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Slovo starosty

Důležitá je komunikace s lidmi
Když vstupuji do budovy Obecního úřadu v Trojanovicích, je to většinou první
člověk, na kterého narazím. Nepamatuji
se, že bych ji kdy viděl zamračenou nebo
nazlobenou. Naopak je vždy usměvavá a
vyzařuje z ní pohoda. S trochou nadsázky lze říct, že je sluníčko našeho úřadu.
Je řeč o paní Aleně Janákové, která má
na starosti informační centrum, ale také
pokladnu a řadu dalších věcí.

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a člověka to nutí
zapřemýšlet nad tím, co se udělalo,
co se povedlo a co nepovedlo. Získali jsme dotace 4,1 mil. Kč na techniku na kompostování (nový traktor,
nakladač, překopávač a třídicí síto).
Dále se na začátku roku povedlo dokončit projekt na vodovod a chodník
do Ráztoky. Věřím, že se tato investice
v příštím roce zrealizuje. Do majetku
obce byla převedena Knížecí cesta. Je
to sice tak trochu dar danajský, ale
jsem rád, že má obec tuto strategickou turistickou komunikaci ve svém
majetku. Velmi mě těší, že se daří
investovat také do areálu Pusteven a
lanovky, kde má obec Trojanovice
svůj podíl. Zrekonstruovala se veřejná
část dolní stanice lanovky (nové toalety, čekárna, obchůdek a pokladny).
Chystá se projektová dokumentace
na rekonstrukci horní stanice lanové
dráhy, kde by měla vzniknout restaurace se samoobsluhou, zázemí pro lanovku a komerční prostory. V létě byl
za tímto účelem na Pustevnách zorganizován architektonický workshop
pod vedením akademie architektury a
architekta Kamila Mrvy. Díky investicím obcí Trojanovice a Frenštát p. R.
se daří rozvíjet lokalitu na Horečkách,
které destinační management Moravskoslezského kraje zařadil mezi top10
turistických atraktivit kraje. Podařilo
se dokončit architektonické řešení Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka. Nepovedlo se zatím dokončit
projektové dokumentace na odkanalizování dolní části Lomné a stále je
před námi výzva vytvořit cyklistickou
stezku podél Solárky. Práce je před
námi tedy více než dost.
Děkuji Vám za přízeň a přeji hezké
prožití vánočních svátků!
Jiří Novotný
starosta obce
Prosinec 2015

Máš na starosti informační centrum, které
funguje při obecním úřadu. Co to obnáší?
Především je to poskytování služeb a informací o dění v obci týkající se nejen kulturních, sportovních, turistických zajímavostí, jak pro turisty a návštěvníky obce,
tak i pro místní. Prodej suvenýrů, knih, pohledů. Důležitá je také komunikace s lidmi,
ne vždy totiž lidé přicházejí pozitivně naladěni, je třeba se neustále učit vzájemnému

porozumění, trpělivě vyslechnout jejich
žádosti, stížnosti nebo dotazy, pracovat
s nimi, předat dál...
Má hlavní práce týkající se pokladny, podatelny, ověřování je příjemně spojena
s prací informačního centra a bonusem
pro mě je podílení se na přípravě výstav,
což mě obohacuje.
Komu častěji poskytuješ informace – místním, nebo návštěvníkům obce?
V průběhu celého roku místním, kteří přicházejí na úřad pro potřebné informace týkající se správy. Jsem vlastně prvním kontaktem po příchodu na úřad, jak já říkám
na vrátnici, a podle požadavku jim buď poradím, nebo je odkáži ke kolegyním.
V období letních a zimních dovolených
zase narůstá počet turistů, kteří se informují ohledně ubytování, zážitků a zajímavých míst.
Když přicházíš do kontaktu s návštěvníky odjinud, co nejčastěji v Trojanovicích a
v Beskydech hledají?
Převažuje sport. Nejčastěji vyhledávané
jsou Pustevny, ať už v létě nebo v zimě. Pěší
turistika, cyklostezky v okolí. Často jsou to
rodiny s dětmi, které se zajímají o pohybové aktivity např. lanového centra Tarzánie,
Beskydských trailů, motokár.
Návštěvníci ze zahraničí, převážně Texasané, hledají své předky a velmi se zajímají
i o kříže v Trojanovicích.
Sdělili ti někdy, že je na naší obci něco zaujalo? Něco se jim líbilo?
Líbí se jim krajina, hory, zeleň. Nejvíce se
zmiňují o kapli na Radhošti, rozhledně
na Velkém Javorníku a zvoničce Strážkyni

Při vernisážích bývá Alena Janáková v pozadí, ve skutečnosti však patří k hlavním organizátorům
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Betlémské světlo

Beskyd. Velmi kladné ohlasy jsou na stálou
expozici v Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla a na probíhající výstavy.
Máš nějakou zajímavou nebo veselou historku ze své praxe?
Vyloženě vtipnou historku si nevybavuji,
ale s kolektivem v práci tvoříme super partu a díky nim mám úsměvný a příjemný
každý den.
Máš pocit, že služby informačního centra
v Trojanovicích mají nějaké rezervy? Co bys
uvítala, aby se změnilo?
I když si dokážeme spoustu informací dohledat na internetu, přesto zůstává poptávka po cyklistických a turistických mapách
našeho okolí s konkrétním označením zajímavostí. Tyto propagační materiály se již
připravují a do budoucna se počítá s rozšířením služeb IC.

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný
každoročně před Vánocemi v betlémské
jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš
Kristus, a rozvážený skauty do řady míst
v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří
většinou po železnici.
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a
míru vznikla v Rakousku, odtud se rozšířila
do dvaceti pěti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice.
K nám Betlémské světlo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády v rukou skautů a
skautek poprvé putovalo v prosinci 1989.
Plamínek Betlémského světla je chápán
jako symbol vánočního poselství – přátelství, klidu a míru a pomáhají ho skautům
rozvážet České dráhy.
I v letošním roce do České republiky tradičně poputuje z Vídně, kde ho rakouští
skauti a skautky předají skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přeberou plamínek skuti a skautky z Brna.
Chcete mít doma Betlémské světlo? Stačí
přijít na vlakové nádraží do Frenštátu p. R.
v sobotu 19. prosince k vlaku OS 3165
v 9:54 hod. od Valašského Meziříčí.

Blíží se čas Vánoc, těšíš se na ně? Nebo spíš
patříš k lidem, kteří se obávají předvánočního stresu?
Těším se. Na klidné večery o svátcích.
Dcery mi už nyní dokáží zmírnit ten předvánoční shon společnými přípravami tak,
aby Štědrý den probíhal v klidu.
Jaké by měly být vánoční svátky, abys byla
ty sama spokojená?
Kouzlo Vánoc je hlavně o radosti, pohodě
a také lásce, vzájemném sdílení s blízkými
a přáteli, i čas vypravit se na hory nebo jen
tak relaxovat v teple domova. Doplněný
dárkem od srdce pro potěšení.
Co bys popřála čtenářům Obecních novin
do nového roku?
Přeji hlavně zdraví, pohodu a klid, které
jsou v této uspěchané době zapotřebí.
Děkuji za rozhovor.
rozhovor připravil: Martin Trubač
fota poskytla: Alena Janáková

A jedno důležité upozornění:
V České republice není předávání Betlémského světla spojeno se žádnou sbírkou. Je
to akce, jejímž smyslem je přinést radost a
vánoční pohodu přátelům a známým. Pokud vám někdo bude chtít něčím přispět,
poraďte těmto lidem, ať to sami věnují vesničkám SOS, nemocnicím, domovům, prostě všem, kteří tuto pomoc potřebují.
Milena Mužíková
foto: Martin Trubač

Poděkování
Už od devadesátých let dostávají
obyvatelé naší obce měsíc co měsíc
do svých schránek Obecní noviny
z Trojanovic. Za tu pěknou řádku let
změnily noviny několikrát svůj design i své redaktory. Po celou tu dobu
však nad nimi bdělo oko jediné jazykové korektorky, která vždy dbala nejen na to, aby text nehyzdily gramatické chyby, ale – když bylo potřeba
– i stylisticky upravovala formulace
a poukazovala také na věcné nepřesnosti v textu. Onou korektorkou byla
paní Mgr. Eva Strnadlová, které touto
cestou jménem redakce děkuji
za dlouholetou spolupráci.
Od roku 2016 přebere korektorskou
štafetu paní Mgr. Zdenka Vodrážková.
Martin Trubač

Senioři na Lomné slaví jubileum

Jak bezpečně odnést Betlémské světlo až
domů? Ideálním způsobem je obyčejná petrolejka, ale dobře poslouží např. i zavařeninová sklenice se svíčkou. Nezapomeňte
na několik špejlí, abyste světlo mohli připálit a předat dalším zájemcům, přátelům,
starým a nemocným lidem apod.
Jak mít bezpečně uložené Betlémské světlo, aby nám doma nezhaslo ještě před Štědrým dnem? Stačí si zakoupit olejovou lampu a olej nebo olejové svíčky, které hoří až
48 hodin. Ty ovšem budete potřebovat dvě
nebo nejlépe tři.

Členové klubu důchodců Trojanovice
Lomná si v měsíci prosinci připomenou
dvacáté výročí jeho založení.
Klub byl založen 5. 12. 1995 v klubovně
hasičské zbrojnice. Jeho prvním předsedou
byl zvolen pan Jan Střalka. Na jeho působení v klubu důchodců stále s vděčností
vzpomínáme.
Klub se pravidelně schází dvakrát v měsíci
v klubovně hasičské zbrojnice a to druhé a
čtvrté úterý. V zimním období setkání začínají v 17 hodin, v letním v 18 hodin.
S radostí přivítáme mezi nás každého důchodce.
Jan Tichavský
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Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 26. října 2015
7/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 7/2015.
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2015.
7/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015.
7/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 ve výši 410,- Kč/na poplatníka.
7/4 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemcích p. č.3550/5 a 3550/12 v k. ú. Trojanovice pro vedení kanalizační přípojky pro dům č. p. 245 na pozemku parc. č. st. 238
a pro pozemek parc. č. 2558/2, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a
ostatní podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014
7/5 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p. č.3580/8 v k. ú. Trojanovice pro vedení kanalizační a vodovodní přípojky pro dům č. p. 827 na pozemku st. 2101 a pro pozemek 2154/3, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a ostatní podmínky
věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014.
7/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice
a) neschvaluje žádost o zrušení usnesení č. 6/7 z 6. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice
b) neschvaluje žádost o koupi pozemků p. č. 1095/2 a p. č. 1095/4
vše v k. ú. Trojanovice.
7/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku p.
č. 2344/5 v k. ú. Trojanovice, který vznikl oddělením z pozemku p.
č. 2344/4 v k. ú. Trojanovice, za odhadní cenu pozemku 9 590,- Kč
s podmínkou, že bude obci přes pozemek kdykoliv umožněna bezplatná služebnost vedení jakýchkoliv sítí a že obec bude bezplatně
využívat stavbu lapolu umístěnou na dotčeném pozemku.
7/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
7/9 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku parc. č. 3547 v k. ú. Trojanovice pro vedení přípojky NN
a kanalizační přípojky pro dům na pozemku p. č. 2588/7 v k. ú.
Trojanovice. Platbu a ostatní podmínky věcného břemene určuje
směrnice č. 1/2014.
7/10 Zastupitelstvo obce schvaluje hlasování per rollam ze dne 12.
října 2015, na základě kterého obec Trojanovice vydražila:
- pozemek p. č. st. 1506 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1097 m2, součástí pozemku je stavba Trojanovice č. p.
849
- pozemek p. č. 2141/2 - ostatní plocha o výměře 2411 m2
- pozemek p. č. 2148/1 - ostatní plocha o výměře 678 m2
- pozemek p. č. 2148/2 - ostatní plocha o výměře 431 m2
vše v k. ú. Trojanovice na LV č. 1550, dále jen soubor nemovitostí
a schvaluje koupi těchto nemovitostí za cenu 3.367.000,- Kč.
7/11
Obecní zakázky, které se týkají architektonických řešení nad 50
000,- Kč a urbanistické studie nad 50 000,- Kč budou zadávány
formou veřejných soutěží.
7/12 Budou vyjasněny dosavadní ﬁnanční vztahy s Ing. arch. Kamilem Mrvou a deﬁnovány případné budoucí závazky na základě
Prosinec 2015

smluv a dohod obce s Ing. arch. Kamilem Mrvou.
7/13 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
a) Svolat místní šetření pod Javorníkem u čp. 37 a společně s paní
Zuzanou Školekovou a členy zastupitelstva projednat převod a
úpravu pozemku dle návrhu paní Zuzany Školekové.
b) Informovat občany, proč stále není ukončeno stavební řízení
stavby vodovodního řadu v dolní části Lomné.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 8. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 14. prosince 2015 v 18.00 hodin
na hřišti na Bystrém.
Autobus na půlnoční bohoslužbu
„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
24. 12. 2015 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.

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

93 let

Marie Bartošová

90 let

Věra Šrubařová

80 let

Božena Blažková

80 let

Anna Rašková

75 let

Marta Pečivová

75 let

Milada Maralíková

75 let

Antonín Škrbel

75 let

Jarmila Maková

70 let

Miroslav Strnadel

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Nové kódy na popelnici
POZOR!!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Všechny popelnice musí být od 1. ledna 2016 označeny novým čárovým kódem.
Pokud jste si ještě nevyzvedli NOVÝ KÓD NA POPELNICI, nezapomeňte se pro něj zastavit na obecní úřad DNE 16. 12. 2015 v době od 8:00 do 11:30 a
od 12:30 do 17:00 hodin.
Nádoby neoznačené novým čárovým kódem nebudou od 1.1.2016 vyvezeny!

Termíny svozu popelnic v roce 2016
Změna nastává také v termínu svozu. Bude jednotný svozový den pro celou obec, a to LICHÝ ČTVRTEK.
První svoz bude 7. ledna a pak dále každých 14 dní.
Svoz je pravidelně i ve dny, kdy připadne na tento den svátek.

Informace o pytlovém sběru
V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten
ﬁnanční bonus za vytříděný odpad roku 2015. Do tohoto
bonusu budou započteny ještě pytle a balíky papíru dovezené do středy 16. prosince, po tomto datu již bude
tvořen ﬁnanční bonus roku 2016.

Provoz v době vánočních svátků

Ve dnech 21. 12. 2015 – 3. 1. 2016 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

Co do kanalizace nepatří?
V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, v kanalizaci ale často končí předměty a
látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí
a působí technické problémy při odkanalizování a čištění odpadních vod. Objem nevhodných látek ve vodě, která přichází
do čistíren společnosti SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů na životní prostředí komplikuje a prodražuje
proces odkanalizování a čištění.
Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky, které do něj po použití běžně vyléváme. Tukové částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe
další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi
odolnou ucpávku a zneprůchodnit ho.
Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které
na sebe v potrubí zachycují další odpady. Do kanalizace
v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají
k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu možnému ucpání.
Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin
a zbytků jídla. Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří
ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou
nekontrolovatelně přemnožovat.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků,
chemikálií, ředidel, zbytků barev apod. Když se dostanou
do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny a způsobit
ekologickou havárii.
Látky, které do odpadu nepatří, způsobují technické problémy,
proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve svém důsledku dopad na každého z nás v částce, kterou platíme
za odvádění odpadních vod (stočné). Kanalizační síť
slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství.
Co do kanalizace nepatří?
- Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších
domácích pracích;
- Pevné předměty
- Zbytky potravin (biologický odpad);
- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší atd.);
- Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje,
ropné látky, čisticí prostředky atd.);
- Léky (patří zpět do lékárny)
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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Akce v Trojanovicích a okolí
Pozvánka
na vánoční koncert

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
STOPY SLAVNÝCH RODÁKŮ
Významné osobnosti Frenštátska
jako zdroj inspirace pro mladou generaci.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 17. ledna 2016

Pěveckého souboru Kopřivnice
28. 12. 2015 v 16:00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele, Frenštát p. R.
Pořádá Matice Radhošťská

JIŽ SLUNCE Z HVĚZDY VYŠLO
Adventní muzicírování a rozjímání.
Účinkují: Ženský pěvecký sbor Polajka, Gajdoši z Rožnova,
Eva Porubová a Petr Drkula.
V pátek 4. prosince 2015 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
SILVESTR V MUZEU
Komentované prohlídky v kostýmech.
Ve čtvrtek 31. prosince 2015 v 10, 13 a 15 hodin.
Vstupné: 50,- Kč dospělí, 30,- Kč děti a senioři.
TICHÁ NOC, TAJEMNÁ NOC
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Lití olova, házení dřevákem, určování, jaký bude rok – to
všechno byly praktiky, kterými se předkové snažili poodhalit
svoji budoucnost a zajistit ochranu pro sebe a své blízké.
S těmito a dalšími magicko-rituálními zvyklostmi z místního
regionu se žáci seznámí v rámci interaktivního edukačního
programu.
1. - 18. prosince 2015
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553034040
e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

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

KOLEDA JE VE VÁNOCE
v neděli 13.12.2015 v 15.00 hodin
v hotelu Beskyd v Trojanovicích

Muzejní a vlastivědná společnost
ve Frenštátě pod Radhoštěm
Muzeum Novojičínska, p. o. - Muzeum ve Frenštátě p. R.
vás zvou na

Tříkrálový koncert
účinkuje:
soubor Ondřejníček z Kunčic p. O.
a CM Radhošť z Rožnova p. R.

V programu vystoupí
Valašský soubor Radhošť z Trojanovic
a děti trojanovických mateřský škol

sobota 9. ledna 2016 v 16 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R.

Přijďte si poslechnout a společně zazpívat známé i méně známé vánoční koledy. Vstupné dobrovolné.
Na Vaši návštěvu se těší členové souboru Radhošť

Muzeum a Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p. R.
děkují svým přátelům a návštěvníkům za přízeň
a všem přejí dobrý rok 2016
Prosinec 2015
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POSTAVTE SI KRB

NAVŠTIVTE NÁS
Po-Čt 8:30 - 17:00
Pá
8:30 - 15:00
v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU
Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:
» Pomůžeme při výběru krbové vložky
» Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín
» Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů
» Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů
Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich
hotových návodů na stavbu krbu, ve kterých je stavba popsána
podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách
www.nejenkrby.cz.

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

obchod@nejenkrby.cz

731 352 674

ambulance fyzioterapie

FyzioFren

Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut
s 18-ti letou praxí

od 1. 11. 2015

v prodeji VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY

Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
S čím Vám můžeme pomoci:

Dále nabízíme:

• Bolesti páteře, kloubů, hlavy,
migrény

• Ploché nohy, bolesti chodidel,
bolesti Achillovy šlachy

• Pooperační a poúrazové stavy

• Prevence vzniku onemocnění
páteře, vzniku bolestí

• Vertebrogenní onemocnění
(kořenové syndromy páteře)
• Vadné držení těla, skoliózy

• Poradenství - ergonomie
domácího a pracovního prostředí

•
•
•
•
•

klasické a aroma masáže
reflexní masáž plosky nohy
kineziotaping
elektroléčbu
infra-lampu

Více informací na www.fyziofren.cz
Záhuní 1034, Frenštát pod Radhoštěm | www.fyziofren.cz | e-mail: kusova@fyziofren.cz | Mobil: 605 366 936
Prosinec 2015
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Splnit si sen nestačí
Už jako malá holčička jsem chtěla koně.
Lásku ke zvířatům jsem podědila po svém
tatínkovi a prarodičích. Když jsem si pak
pořídila svého prvního koně, splnil se mi
dětský sen. Byla jsem opravdu šťastná a nikdy by mě nenapadlo, že budu muset řešit
nepochopení lidí, kterým po šesti letech
působení jezdecké Stáje Tennessee Bonanza v Trojanovicích najednou začaly vadit
jak koně, tak děti, které pravidelně docházejí do jezdeckého kroužku nebo se účastní
letních táborů. Tento rok byl opravdu velmi náročný. O to více mne těší a hřeje u srdíčka, že jsme společně s naší obcí vyhráli
soud, na základě nesmyslné žaloby, že jsme
na hospodářské kriminálce obhájili prodej
pozemku a že mou farmu pochválila i kontrola z životního prostředí.
Děkujeme za podporu a spolupráci všem
příznivcům našeho snažení, které pro děti
z Trojanovic, Frenštátu a okolí poskytujeme již od roku 2008. Zejména bych chtěla
poděkovat dětem a rodičům, kteří se podílejí na činnosti jezdeckého kroužku a také
děkujeme našim sponzorům, kteří nám
pomáhají ﬁnancovat naše projekty pro děti
a zvířátka. Vážíme si jejich podpory a zájmu o naši činnost. Tímto bychom chtěli
poděkovat společnosti SIEMENS, s.r.o.,
sportovním potřebám TOBI SPORT, s.r.o.,
Advokátní kanceláři Janák a partneři, s.r.o.,

Omladina - setkání po letech
obci Trojanovice a dalším lidem, kteří nám
umožňují plnit dětem jejich sny, ať už díky
pobytu u koní a zvířátek ve valašsské miniZOO nebo v rámci hipoterapie. Všem přejeme krásné svátky a šťastné vykročení
do nového roku 2016.
text a foto: Zuzana Školeková

Slovo „Omladina“ není neznámé
zvláště těm, kteří tímto ochotnickým
divadelním a tanečním souborem
z Trojanovic prošli aktivně jako členové,
ale snad ani jeho vděčným divákům.
Po roce 1989 tento soubor obnovila s
čerstvou krví mladých z Trojanovic a
Frenštátu jeho někdejší vedoucí paní
Marie Špůrková (rozená Šablaturová).
A právě tito mladí lidé se v říjnu tohoto roku sešli se zakladatelkou souboru,
aby si v hotelu Beskyd připomněli nejen dny svého mládí strávené v tomto
souboru, ale díky fotograﬁím a vzpomínkám paní Špůrkové také dobu dřívější.
Protože nám spolu bylo příjemně a
někteří z nás na toto setkání nemohli
přijít, setkáme se znovu v průběhu ledna 2016. Pokud byste se k nám chtěli
přidat, poveselit se a zavzpomínat společně s námi, zavolejte co nejdříve
na telefonní číslo 605 818 227, dozvíte
se bližší informace.
Jako pamětníci se můžete těšit i
na stručnou historii Omladiny v některém z příštích vydání Obecních novin.
Richard Babinec
Prosinec 2015
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100 let od genocidy Arménů
Ve čtvrtek 22. října 2015 se konalo
ve frenštátském muzeu další z pravidelných
čtvrtečnických setkání. Tentokrát jsme si
připomněli tragické události hromadného vyvražďování Arménů v letech 1915 až
1918, ke kterému došlo na území tehdejší
Osmanské říše. Okolnosti tohoto masakru,
který je považován za první z řady velkých
genocid 20. století, jsou u české veřejnosti
zatím stále ještě málo známy. Přednášející
Drahomír Strnadel, předseda Muzejní a
vlastivědné společnosti ve Frenštátě p. R.,
přivítal hosty, které přizval z řad Arménů
žijících v ČR – paní Zaru Vardanyan, pana
Gevorga Avetisyana a otce Barsega, který
je vrchním duchovním Arménů žijících
v ČR, Maďarsku a na Slovensku. Jejich přítomnost dodávala přednášce autentický
ráz.
Po skončení přednášky předala Mgr. Alena Figarová za Muzejní a vlastivědnou společnost panu Gevorgu Avetisyanovi bibli

ilustrovanou graﬁkami Bohuslava Reynka.
Závěrem přítomné krátce oslovila i ředitelka Muzea Novojičínska paní PhDr. Sylva
Dvořáčková. Požehnání otce Barsega pak

symbolicky uzavřelo celé setkání.
text a foto: Martin Trubač
www.muzeum-frenstat.cz

Jak jsme málem postoupili do krajského kola

Martinský trh ve škole

Florbal se postupně dostává do širšího povědomí lidí nejen díky lásce Čechů k hokejovým sportům, ale i rozšířením tohoto
sportu na základní školy v rámci kroužků
nebo jedné z mnoha kolektivních her v tělesné výchově. Rozvoji ﬂorbalu nemalou
měrou přispívají soutěže, které se každoročně pořádají pro žáky 1. – 2. stupně ZŠ.
Jednou z nich je tradiční Think Blue Cup,
který probíhá v několika kolech na úrovni
školního, okresního, krajského, TOP 8 a
na závěr velkého ﬁnále.
V letošním roce jsme měli možnost opět
se zúčastnit této akce a oproti jiným ročníkům se nám podařilo vydobýt krásné druhé
místo. Nutno říci, že obavy před začátkem
turnaje byly na místě, neboť nám do skupiny byly přiřazeny školy, které byly jedny
z těch, které v minulých ročnících patřily
mezi těžké soupeře. První zápas jsme odehráli se ZŠ Pionýrská. Byl to těžký zápas,
plný zvratů a bojů, který poté vyústil v naši
výhru, která ovšem byla vydřená a bylo to
znát i na chlapcích. Druhá škola, se kterou
jsme poměřili síly, byla ZŠ Záhuní. Zprvu
jsme se nechali zaskočit a prohrávali jsme
o dvě branky. Naštěstí se kluci vzchopili a
pojistili si výhru několika góly, která nás
přesunula na vytoužený boj o 1. místo se
ZŠ Alšova s vidinou postupu do krajského
kola. Prvních pět minut to byl boj o každou branku, dokonce jsme byli i ve vedení
a chlapci pomýšleli na vítězství. Bohužel
to byla jen chvilková záležitost. Po čase
byla znát únava našich hráčů, která nakonec znamenala pro náš tým prohru a tím

Letos proběhl už šestý tradiční Martinský
trh v režii trojanovských školáků.
A tak se tedy zaplnily prostory základní školy prodejními stánky s rozmanitými dobrůtkami jak sladkými tak slanými,
krásnými vánočními dekoracemi i roztodivnými potřebami do domácnosti. Bylo
hezké pozorovat typický trhovský mumraj,
ve kterém si děti na vlastní kůži ověřily
svou ﬁnanční gramotnost a základní matematické dovednosti v praxi. Těžko říci, kdo
měl větší radost z této akce, jestli malí prodejci nebo kupující, kteří se mohli setkat a
popovídat si s kelímkem výborné kávy či
vánočního punče.
Snad se příští rok setkáme ve stejně příjemné atmosféře.
Hana Trubačová
foto: Kateřina Segečová

Prosinec 2015

ztrátu další šance zúčastnit se vyšších kol.
Hráli jsme nejlépe, co umíme. Chlapcům
nelze nic vyčíst, jen poděkovat za perfektně odehrané zápasy a nasazení, se kterým
do každého zápasu šli, za vychytané branky
a vzájemnou podporu v týmu. Děkujeme
panu Makovému za odvoz na turnaj a podporu týmu.
text a foto: Michaela Manová

Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza

Sklad Trojanovice Bysté
Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané nebo uložené špalky 30, 35, 40
a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.

tel: 603 315 738
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Miniházená

Výsledky ve fotbalu

V pátek 13. 11. se vybraní žáci 4. a 5.
třídy, kteří pravidelně navštěvují kroužek miniházené, zúčastnili BESKYDSKÉ
LIGY v Kopřivnici na ZŠ Emila Zátopka.
Naše družstvo porazilo všechna ostatní
zúčastněná družstva a tak se umístilo
na prvním místě. Všichni se moc snažili
a vzájemně se podporovali. Miniházená
je na naší škole třetím rokem, ale poprvé
sklízíme takový úspěch. Čekají nás ještě
další tři turnaje, jeden v prosinci a další
dva v příštím roce. Tak snad se nám bude
dařit i nadále. Držte nám palce.

Starší přípravka
Soutěž: OS NC Line starší přípravka A
VII. kolo - Trojanovice Bystré - Lichnov
5:10
VIII. kolo - Kateřinice - Trojanovice Bystré
6:3
IX. kolo - Trojanovice Bystré - Frenštát B
3:5
Žáci
Soutěž: OP žáci
VII. kolo – Sokol Kateřinice – Trojanovice
Bystré 0:2
VIII. kolo – Trojanovice Bystré – Fotbal
Studénka 0:0
IX. kolo – Fotbal Fulnek – Trojanovice
Bystré 4:0
X. kolo – Trojanovice Bystré – TJ Mořkov
3:0

text a foto: Kateřina Segečová

Ateliér Romany Kubešové děkuje obci Trojanovice

Závěr roku nabízí možnost bilancovat to,
co se událo za uplynulé měsíce, a proto
bych ráda krátce shrnula činnost Ateliéru
od chvíle jeho vzniku do dnešních dnů.
V současné chvíli to bude zhruba rok a půl
od chvíle, kdy jsem přivítala první žáky
z řad dětí i dospělých a velmi mile mne
překvapil jejich počet. Přece jen - zájem
o umění není ve společnosti až tak častým

Dětský lesní klub Na

jevem. Loňský školní rok jsme zakončili
velice pěknou výstavou v Památníku Bratří
Strnadlů, jejíž úspěch nás všechny opravdu
potěšil. Před začátkem letošní výuky jsem
tajně doufala, že kurzisté se ke mně vrátí a
budeme moci společně pokračovat v práci.
A tak se i stalo. Naprostá většina „malých
i velkých“ žáků navštěvuje Ateliér i letos
a přidalo se k nám několik dalších. Ráda
bych touto cestou poděkovala Obci Trojanovice za podporu, kterou nám projevila
při organizaci výstavy a také za poskytnutí
ﬁnančního daru 5000 Kč, které posloužily
k nákupu části potřebného vybavení
pro naši práci. I v roce 2016 pro vás chystáme výstavu, a proto nám držte pěsti, abychom měli i v novém roce spoustu tvůrčí
energie a nápadů.
text a foto: Romana Kubešová

trojanovské pasece

pořádá pro své příznivce, podporovatele, kamarády, sousedy i širokou veřejnost

SETKÁNÍ NA KONCI ROKU
30. prosince 2015 od 13 hodin

● doprovodný program pro děti i dospělé ● pohoštění ● čerstvý vzduch

● oheň v týpí, kamnech i venku ● dobrá nálada ● zpívání a hraní (nástroje s sebou!)
● těšíme se na Vás za jakéhokoliv počasí ● auta zaparkujte u fotbalového hřiště
● www.klubnapasece.cz ● tel: 605 100 053

Dorost
Soutěž: OP dorost
VII. kolo – Prosperita Bartošovice – Trojanovice Bystré 5:6 P
VIII. kolo – Trojanovice Bystré – TJ Odry
3:2 P
IX. kolo – Trojanovice Bystré – Sokol Starý
Jičín 2:1
Muži
Soutěž: III. třída muži
IX. kolo - Skotnice „B“ Mošnov - TJ Trojanovice Bystré 0:2
X. kolo - TJ Trojanovice Bystré - Slavia
Stachovice 3:4
XI. kolo - TJ Trojanovice Bystré - Sokol
Lubina 4:0
Pavel Střalka, trenér mužů

Přání redakce k novému roku
Milí čtenáři,
letošní rok, který se pomalu chýlí ke
konci, přinesl mnohé změny - na úrovni evropské, vnitrostátní i komunální.
Jsme konfrontováni s událostmi, na které jsme možná nebyli dost připraveni a
které v nás mohou vzbuzovat obavy a
nejistotu. To je přirozené. Měli bychom
však pamatovat, že strach, pokud není
přemáhán rozumem, velmi často plodí
úzkost a agresi. I to je přirozené. Silné
emoce však většinou nepřinášejí nic
dobrého.
Proto si - kromě obvyklého zdraví,
štěstí a pohody - přejme odvahu, rozvahu a moudrost, schopnost rozlišovat,
obezřetnost k lákavým a jednoduchým
řešením a pokorné vědomí vlastní omezenosti.
Prosinec 2015
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Uplynulý rok v naší obci
Obecní bál 2015

Horečky fest 2015

Klub seniorů Pod Javorníkem
Akce v Památníků bratří Strnadlů a Jana Knebla

Výlet Matice Radhošťské do Ehrenhausenu
TJ Bystré

Oslava 70. výročí konce 2. světové války

Vozatajské závody v JK Trojanovice
Z hasičské soutěže

Kácení máje 2015
65 let Vlašského souboru písní a tanců Radhošť

Kulturní akce na Rekovicích

Uzávěrka příštího čísla bude 20. prosince 2015, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz
vychází měsíčně • redakce: Obecní úřad Trojanovice • vydává: ARUNDO TRADING, s.r.o.
• titulní strana: Martin Buryan - Cestou na Pustevny
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