2
Slovo starosty

Na červeném koberci s českou vlajkou
Když se řekne Ironman, většina si představí železného muže, ztepilého a tvrdým
tréninkem zoceleného atleta. K rozhovoru (nejen) o světovém mistrovství v triatlonu však zasedla milá a sympatická žena
- Karolína Píchová.

Vážení spoluobčané!
Je po volbách. Volby jsou pro každého
starostu dobou napětí. Není to z důvodu, že by se bál o místo, ale protože
ve volbách mu občané dávají vysvědčení za práci, kterou dělal poslední čtyři
roky.
Je po volbách a mně nezbývá než poděkovat všem voličům z Trojanovic.
Většina z nich dala důvěru kandidátům
sdružení Naše Beskydy. Dali důvěru
také mně, což přijímám s největší zodpovědností. Osobně mě mrzí, že dostatečnou voličskou podporu nezískali
kandidáti Nezávislých. Měli sice přes
sedm procent, na mandát to bohužel
nestačilo.
Když už jsem u toho děkování, rád
bych zmínil práci dvou lidí.
Prvním je - nyní již bývalý - místostarosta Martin Trubač. Bylo mi ctí a obohacením s ním dvanáct let spolupracovat. V letošních volbách se rozhodl
již nekandidovat. Odešel z komunální
politiky po zralé úvaze, „na vrcholu“
své činnosti. Jeho přístupu si vážím a
oceňuji ho.
Druhý, komu bych rád poděkoval, je
pan Drahomír Strnadel. Neustále - i
po dvanácti letech - navazuji na jeho
mnohaletou práci starosty, která se odehrávala v složitém období přechodu
od totalitního systému k demokratickému způsobu vedení obecní samosprávy.
Kromě nich chci poděkovat všem
zdánlivě nenápadným, kteří v uplynulém období dávali svou energii a sílu
do služby lidem i obci.
Milí spoluobčané, rád bych vás pozval
na ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Trojanovice, které se uskuteční v pondělí dne 5. listopadu 2018
v 18:00 hodin v sále Hotelu U Kociána.
Přijďte se seznámit s novým zastupitelstvem obce!
Jiří Novotný
starosta obce
Listopad 2018

od krátkého sprint triatlonu dostala až
k ironmanským distancím.
Letos jste se probojovala až na mistrovství
světa, které se konalo v září v Jihoafrické republice. Bylo to vaše první světové mistrovství?
Ano, první mistrovství. Když jsem jela
minulý rok kvaliﬁkační závod, tak pro mě
byla Afrika jen tím nejniternějším přáním.
Až během cyklistiky, kde se mi dařilo, jsem
si s myšlenkou na mistrovství začala pohrávat.
Jaké byly vaše pocity, když jste přijela
do Port Elisabeth?
Během mistrovství se Port Elizabeth
proměnilo v město sportovců. Bylo těžké
potkat vůbec někoho v tričku bez nápisu
IRONMAN. Skoro každou hodinu přilétalo letadlo plné závodníků a fanoušků.
Prakticky celý týden už probíhaly různé ceremoniály, registrace, či tréninkové jízdy.

Můžete stručně popsat, o co jde při závodu
IRONMAN ?
Triatlon je sport, který vznikl spojením
plavání, cyklistiky a běhu. Asi nejznámější triatlon se jezdí na Havaji pod značkou
IRONMAN na distancích 3,8 km (plavání), 180 km (jízda na kole) a 42,2 km (maraton). IRONMAN pořádá také sérii závodů s polovičními vzdálenostmi a s vlastním
mistrovstvím světa, které na rozdíl od toho
havajského putuje po celé zeměkouli.
Na toto mistrovství je třeba se kvaliﬁkovat
v rámci jiného závodu rok předem.
Co vás přivedlo k tomuto bezpochyby náročnému závodu?
Na první triatlon mě pozval kamarád. Já,
protože si nemůžu nechat ujít žádnou srandu, jsem na to kývla. V té době jsem ještě
neuměla ani plavat kraulem. Pustila jsem
se ale do tréninku a za necelý rok jsem odstartovala na tehdy domácím Albrechtickém triatlonu. Tenkrát pršelo a byly hrozně těžké podmínky, ale, jak říkají sportovci,
„kousla jsem to“ a nakonec se mi podařilo
zvítězit. To byl asi okamžik, který mě s tímto krásným sportem svázal.
Jak dlouho už se triatlonu věnujete?
Vlastně od toho prvního závodu uběhlo
už skoro deset let. Během té doby jsem se

Můžete nám popsat průběh jednotlivých
disciplín?
V Port Elizabeth to byla má první závodní
zkušenost s plaváním v oceánu. Vůbec poprvé jsem taky startovala jen se samými ženami. Naštěstí byl příznivý vítr a až na vlny
u pobřeží jsem si plavání užívala. Voda
měla 15 °C, takže neopreny byly povinné.
Startovaly jsme po malých skupinkách,
přece jen hromadný start by asi nedopadl
dobře. Z vody nás pak vlny doslova vykutálely a následovala výživná cyklistika. Bylo
fajn, že nás nečekal protivítr na pobřeží,
ale na cestě do vnitrozemí se na nás vyřádil
dostatečně. Na cyklistice jsem oproti plánu
hodně ztratila, ale běh už byl zase povedený. Hřálo sluníčko a diváci kolem trasy nás
prostě nenechali vydechnout. Úžasný pocit
- být toho všeho součástí. Poslední metry
závodu na červeném koberci jsem si vychutnala s českou vlajkou. Prostě nádhera.
Plavání, cyklistika, maraton – co z toho bylo
pro vás v Port Elisabeth nejvíce náročné?
Cyklistika. To je asi má nejslabší disciplína
a silný vítr tomu moc nepřidal. Proﬁl tratě
byl zvlněný asi víc, než jsem čekala, takže
nohy dostaly zabrat.
Takových výkonů není možné dosáhnout
bez trénování. Jak vypadá váš trénink? Kolik
času týdně triatlonu věnujete?
Asi 10 – 13 hodin týdně. Většinou to vychází na trénink před a po práci, něco delšího o víkendu a jeden den volna. Člověk si
ale nemůže moc vybírat, spousta tréninků
tak probíhá s čelovkou, v dešti, sněhu či
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Napsáno na okraji

větru.
Jak se vám daří skloubit váš sportovní svět
s rodinným životem, povoláním, dalšími povinnostmi?
Myslím, že stíhám, co je třeba. Ráda si věci
plánuji, takže v tom nevidím problém. A
mám samozřejmě velkou podporu i doma.
Kdyby manžel mrmlal, že pořád někde lítám, tak by se mi na trénink ani nechtělo.
Triatlon bývá někdy zjednodušeně považován za „mužský“ sport. Jak je to s ženami?
Kolik sportovkyň bylo na mistrovství světa?
Triatlon láká čím dál více lidí. Pořád převažuje to mužské startovní pole, ale na mi-

strovství už nás třeba bylo dost i na samostatný závod – kvaliﬁkovalo se 1500 žen.
(Pozn. redakce: Nejstarším triatlonistou je
žena - jeptiška Madonna Buderová, která to
dokázala v roce 2012 ve svých 82 letech).
Máte kromě triatlonu ještě něco, co vás „dobíjí“?
Určitě kamarádi. Na ty si po tréninku
vždycky ráda udělám čas.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
sportovních úspěchů.
připravil: Martin Trubač
foto poskytla Karolína Píchová

Volby 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí. V Trojanovicích
přišlo k urnám 1227 občanů, tedy necelých
60% oprávněných voličů.
Voliči vybírali kandidáty z 5 stran či politických uskupení. Volební výsledky byly
následující (politické subjekty uvádíme
v pořadí, v jakém byly na volební listině):
Naše Beskydy - SNK získaly 6920 hlasů
(54,46%), KDU- ČSL 1057 hlasů (8,32%),
Naše Trojanovice 3451 hlasů (27,16%), Nezávislí - SNK 913 hlasů (7,19%), ODS 365
hlasů (2,87%).
V zastupitelstvu, které má 11 členů, zasedne 7 kandidátů sdružení Naše Beskydy SNK, 3 kandidáti sdružení Naše Trojanovice a 1 kandidát KDU-ČSL. Podle výsledku
voleb by to měli být následující kandidáti
(uvádíme v pořadí podle počtu obdržených
hlasů):
Mgr. Jiří Novotný (Naše Beskydy - SNK)
- 758 hlasů; PharmDr. Jan Gajdušek (Naše
Beskydy - SNK) - 708 hlasů; MVDr. Radka Kopřivová (Naše Beskydy - SNK) - 704

hlasy; Mgr. Petr Ondryáš (Naše Beskydy SNK) - 668 hlasů; Hana Dorotíková (Naše
Beskydy - SNK) - 647 hlasů; Pavel Štefek
(Naše Beskydy - SNK) 627 hlasů; Mgr.
Ivana Vrtalová (Naše Beskydy - SNK) 604
hlasy; Tomáš Střalka (Naše Trojanovice)
- 431 hlas; Ing. Jiří Horák (Naše Trojanovice) - 335 hlasů; Iveta Machulová (Naše
Trojanovice) 328 hlasů; Vladimír Makový
(KDU-ČSL) - 223 hlasy.
Seznamy zvolených kandidátů i náhradníků naleznete na www.volby.cz či na webových stránkách obce.
Martin Trubač

Zveme všechny občany
na ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 5. listopadu 2018
v 18.00 hodin
v sále Hotelu U Kociána.

Venku je mlhavo a hustě prší. Včera
přitom v televizi ubezpečovali, že bude
modré nebe a nezaprší. Snad alespoň to
setkání s přáteli se vydaří. Usedám k počítači a zjišťuji, že přátelé dnes bohužel
přijít nemohou. Začínám být řádně rozmrzelý a mé očekávání skvělého dne se
začíná pomalu, ale jistě bortit...
Každný z nás už měl v životě nějaká
očekávání a každý z nás zažil i zklamání, když to, na co jsme čekali, nakonec
nepřišlo.
Jsme zklamáni, protože jsme doufali
v něco zcela jiného. Jako malí často chceme koupit hračku, která se nám zrovna
zalíbila ve výloze hračkářství. Jsme přesvědčeni o tom, že ji zcela jistě dostaneme, ale rodiče jako by to nevnímali.
Později ve škole vyhlížíme s napětím
dobrou známku, ovšem místo toho dostaneme čtyřku nebo pětku. Přihlásíme
se na brigádu v naději, že nás bude práce
bavit a přinese nám slušný výdělek. Jenže opak je pravdou. Neustále tedy vedeme boj mezi tím, jaká očekávání máme
my a jaká je realita. A k tomu všemu se
musíme vyrovnávat s tím, co od nás očekávají ti druzí!
Dnes už moc dobře vím, jak nás vlastní
očekávání někdy svazují. Když o tomto
tématu hovořím se svými přáteli, říkám,
že se učím od věcí neočekávat příliš
moc. Pokud si nedělám příliš velké naděje, nejsem zklamán, když se mé přání
nevyplní zrovna tak, jak bych
chtěl. Na druhou stranu jsem pak velmi potěšen úspěchem, který se následně
dostaví, i když jsem jej nečekal.
Miluji život, a tak se jím velmi rád nechávám neustále překvapovat. Celá má
dosavadní cesta je pro mě jedna velká
hádanka, o které lze jen těžko říci, jak se
nakonec vyvine.
Jednou jsem onemocněl právě na své
narozeniny. Byl jsem velmi naštvaný.
Jenže několik mých přátel mě přišlo navštívit domů, a tak jsme přeci jen - navzdory mé nemoci - společně mé narozeniny pořádně oslavili! Ten den, který
začínal tak špatně, se nakonec zařadil
mezi ty nejlepší v mém životě.
Nepodléhejme příliš svým představám.
Vyhneme se tak zbytečnému zklamání,
když potom náhodou něco dopadne
jinak. Nechme na životu, aby nás překvapil. Věřím, že má pro každého z nás
spoustu zajímavých okamžiků, které si
ani neumíme představit!
Matěj Fucyman
Listopad 2018
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Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 24. září 2018
29/1 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 Změny č. 1 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 kapitole rozhodnutí o námitkách v odůvodnění opatření obecné povahy;

Naši jubilanti

Aloisie Caletková

93 let

Drahomíra Válková

90 let

Božena Marková

85 let

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Od září 2018 dochází ke změně účtu Obce Trojanovice.
Příslušné platby prosím provádějte
na tento účet:

ČSOB a. s. 285074707/0300

Bohuslava Žurovcová 85 let

Změna provozu sběrného dvora

80 let

Františka Šmajstrlová 75 let
Marie Bordovská

75 let

Jiří Karpeta

70 let

Jan Adámek

70 let

Od 1. listopadu 2018 přechází sběrný dvůr na zimní provoz:

středa
sobota

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

13:00 - 17:00 hodin
8:00 - 12:00 hodin

Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

Změna na sběrných místech

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Na sběrných místech v obci
jsou kromě
kontejnerů
na tříděný odpad umístěny
také kontejnery na odpad
směsný. Poslední dobou však
nekontrolovaně narůstá naplněnost těchto kontejnerů.
A bohužel zde nekončí jen
odpady občanů Trojanovic,
kteří platí místní poplatek za tento odpad. Vzhledem k této skutečnosti budou kontejnery na směsný
odpad z některých sběrných
míst staženy. Bude se jednat převážně o místa podél hlavních tahů
komunikací a v hustě osídlených částech obce. V nepřístupných
částech obce budou kontejnery zachovány. Občané, kteří doposud
neměli popelnici, si ji mohou zakoupit na Obecním úřadě v Trojanovicích, kde také obdrží čárový kód pro její vývoz. Svoz popelnic
zůstává beze změn. Samozřejmě je také možné využít náš sběrný
dvůr. Upozorňujeme, že podnikatelé jsou povinni si nakládání
s odpady řešit sami přímo se svozovou ﬁrmou.
Bližší informace budou zveřejněny v dalších obecních novinách.
Monika Ondryášová
Listopad 2018

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Změna účtu

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Eliška Jandová

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 až § 173 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 Změnu č. 1 Územní plán Trojanovice.

Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární panely, zachytávání dešťové
vody – i na to můžete získat dotaci!
Státní fond životního prostředí ČR a obec Trojanovice Vás
srdečně zvou na setkání k novinkám v dotačním programu
Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také
k programu Dešťovka zaměřenému na podporu využívání
srážkové a odpadní vody v domácnostech.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
19. listopadu 2018 v 15.00 – 17.00 hod.
Společenská místnost hasičské zbrojnice Trojanovice
Trojanovice 341, 744 01
Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho vyřízení. Ukážeme vám, že získat dotaci není tak obtížné, jak se může zdát.
Prostor bude i pro vaše dotazy a individuální konzultace.
Seminář je bezplatný. Dostavit se můžete bez předchozího
přihlášení.
www.novazelenausporam.cz

www.dotacedestovka.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí

PROGRAM

10. 10. 2018

(všechny aktivity jsou pro seniory 60+ ZDARMA)

PORADNA
pro SENIORY
────
11. 10. 2018
PLAVÁNÍ PRO
SENIORY
────
31. 10. 2018

ŘÍJEN - PROSINEC 2018

HISTORIE MĚSTA
přednáška v muzeu

────
9. 11. 2018

OSLAVTE S NÁMI
SVÁTEK SENIORŮ

ZUŠka
OTEVŘENÁ
SENIORŮM
────

Ranec akcí ke dni seniorů
Odbor sociálních věcí města Frenštátu pod Radhoštěm připravil
řadu aktivit pro seniory v rámci Mezinárodního dne seniorů,
který připadá na první den v měsíci říjnu. Zastavte se na chvilku,
vzpomeňte na svoje blízké a v tento den udělejte radost rodičům,
babičkám a dědečkům. Zajděte na kávu nebo do divadla, udělejte
si spolu výjimečný den, na který budete všichni rádi vzpomínat.
VSTUP na akce je pro seniory 60+ z Frenštátu pod Radhoštěm
a spádových obcí ZDARMA. Díky aktivní spolupráci s dalšími
subjekty věříme, že si z nabídky vyberete.

23. 11. 2018
koncert
SWINGTIME

Středa 10. 10. 2018
14:00 – 16:00

Velká zasedací místnost radnice města (vchod přes přístavbu)

Připraveni odpovídat na Vaše dotazy budou odborníci z odboru sociálních věcí, úřadu práce, Policie
ČR a ze Sdružení obrany spotřebitelů. Bude poskytnuto poradenství a informace k základním nejen
sociálním životním situacím.
Čtvrtek 11. 10. 2018
13:30 – 15:30

Využijte možnosti zaplavat si. VSTUP ZDARMA!
Středa 31. 10. 2018
15:00

Muzeum Frenštát pod Radhoštěm

Pátek 9. 11. 2018
9:00 – 11:00

Zážitkový čas s HUDBOU, TANCEM A VÝTVARNÝM UMĚNÍM

Přijďte si zažít umělecké aktivity, které pro Vás připraví frenštátská ZUŠka! Poznejte, kde se umění
vyučují Vaši vnuci, vyzkoušejte si sami, jaké to je být tanečník, výtvarník nebo hudebník.

19:00

Kontakt:
556 833 180, 556 833 177
odbor sociálních věcí

ZUŠka OTEVŘENÁ SENIORŮM

ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm

Pátek 23. 11. 2018

DO NOVÉHO JIČÍNA

„HISTORIE MĚSTA“ přednáška

Odkud získal Frenštát svoje jméno? O čem se můžete dočíst v nejstarší městské kronice? Jaké
živnosti provozovali obyvatelé Frenštátu? Jak se Frenštáčané bavili? A nejen na tyto otázky bude
odpovězeno... získáte představu o dějinách města od středověku do počátku 20.století...

────
5. 12. 2018

PLAVÁNÍ PRO SENIORY

Krytý bazén Frenštát pod Radhoštěm

BAND

ADVENTNÍ ZÁJEZD

PORADNA pro SENIORY

SWINGTIME BAND koncert

Dům kultury Frenštát pod Radhoštěm / velký sál

Večer plný skvělé swingové muziky pod taktovkou Martina Svobody.
VSTUPENKY ZDARMA si může SENIOR/SENIORKA vyzvednout na odboru sociálních věcí
v kanceláři č. 39 (Svatoslava Nová, tel. 556 833 180) od pondělí 22.10.2018. Vstupenky lze
rezervovat na tel. 556 833 180. Od pondělí 22.10.2018 budou vstupenky pro veřejnost v prodeji
i v Turistickém informačním centru Frenštát p. R. za 100 Kč.
Středa 5. 12. 2018
12:30 – 17:00

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO NOVÉHO JIČÍNA

Vánoční trhy Nový Jičín, Muzeum klobouků, komentovaná
prohlídka města

Rezervace míst bude probíhat na odboru sociálních věcí v kanceláři č. 37 (Bronislava Papáková, tel.
556 833 177) v termínu od 5. 11. 2018 do 23. 11. 2018.
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Reklama a inzerce

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
TGM A 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY
Výstava ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. ledna 2019.
ČTVRTEČNÍCI: OD CÍSAŘE PÁNA K BOLŠEVIKOVI
Osudová „osmičková“ výročí na Frenštátsku a okolí.
Přednáší Mgr. Martin Vitko, historik Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
TICHÁ NOC, TAJEMNÁ NOC
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Barborka, 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
dávnými vánočními zvyklostmi se žáci seznámí v rámci edukačního programu.
Termín: 3. - 20. prosince 2018
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

Děti z Jubilejní ZŠ prezidenta
Masaryka a MŠ Trojanovice
zvou milovníky obchodního reje,
ruchu a veselí na

ŠKOLNÍ MARTINSKÝ TRH

VE ČTVRTEK 8.11. 2018
OD 12:30 – 15:00 V BUDOVĚ ŠKOLY

Děti si připravují například drobné dekorační výrobky,
domácí pečivo, hudební, akrobatické kousky a jiná překvapení sami, s pomocí rodičů a prarodičů.
„Martinské odpoledne“ můžete využít také k prohlídce
školy v rámci projektu Den otevřených dveří ve škole.

Na setkání se těší děti a zaměstnanci školy.

INTERNET 50 Mbps
Objednejte si nový
nebo změňte svůj stávající
Internet na tarify 2. generace.

30/5 Mbps
399,50/10 Mbps
499,50/5 Mbps+IPTV 599,IPTV - Televize přes Internet
balíček
základ 64 programů
sport
dětský
basic

měsíčně
189,184,65,349,-

Celkem až 145 programů.
Až 7 dní zpětného přehrávání.

www.TrojanoviceNET.cz
552 303 903
facebook.com/TrojanoviceNET
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Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví
buk
Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané, uložené špalky
30, 35,40 cm a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.

Tel: 603 315 738

Pronajmeme
nebytové prostory 80m2
ve Frenštátě p. R.,
Horní ulice 206,
parkoviště vedle.
Mobil: 722 519 796
Osudové osmičky v naší obci... DOPLNĚK
V minulých číslech Obecních novin z Trojanovic jsme se čtenářům snažili přiblížit,
jak se významné „osmičkové“ roky (1918,
1938, 1948 či 1968) vepsaly do historie naší
obce. Na tyto články zareagoval pan Drahomír Strnadel a poskytl redakci zajímavé dokumenty vztahující se k daným obdobím.
Rozhodli jsme se otisknout je jako doplnění výše zmíněných článků. Komentářem
opatřil Drahomír Strnadel.
Větrná elektrárna pana Rudolfa Kuřce
(1897 – 1969) na Bystrém č. 333, v 30. letech 20. století.

Po Mnichovu byla k Německu připojena i
města Příbor a Štramberk i obec Kopřivnice, přestože tam žádné německé obyvatelstvo nežilo. Vlčovice byly pohraniční obcí a
naši občané, pokud v Kopřivnici pracovali
jako například pan František Petr, potřebovali propustku. Propustku i foto zapůjčila
paní Anna Petrová.
V říjnovém čísle byla řeč o tom, jak občané
Trojanovic prožívali rok 1918. Památkou
na toto období jsou lípy svobody vysazené
kolem kříže (dnes kruhový objezd na Lomné).
připravili:
Drahomír Strnadel
Martin Trubač
Listopad 2018
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Rozsviťte s námi vánoční strom!
Obec Trojanovice vás srdečně
zve na první

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
u Jubilejní základní školy
prezidenta Masaryka
v Trojanovicích
dne 29.11.2018 od 17 hodin
Přijďte si užít
předvánoční atmosféru
se sousedy, přáteli a známými
• zpívání vánočních koled s vystoupením sboru ZŠ Trojanovice
• společné vypouštění přání Ježíškovi
• něco na zahřátí

90 let od založení základní školy na Lomné
V průběhu současného školního roku
2018/2019 si ve škole v Trojanovicích s dětmi průřezově připomínáme 90. výročí vzniku školy na Lomné. Naše společné snažení
by mělo být završeno v druhém pololetí
školního roku výstavou pro veřejnost, a to
přímo ve škole, která prošla opravdu rozmanitými proměnami. Ze školních kronik
víme, že rok 1928 zůstává v historii zdejší
školy nezapomenutelným. Návštěvě pana
prezidenta Masaryka, která se uskutečnila 23. června 1928, se předcházející čísla
Obecních novin z Trojanovic podrobně věnují. Z pečlivých archivních materiálů pana
Drahomíra Strnadla uvádím citaci: „…celý
průvod prezidentův a on sám se zájmem
prohlížel novostavbu, která již nesla jeho
jméno…“.
Tímto drobným připomenutím bych ráda
požádala pamětníky a nadšené sběratele
fotograﬁií o zapůjčení dobových slabikářů,
učebnic, sešitů, školních pomůcek, doku-

mentů či jiného materiálu k danému tématu. Sběratelské poklady můžete předat
do ředitelny školy v pracovních dnech
od 7:00 do 16:00 hodin do konce ledna
2019.
Děkuji předem za ochotu, která žákům a
zaměstnancům školy velmi pomůže při organizaci výstavy.
Jitka Pajlíková
ředitelka školy

až k chatě. Byl to kousek. Jeník nám řekl,
kam si máme dát věci, a pak jsme se ubytovali. Hry byly po celou dobu moc zábavné.
Hlavně skalní golf, módní přehlídka, běhačky, hry s míčem i hry, kdy jsme museli
spolupracovat. Nejvíc mě bavil skalní golf,
stavění věže, jo a málem bych zapomněla.
Když jsme byli v družstvech po čtyřech,
hráli jsme mumie. To já jsem byla mumie
a ostatní mě omotávali toaletním papírem.
Sice jsem nic neviděla, ale bavilo mě to. I
noci byly zábavné, nejdřív jsme si povídali
a pak všichni usnuli. Snídaně, svačiny, obědy a večeře byly skvělé. Čas utekl jako voda,
pondělí se změnilo ve středu a my museli
domů.
Markéta Geryková

Jeli jsme na adapťák s paní učitelkou Hellebrandovou, s vedoucím Jeníkem a s dvěma
pomocnicemi - Kájou a Niki. Ubytování
na chatě bylo pěkné. Hry byly celé tři dny
zábavné. První den jsme měli i večerní aktivitu. Hodně jsme se báli, protože na Vsetínsku je medvěd. Ale nepotkali jsme ho. Pak
jsme měli dobrou večeři, večerka byla
v 21:30 hod. Na druhý den jsem se moc
těšil. Druhý den byl skoro lepší než první.
Měli jsme módní přehlídku a hráli jsme
skalní golf. Poslední den jsme udělali kruh
a řekli jsme si své pocity za celé tři dny. Pak
jsme jeli domů.
Lukáš Výborný

Reklama a inzerce

Geodetické
práce
Ing. Lukáš Vrubel
Čeladná

728 886 874

Adaptační kurz 4. třídy
Na počátku října jsme se čtvrtou třídou
jeli na adaptační kurz na chatu na Nivách
v Janišově na Vsetínsku. Počasí nám vyšlo,
programovým „ředitelem“ byl Jeník Hilšer, zaměstnanec CVČ Astra ve Frenštátě
pod Radhoštěm, který si s sebou vzal dvě
pomocnice - Nikol Lorkovou a Káju Mikeskovou. Děti zlobily jen maličko, a tak všem,
včetně paní vychovatelky Katky Hrnčířové,
chci poděkovat za skvělou pomoc a doufám, že si akci užili stejně jako já a děti.
Měli jsme možnost jet na adapťák díky naší
paní učitelce. Jeli s námi také Jeník, Kája,
Niky a paní vychovatelka Katka Hrnčířová.
Nejdříve jsme jeli autobusem do Vsetína
– Janišova a potom jsme museli jít pěšky

Listopad 2018
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Jedno hezké sváteční odpoledne

Mezi nebem a zemí

Dobrý nápad, silný impuls a s nadšením
odvedená práce daly vzniknout na svátek
sv. Václava výmalbě místní dlažby před budovou školy.
Jak to vše začalo? Zrodem nápadu, který
přišel od Ivety Štefkové, která doprovází
prvním rokem svého syna na naši základní
školu. Návrhu se ujala naše nová paní ředitelka Jitka Pajlíková, také prvním rokem
ve funkci. Asi na tom něco bude, že s novou
krví přichází nová energie, nový pohled…
Akci pomohla paní ředitelce zorganizovat
předsedkyně Klubu rodičů při škole v Trojanovicích, paní Martina Jurková,
která kromě věcného vybavení zajistila i
krásné počasí. A tak se stalo, že rodiče byli
emailem osloveni, jestli vypomůžou s výmalbou prostoru před školou, aby ztvárňoval různé dětské skákací a balanční aktivity. Za všechny třeba starý dobrý skákací
panák. A pro mě osobně nastala nostalgie
– vždyť sama si moc dobře vzpomínám,
že jsme s děvčaty ze třídy, v dobách mých
školních let, proskákaly před školou dlouhé
hodiny. Tak proč nedopřát našim dětem to
samé? Když jsem v pátek 28. 9. dorazila
s dcerou před školu, již zde postávala parta
maminek s vytištěnými plánky her, kyblíky
barev, štětci, válečky, papírovými kartony
a ředidlem. Přemýšlela jsem, jestli je zde
všechny vyjmenovat, a snad se tvořivé maminky nebudou zlobit, ale usoudila jsem,
že největší odměnu už jsme dostaly – po-

„Viděla jsi poslední Waterloo? Tak napiš
něco do novin.“ Na první pohled úplně
jednoduché. Ano, 15. září jsem byla
ve frenštátském kině na představení Amatérské divadelní společnosti Waterloo, která si tentokrát vybrala hru francouzského
dramatika Érica – Emmanuela Schmitta
– Hotel mezi dvěma světy.
Takže teď „jenom“ krátce něco napsat.
Jenže - o autorovi, postavách a prostředí,
v němž se děj rozvíjí – o tom všem už napsal (a mnohem lépe) v pozvánce na hru
a v programu vedoucí souboru Martin
Trubač. Tak snad jen pár pocitů diváka
v hledišti.
Kdykoliv jsem si po zhlédnutí hry na ni
vzpomněla, vždy se mi vybavilo místo
Hotel mezi dvěma světy – Hotel mezi nebem a zemí. Ale i takto by se hra mohla
jmenovat.

hodově strávené odpoledne s prohlídkou
školních prostor, kde se běžně jako rodiče
nedostaneme, p. ředitelkou uvařené kafe a
čaj, závěrečný svařáček po dobře odvedené
práci. A jako bonus nás přišel pozdravit pan
starosta s architektem Kamilem Mrvou.
Chtěla bych nejen školním dětem popřát,
aby tyto aktivity využívaly s radostí. A třeba
i někdo z nás dospělých si rád připomene
hry, u kterých se krásně čistí hlavy, mizí
starosti a rýsuje se úsměv na tváři.

Poděkování za zdařilé setkání seniorů
Dne 16. 10. 2018 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti a sociální výbor při obci
Trojanovice „Společné posezení“ pro seniory v hotelu Beskyd.
Plný sál dříve narozených ze všech částí
Trojanovic přivítali starosta obce Jiří Novotný a Hana Dorotíková, která celou akci
zorganizovala.
Všichni přítomní byli s programem, ať už
s vystoupením žáků ZUŠ Frenštát p. R.,
Pole dance, cvičením u tyče a s nádhernou
směsicí lidových písní v podání cimbálové
muziky Slanina, maximálně spokojeni a
dobře se bavili.
Večer byl ukončen večeří a všichni spokojeni a plni dojmů se vraceli do svých
domovů.
Klub seniorů Pod Javorníkem, a doufáme, že i všichni ostatní přítomní, byli spokojeni. Za nás za všechny děkuji vedení
obce za vydařenou akci pro seniory obce
Trojanovice.
Josef Stavárek
předseda Klubu seniorů Pod Javorníkem
foto: Věra Vašendová

Ivana Vrtalová
foto: Jitka Pajlíková

Do „hotelu mezi světy“ se zvláštním výtahem dostanou lidé, kteří se právě nacházejí mezi životem a smrtí a kteří tu vlastně
čekají, jak to s nimi dopadne. Budou-li
mít štěstí, dostanou druhou šanci a výtah
je sveze dolů - zpátky do života. V opačném případě je výtah vyveze nahoru...
V hotelovém pokoji se tak sejde velmi
různorodá skupinka. Uklízečka se slabým,
unaveným srdcem, prezident tří společností, mladý šéfredaktor sportovního
časopisu po autonehodě, kabaretní kouzelník a dívka čekající na nutnou transplantaci. Každý z nich je naprosto jiný,
má jiný žebříček hodnot, jiné představy
o životě. Povídají si spolu a my poznáváme jejich osudy, prožíváme jejich úzkosti i naděje, smutek, víru i otázky, které si
kladou.
Ale celá hra není jen vážná. I když nás
mrazí pokaždé, když další host vstupuje
do výtahu a my nevíme, kterým směrem
se vydá, je tu i řada humorných situací,
při nichž se s chutí zasmějeme. Chcete-li
se pobavit, zamyslet i zasmát spolu s oblíbenými herci divadla Waterloo, toto představní vřele doporučuji. Proslýchá se, že je
budou v půli prosince opakovat.
Zdeňka Vodrážková
foto: Martin Buryan
Listopad 2018
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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 13. října 2018

Občánci zleva: Veronika Moravcová, Adéla Černochová, Šimon Vala, Antonín
Gajda, Elen Telváková
foto: Věra Vašendová

Jubilanti mahoře zleva: Marie Rašková, Ludmila Stavárková, Dagmar Czeﬀerová,
Vlasta Horečková. Dole zleva: Anna Hilšerová, Marie Valentíková, Marta Šablaturová, Anežka Bjačková

Uplynulá hasičská sezóna
V letošním roce jsme začali trénovat už
opravdu brzo, a to 7. ledna. Nebylo to jednoduché, ale naše snaha a chuť se zlepšovat
nás hnala dál a dál. Tréninky byly 1krát,
někdy 2krát týdně v nedalekém kravínu.
Tam jsme běhali a hlavně posilovali podle
tréninkového plánu.
Uběhlo to jako voda a byl duben, ve kterém
začínají první soutěže. Hned od prvních
závodů jsme viděli, že naše snaha nebyla
vůbec marná, a tak jsme obsazovali přední
pozice, kde se dalo. Netrvalo dlouho a naše

Občánci zleva: Eduard Schreier, Matěj Novák, Estel a Evan Blisakovi, Pavlína Řezníčková, Josef Svoboda

polička v hasičárně se už zase pěkně plnila
poháry z různých soutěží našeho okresu či
kraje. Celkem jsme obsadili 17krát stupně
vítězů, a to 5krát 1. místo, 7krát 2. místo a
5krát 3.
Stejně jako loni jsme se i letos zúčastnili
okresní i krajské ligy v požárním úto-

ku. V Novojičínské lize, kde účinkovalo 12
družstev, jsme dokázali vybojovat 2. místo
a v Moravskoslezské lize, s účastí 21 týmů,
bereme 7. příčku, což je pro nás Trojanovice obrovský úspěch, když uvážíme,
že v mnoha týmech běhají i profesionální
hasiči či přímo reprezentanti ČR.
Jedním kolem Novojičínské ligy se stala i
naše domácí soutěž, které se za krásného
počasí zúčastnilo 47 družstev, což bylo nejvíc v celé lize, a i my jsme byli velmi mile

překvapeni z tak hojné účasti. Tuto soutěž
jsme zahájili my, a to s kvalitním časem
14,5s. Tento čas už nedokázal nikdo pokořit, a tak se nám podařilo celou soutěž
vyhrát.
Letošní sezónu hodnotím jako velmi nadprůměrnou. Nakonec bych chtěl poděkovat
všem, co nás jakýmkoliv způsobem podpořili. Velmi si toho vážíme.
Jiří Drong
foto: Tereza Šlechtová
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