úřad i sběrný
dvůr z důvodu svátků a čerpání dovolené uzavřen.
Zimní provozní doba sběrného dvora:
středa
13 – 17 hodin
sobota
8 – 12 hodin

Jak a proč odstraňovat jmelí?
Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také
ve významných stromořadích, alejích, či na památných stromech.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin
z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak
oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny.
Doporučený postup eliminace jmelí:
• provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření)
• podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem
• v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit
ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry
v parku, památné stromy).
V případě dotazů či žádostí o konzultace můžete kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel: 795 622 385).
Ing. Lenka Peichlová

V červnovém a červencovém čísle Obecních novin jsme vás, čtenáře a občany Trojanovic, vyzvali k vyplnění ankety, týkající se
úprav centrální části Lomné. Vaše příspěvky byly zpracovány a výsledky ankety předloženy zastupitelům.
Celkem bylo získáno 110 anketních příspěvků.
Z toho:
- 74 (67%) anketních příspěvků podali obyvatelé Trojanovic žijící
v lokalitě centra Lomné
- 31 (28%) anketních příspěvků podali obyvatelé jiné části Trojanovic
- 1 (1%) anketních příspěvků podali občané nebydlící v Trojanovicích
- 4 (4%) anketních příspěvků bylo bez označení.
Ne všichni respondenti zodpověděli všechny otázky.
Většinu otázek hodnotili respondenti známkou, která vyjadřovala
míru jejich souhlasu či nesouhlasu (1= ano, 2= spíše ano, 3= je mi
to jedno, 4= spíše ne, 5= ne).
Na otázku Jsem spokojen(a) se současným stavem obchodu
Hruška a okolí bytových domů nad hotelem Beskyd? odpovědělo celkem 90 respondentů průměrnou známkou 3,05 („je mi to
jedno“).
V další otázce měli dotazovaní vyjádřit, co by v centru Lomné
uvítali. Devět nabízených alternativ uvádíme v pořadí od nejvíce
k nejméně podporovaným: cukrárna/kavárna s dětským koutkem
(průměrná známka 2,22), menší pošta (2,26), rozšíření dětského
hřiště (2,73), knihovna (2,98), informační centrum (3,08), veřejné toalety (3,32), galerie s historií obce (3,44)zasedací místnost/
klubovna (3,55), vyhlídková věž (3,93). Kromě toho někteří respondenti uváděli také vlastní návrhy, např. přemístit obecní úřad
do centra obce, bankomaty, lavičky.
Na otázku Uvítal(a) bych rozšíření prostor obchodu Hruška?
odpovědělo celkem 93 dotazovaných průměrnou známkou 2,23
(„spíše ano“). Na otázku Uvítal(a) bych vytvoření nových prostor
pro služby? Odpovědělo 92 respondentů průměrnou známkou
2,65 („spíše ano/je mi to jedno“).
Na otázku Jak by se měl využít prostor bývalého domu služeb?
vybrali respondenti z nabízených alternativ: vybudovat relaxační
centrum (2,92), zbourat a využít prostor pro malý parčík (2,95),
vybudovat víceúčelovou sportovní halu (3,67). Kromě toho někteří respondenti uváděli také vlastní návrhy, např. zachovat masnu,
zřídit pečovatelský dům, domov pro seniory, nízkometrážní byty či
2. stupeň základní školy.
Na otázku Uvítal(a) bych zvýšení počtu parkovacích ploch? odpovědělo 88 respondentů průměrnou známkou 2,98 („je mi to jedno“). Pokud podporovali zvýšení počtu parkovacích míst, uváděli
nejčastěji o 20 míst.
Milí respondenti, děkujeme za vaše reakce. Jsou projevem společenské angažovanosti a cenným podnětem pro zastupitele
při jejich rozhodování o budoucnosti této části obce.
Martin Trubač

Poděkování
Děkuji všem svým pacientům za dosavadních 25 let spolupráce, přeji jim spokojené prožití vánočních svátků a
hodně zdraví v příštím roce.
Současně sděluji, že jim i nadále budu k dispozici v ordinaci MUDr. Michala Chrenka na poliklinice, 2. poschodí.
MUDr. Ladislav Pilař
Prosinec 2016
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
HISTORIE A SOUČASNOST
OCHOTNICKÉHO DIVADLA VE FRENŠTÁTĚ
Výstava k 180. výročí počátku ochotnického divadla
ve Frenštátě p. R.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 19. února 2017.
TEN VÁNOČNÍ ČAS DOČKALI ZME ZAS
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Žáci se interaktivní formou seznámí s tím, jak v minulosti
prožívali lidé předvánoční období a vánoční svátky, v rámci
programu si vyrobí drobný vánoční dárek.
1. - 20. prosince 2016
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553034040
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
ČTVRTEČNÍCI: AMATÉRSKÉ DIVADLO
VE FRENŠTÁTĚ P. R. V LETECH 1990 - 2015
Přednáška spojená s komentovanou prohlídkou výstavy.
Přednáší Martin Trubač.
Ve čtvrtek 5. ledna 2017 v 10:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Účinkují soubory Ondřejníček z Kunčic p. O. a Valášek z
Kozlovic.
V sobotu 7. ledna 2017 v 16.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

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

KOLEDA JE VE VÁNOCE
v neděli 18.12.2016 v 15.00 hodin
v hotelu Beskyd v Trojanovicích
V programu vystoupí
Valašský soubor Radhošť z Trojanovic
a děti trojanovických mateřský škol
Přijďte si poslechnout a společně zazpívat známé i méně známé vánoční koledy. Vstupné dobrovolné.
Na Vaši návštěvu se těší členové souboru Radhošť

TJ Trojanovice Bystré pořádá
dne 26. 12. 2016
v tělocvičně na Lomné
tradiční nohejbalový turnaj trojic
Memoriál Franty Kociána
Zahájení v 8.00 hod
Zápis týmů : od 7.30 hod
Zápisné: 100,- Kč/osoba

srdečně zve výbor TJ

Pozvánka
na vánoční koncert

Pěveckého souboru Kopřivnice
28. 12. 2016 v 16:00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele, Frenštát p. R.
Pořádá Matice Radhošťská

Betlémské světlo
Stejně jako loni i v letošním roce k nám doputuje Betlémské světlo.
Kde se vzala tradice předávání Betlémského světla? Betlémské
světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko je zapáleno v místě narození Ježíše Krista, v Betlémě. Myšlenka šíření
předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila po celé Evropě. Tak byla založena novodobá vánoční tradice.
Do Betléma pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří
vykonali něco záslužného či užitečného.
Také letos k nám Betlémské světlo doputuje z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předají skautským delegacím z celé Evropy
a také Ameriky. Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí
Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 10. 12. 2016
v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti,
kteří je dopraví do České republiky.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten).
V sobotu 17. 12. 2016 za spolupráce dalších skautů bude rozvezeno Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Do Frenštátu p. R. nám je
dovezou skauti z Brna, za což jim předem děkujeme.
Chcete mít doma Betlémské světlo?
Stačí si přijít na vlakové nádraží do Frenštátu pod Radhoštěm
v sobotu 17. prosince v 10:51 hod. Pro občany Trojanovic bude
betlémské světlo k dispozici v pondělí 19. 12. 2016 v informačním centru v době úředních hodin.
Jak bezpečně odnést Betlémské světlo až domů ?
Ideálním způsobem je obyčejná petrolejka, ale dobře poslouží
např. i zavařeninová sklenice se svíčkou a špejle na zapalování.
Jak mít bezpečně uložené Betlémské světlo, aby nám doma nezhaslo ještě před Štědrým dnem?
Stačí mít olejovou lampu a olej nebo 2 olejové svíčky, které hoří
až 120 hodin.
Milena Mužíková
Prosinec 2016
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ambulance fyzioterapie

FyzioFren

Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut
s 20-ti letou praxí

od 1. 11. 2016

v prodeji VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY

Prevence a terapie poruch pohybového aparátu

Záhuní 1034, Frenštát pod Radhoštěm | www.fyziofren.cz | e-mail: kusova@fyziofren.cz | Mobil: 605 366 936

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
Prosinec 2016
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Akce v Trojanovicích a okolí

22. 12. 2016

VE ČTVRTEK
OD 16.00 HODIN
TROJANOVICE POD JAVORNÍKEM
KOUSEK OD TOČNY AUTOBUSŮ ZASTÁVKA U HUTYRŮ
KDO BUDE MÍT ZÁJEM O BETLÉMSKÉ SVĚTLO, KTERÉ
BUDE DO ČR DOVEZENO Z VÍDNĚ PO EKUMENICKÉ
BOHOSLUŽBĚ PŘI PŘÍLEŽITOSTI PŘEVZETÍ BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA, AŤ SI VEZME S SEBOU SVÍČKU (LUCERNU)
Přijďte, zazpívejte si s dět�i koledy, nalaďte se na krásný čas
vánoční a odneste si t�ošku štěstí na smrkové vět�ičce nebo
Betlémské světlo, které po ČR t�adičně rozvezou skauti.
Čaj a svařák zajištěn, akce probíhá za každého počasí.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Prosinec 2016
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Jan Knebl (1866 - 1962)
Před 150 lety - 31. prosince 1866 - se narodil malíř, graﬁk, řezbář a sochař Jan Knebl.
V letech 1883-87 studoval na Odborné
škole pro zpracování dřeva ve Valašském
Meziříčí, poté na uměleckoprůmyslové
škole ve Vídni (1888-89), na kamenické
škole ve Znojmě (1890-1891) a na akademii výtvarných umění v Budapešti (18911893).
Po studiích se usadil ve Frenštátě
pod Radhoštěm, kde také zemřel. Kromě
mnoha komorních plastik jsou známa jeho
veřejná díla - památníky, pomníky a piety:
Spořivost ve Frenštátě, Pieta v Bílovicích,
Pomník obětem války v Trojanovicích,
Vděčnost v Janovicích a pomník Dr. J. Jandy ve Frenštátě.
Obsáhlé je jeho dílo malířské a graﬁcké, v němž se věnoval ﬁgurálnímu a
krajinářskému zobrazení rodného kraje a
v obsáhlých kompozicích zachycoval život

Za historií ochotnického divadla
Valašska. „Navázal jako Aleš na slovanskou
měkkost a smyslovou životnost,“ popisuje
Kneblovo výtvarné umění jeho syn Bohuslav Knebl. „Ale šel nezávisle svou vlastní
cestou,...v níž však, stejně jako Aleš, dokazoval nevývratnost lidových kořenů.“

Máloco se vyznačuje takovou pomíjivostí jako divadelnictví. Sotva se zavře opona
po poslední repríze, stává se divadelní inscenace, na které dlouhou dobu celá řada
lidí usilovně pracovala, neodvolatelně minulostí. Zbudou po ní jen vzpomínky, pár
fotek, v lepším případě videozáznam, kostýmy a rekvizity, které se uloží do skladu, a
pokud se pro ně nenajde další využití, padá
na ně prach.
Dne 15. listopadu 2016 byla zahájena
výstava, která mapuje 180letou historii
ochotnického divadla ve Frenštátě p. R. A
že se jedná o historii opravdu bohatou,
o tom svědčí 674 inscenací, které za tu
dobu frenštátští ochotníci sehráli, stejně
jako úctyhodný počet skupin, spolků a společností, které se věnovaly amatérské divadelní činnosti – Tělocvičná jednota Sokol,
Orel, Dělnická tělocvičná jednota, Divadelní soubor TON, divadelní spolek DAR
MEZ Frenštát, FreD, Fiasco či Amatérská
divadelní společnost Waterloo. Jen v doprovodném katalogu jich napočítáte 39.

Památník obětem války v Trojanovicích

Od roku 1893 do roku 1962 vystavoval na
více než sto výstavách a byl členem mnoha
výtvarných spolků, např. Spolku moravskoslezských výtvarníků v Moravské Ostravě
nebo SČVU. Zemřel 22. listopadu 1962. V
Trojanovicích má spolu se svými synovci,
bratry Strnadlovými, památník, v němž
jsou vystavena jeho díla.
Reliéf Spořivost - radnice ve Frenštátě p. R.

text a foto: Martin Trubač

Výstava prezentuje nejen bohatý obrazový
materiál, ale i řadu kuriozit - jako např. nejstarší dochovaný kostým z r. 1912, rekvizity
z počátku 20. století či originální scénické
návrhy Aleše Parmy z 50. let. Srdečně zveme nejen všechny pamětníky a milovníky
divadla, ale i ty, kdo chtějí blíže poznat historii spolkového života ve Frenštátě p. R.
Divadlu bude věnováno také lednové
setkání čtvrtečníků. Přednáška na téma
Amatérské divadlo ve Frenštátě p. R. v letech 1990 – 2015 se uskuteční 5. ledna 2017
v 10:00 hodin v podkroví muzea. Přednáší
Martin Trubač, součástí bude i komentovaná prohlídka výstavy.
text a foto: Martin Trubač
Prosinec 2016
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Z činnosti trojanovických a frenštátských včelařů
Včely mají v přírodě nezastupitelné místo pro svou opylovací činnost. Produkcí
medu, vosku, propolisu, mateří kašičky a včelího jedu se významně podílejí
na zdravotním stavu obyvatelstva, což naši
předkové znali a využívali v mnohem větší
míře, než tomu je dnes.

Spolek včelařů ZO ČSV Frenštát p. R.
sdružuje včelaře z Trojanovic a Frenštátu
p. R.
V Trojanovicích je v současnosti 45 včelařů, kteří obhospodařují 408 včelstev.

Ve Frenštátě p. R. je to 40 včelařů, kteří obhospodařují 282 včelstev.
V lednu tohoto roku nám Městský úřad
ve Frenštátě p. R. přidělil místnost v budově Centra volného času Astra, kde se
konají výborové schůze a každý druhý
pátek v měsíci setkání včelařů, kteří při té
příležitosti mohou sdělit své připomínky,
zkušenosti a vznést dotazy. Kromě toho byl
s pomocí vedení Centra volného času Astra založen kroužek mladých včelařů (od 6
let). Zatím má 5 členů, čas ukáže, zda bude
větší zájem.
Děkujeme vedení obce Trojanovice za ﬁnanční dar, jenž byl použit na zakoupení
zařízení na chov matek a podporu nových
metod léčení varroázy.
Všem začínajícím i stávajícím včelařům a
jejich podporovatelům bych chtěl popřát
hodně zdraví a úspěchů v roce 2017.
Oldřich Hrnčíř
Předseda ZO ČSV Frenštát p. R.

PF 2017

Milí čtenáři!
Přejeme vám hezké prožití vánočních
svátků a v roce 2017 pevný krok a čisté
nebe nad hlavou!
redakce Obecních novin z Trojanovic

Závěr sezóny v jezdeckém klubu
V podzimních měsících se členové našeho
jezdeckého klubu účastnili některých vrcholných jezdeckých soutěží a také v Trojanovicích se konalo několik akcí.
První zářijový víkend odjely děti s poníky
na Oblastní mistrovství ve skocích ve Dvoře Nové Zámky u Litovle. V kategorii Benjamin se Karolína Hložková s Pegy umístila
na 2. místě, Barbora Přadková s Markýzou
na 4.místě, v kategorii dětí 8-12 let Gabriela Kopřivová s Lipem získala 3.místo a
v kategorii dětí 13-16let Tereza Vyvialová
s Aifrou obsadila 5. příčku.
Hned 7.září odlétl na mezinárodní závody do Francie první český pony-games
tým. Z celé České republiky bylo vybráno
5 jezdkyň a mezi nimi z Trojanovic Natálie Bečková a Gabriela Kopřivová. Český
tým v Normandii startoval na vypůjčených
ponících a za vítězi zaostal o pouhý jeden
bod.
A další víkend se ve Frenštátě pod Radhoštěm konalo Oblastní mistrovství v drezuře. Také odtud si děvčata dovezla pěkná
umístění.
Říjen odstartoval v sobotu skokovými
závody na ponících na domácím kolbišti. V dalším týdnu pak pokračoval soutěží ﬁnále Moravského šampionátu Show
and Ride šampionátu pro nejmenší jezdce.
Ve třídě mladý vystavovatel ve velšských
pony zvítězila Tereza Valštýnová s klisnou
Lennie, klisnu Bony předvedla Kristýna
Pšenicová, své první závody absolvovaly
Maya Skřídlovská, Nicol Valštýnová a Alexandra Janíková, vedené svými rodiči.
Prosinec 2016

Další neděli pak proběhly pony-games,
kde se kromě dětí vyřádilo i družstvo dospělých na ponících.
Poslední víkend v říjnu vyrazil početný
tým závodníků v pony-games do středočeských Zduchovic ve složení Tereza
Vyvialová, Karolína Blechová, Karolína
Liďáková, Agáta Rybářová, Viktorie Štefková, Gabriela Kopřivová, Natálie Bečková, Barbora Přadková, Karolína Hložková,
David Skřídlovský, Viktorie Zerzoňová a
Soﬁe Valčíková. Na základě celoročních
kvaliﬁkací se Finále Pony Games Cupu
účastnila dvě čtyřčlenná družstva do 18

let a jedno družstvo do 12 let. Soutěžním
turnajům předcházely společné tréninky a
teoretická příprava. Finále předcházela dvě
kola a z těch postupovaly naše týmy z předních pozic. Výsledkem pak byly v kategorii
do 18 let 1. a 3. místo a v kategorii do 12
let 2. místo. V celkovém celoročním součtu
mladší tým s přehledem zvítězil.
Za tímto velkým úspěchem stojí zodpovědná trenérská práce Ivety Biolkové a
Pavla Holešovského, trpělivost poníků,
vstřícnost rodičů i grantová podpora obce
Trojanovice.
text a foto. Radka Kopřivová
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Pohár základních škol již tradičně odstartoval ﬂorbalovou sezónu
Každým rokem se rozrůstá počet přihlášených škol, turnaje jsou rozmanitější a žáci
se mohou těšit na atraktivní ceny. I v letošním roce se turnaje účastní žáci prvního
stupně základních škol. V této sezoně se
do ambiciózního projektu přihlásilo 1053
škol. Prvním krůčkem k úspěchu je účast
v okresním kole. Ti nejlepší postoupí do dalšího kola, v němž se utkají o titul
krajského krále.
Základní škola E. Zátopka v Kopřivnici
hostila okolní školy při okresním kole soutěže. Hrálo se ve dvou skupinách. Vítězové
v každé skupině se následně utkali o postup do krajského kola. Do naší skupiny
byli přiděleni soupeři ze ZŠ E. Zátopka,
ZŠ Štramberk a ZŠ Zdislavy. Kdo se přišel
podívat, viděl urputný boj o každý kousek
hřiště, pohledné akce i góly, ale také zasloužená vítězství našich hráčů v každém
zápase.
Finálový zápas sehráli kluci z naší školy
se žáky ZŠ Alšova. Jestliže předchozí zápasy byly těžké, tak tento patřil mezi nejná-

ročnější. Každá strana chtěla získat vytoužené vítězství, ale nakonec jsme protihráče
udolali rozdílem jedné branky.
Všem zúčastněným hráčům děkuji za plné
nasazení, pevné nervy, chuť překonávat limity a věřit ve vítězství. Držte nám palce

Soutěž o keramickou popelnici
Dne 8. listopadu 2016 se setkali zástupci
obcí a měst Moravskoslezského kraje
v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí,
aby slavnostně převzali ceny v rámci již 12.
ročníku celokrajské soutěže O keramickou
popelnici. Do soutěže v třídění odpadu,
kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., bylo zapojeno
všech 300 obcí a měst našeho kraje, které
soutěžily ve třech kategoriích podle počtu
obyvatel - do 2,5 tisíc obyvatel, od 2,5
do 15 tisíc obyvatel a nad 15 tisíc obyvatel. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo

v krajském kole!
Hráči: Matty Křenek, Tobík Křenek, Vašek
Stráník, Ondra Pícha, Honza Mališ, Pepa
Hradečný, Šimon Polášek, Matěj Genzer.
text a foto: Michaela Manová

O jednom nápadu...
především o množství vytříděných odpadů
na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst.
Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě
nebo sběr kovových odpadů. Naše obec se
v kategorii do 2,5 tisíc obyvatel umístila na
krásném 5. místě. Všem občanům, kteří
poctivě třídí odpad, patří velké poděkování. I díky tomuto výsledku nedochází již
několik let k nárůstu poplatku za odpady,
neboť z prodeje tříděného odpadu zpracovatelům může naše obec pokrývat částečnou ﬁnanční ztrátu u svozu směsného
odpadu.
text a foto: Monika Ondryášová

Starosta obce Jiří Novotný přebírá ocenění z rukou Ing. Jana Filgase (odbor životního prostředí a zemědělství)

Jsme žáci páté třídy Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích. V hodině přírodopisu jsme
začali probírat téma deštných pralesů.
A najednou nás napadlo, že bychom
mohli začít lidi informovat o tom,
jak je špatné kácet deštné pralesy.
Přemýšleli jsme, čím bychom začali,
a vznikl nápad, který vedl k založení webových stránek http://www.zachrantepralesy.estranky.cz/
Naší snahou je, abychom informovali co největší počet lidí kolem sebe
o škodlivosti kácení. Palmový olej nachází využití nejen v potravinářském
průmyslu, ale jeho hlavní uplatnění je
biopalivo. Díky velkém zájmu o biopaliva pro automobilové miláčky si
svět žádá stále více a více palmového
oleje. Jen málokomu přitom však dochází, že produkce palmového oleje
stojí v pozadí jedné z největších devastací přírody. Pojďme se všichni
zamyslet, co bychom mohli udělat
pro to, aby každý z nás aspoň malou
částí přispěl k zachráně kousku deštného pralesa.
Autoři projektu: Šimon Bartoň, Filip Kalmus, Jan Daniel Mališ a Matty
Křenek.
Matty Křenek
Prosinec 2016
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Uplynulý rok v naší obci
Obecní bál 2016

Masopust 2016

JK Trojanovice

Výlet seniorů na sv. Hostýn

Příprava dožínkové slavnosti

Otevření restaurace Rekovice

Memoriál Jaromíra Vávry
Z hasičské soutěže

Novoroční setkání Pod Radhoštěm

Kácení máje 2016
Vystoupení
divadelního kroužku

Soutěž veteránů

Pouť u kaple pod Dílem
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