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Slovo starosty

V průběhu celé hry dochází k nějakému odhalení
V listopadu se nám na prknech frenštátského kina představil divadelní spolek
FIASCO hrou s poměrně provokativním
názvem Donaha. Mezi herci jsme mohli
zahlédnout také tři „trojanovické“ - Lindu Blažkovou, Stanislava Blažka ml. a
Radima Jurka. Požádali jsme je o rozhovor.

Vážení spoluobčané!
V listopadu proběhlo v sále Hotelu
u Kociána ustavující zasedání nového
zastupitelstva obce. Na něm byla
do funkce místostarostky zvolena
paní Mgr. Ivana Vrtalová. Na rozdíl
od předchozích dvou místostarostů je
do této funkce uvolněna, to znamená,
že ji bude vykonávat „na plný úvazek“.
K této změně došlo především proto,
že v posledních letech se výrazně zvýšila
administrativa a vzrostl počet projektů,
na kterých se obec podílí. S tím vším je
spojeno hodně práce, takže určitě prospěje, když vedle starosty bude v Trojanovicích i místostarosta, který se bude
spolupodílet na všech těchto úkolech
naplno. Koneckonců není to v historii
naší obecní samosprávy nic nového.
Za starostování pana Drahomíra Strnadla bývali uvolnění místostarostové
a setkáváme se s nimi také v
řadě okolních obcí, např. v Kunčicích p.
O., Veřovicích nebo Kozlovicích. Nové
paní místostarostce přeji hodně zdaru a
těším se, že obohatí vedení obce o nové
nápady, představy a vize.
Do Vánoc je před námi velký úkol sestavit a přijmout rozpočet, kterým se
budeme řídit v roce 2019. O jeho podobě rozhodne zastupitelstvo 17. prosince
v hasičské zbrojnici.
S blížícím se závěrem roku je tradičně
spojeno hodně předvánočního shonu,
spěchání a stresu. Nenechte se tím pohltit a udělejte si i v průběhu adventu
chvíli pro něco, co vás příjemně naladí
na blížící se svátky - například zpívané
koledy v podání Valašského souboru
písní a tanců Radhošť nebo Rybova Vánoční mše ve frenštátském domě kultury.
Milí spoluobčané, přeji vám všem hezké prožití Vánoc v pohodě, radosti
a v kruhu svých blízkých. Do nového
roku pak pevné zdraví, dobrou mysl a
hodně úspěchů.
Jiří Novotný
starosta obce
Prosinec 2018

Pro některé jste byli novým objevem, ale
FIASCO už má svoji historii. Mohli byste
nám o tom stručně povědět?
R.J.: Divadlo vzniklo v roce 2004. Já se
k němu přidal nějaký čas po začátku, kdy
jsem byl osloven jako náhrada za odstoupivšího člena. Poměrně v rychlém sledu
jsme sehráli dvě „Cimrmanovky“, nejprve Záskok a následně Dobytí severního
pólu. Poté jsme se nadchli hrou Rychlé
šípy a hru několikrát sehráli ve Frenštátě,
ale i v Palkovicích, Brně a Praze. Následovala delší pauza a dali jsme se dohromady
zase až loni s tím, že zkusíme zrealizovat
představení Donaha, které jsme rozjížděli
už nedlouho po Rychlých šípech. Tenkrát
nám ale záhy vypadl režisér a bylo to vůbec
složité s tím, že spousta z nás končila školy
a zažívala změny v životě, takže bylo těžké
kolektiv udržet.
Co vás vedlo k tomu, že jste se po letech
znovu dali do hraní?
R.J.: U každého ta motivace je možná trochu jiná. Za sebe bych řekl, že mou motivací bylo zkusit zrealizovat hru nejen z herecké pozice, ale i z pozice jednoho z tahounů
všeho okolo. A dále mi hraní a ostatní
divadelní práce přijde jako dobrý nástroj
pro vlastní rozvoj a sebepoznání.
S.B.: Byl jsem na představení Rychlé šípy a

moc se mi líbilo. Když jsem pak byl přizván
ke spolupráci na hře Donaha, nemohl jsem
odmítnout.
Kdo z původních členů v divadle působí?
Kolik přibylo nových tváří?
R.J.: Z úplně původních členů jsme zůstali
čtyři. Od posledního představení nás pokračuje šest. Nových tváří včetně techniků
tedy přibylo sedmnáct.
Vystoupili jste s divadelní hrou Donaha.
Proč jste si vybrali zrovna tento kus?
R.J.: Po Rychlých šípech jsme uvažovali,
co dále, a zaujala nás další inscenace Slováckého divadla - Donaha. Na hře bylo
zajímavé, že to bylo „dospělejší“ téma než
Rychlé šípy, a navíc pro nejednoho z nás
myslím bylo výzvou, jak se s tématem hry
popasovat.
Jde o komedii, i když tak trochu provokativní. Chtěli jste diváka k něčemu vyprovokovat?
L.B.: Nevím, nakolik to byl původní záměr, drobných provokací tam pár je, ale
řekla bych, že v mezích normy.
R.J.: Za sebe můžu říct, že provokovat
není záměr hry. Ačkoliv částečná nahota
může být pro některé diváky provokativní. Děj hry se netočí jen kolem nahoty, ale
řeší též složitější životní situace, jako ztrátu
zaměstnání, ztrátu tradiční mužské role,
hrozbu ztráty kontaktu se synem atd. Mimoto doufáme, že hra je také vtipná.
Jakou postavu ve hře ztvárňujete?
L.B.: Pavlínu, bývalou ženu Jarka a matku
náctiletého Tomáše. Taková trochu semetrika, která ovšem pouze brání zájmy svého

Divadelní společnost FIASCO - Radim Jurek (první řada - první zprava), Stanislav Blažek ml. (první řada - čtvrtý
zprava), za ním Linda Blažková.
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Napsáno na okraji

Z představení Donaha

syna a snaží se dohnat k zodpovědnosti i
svého bývalého muže.
S.B.: Erika Tomana, který je trochu snílek, trochu nadšenec, ale nemá pořádně
ujasněno, co vlastně chce. Víc proplouvá
situacemi než životem. Popravdě myslím,
že postava mi sedla až moc dobře. Až na ty
homosexuální scény (smích).
R.J.: Hraju Jarka. Je to nezaměstnaný, rozvedený a zadlužený dělník. Svéráz, navenek
suverénní, uvnitř citlivý, tak trochu sukničkář, který bojuje za to, aby se mohl dál vídat
se svým synem.
Kolik herců se na inscenaci podílí?
S.B.: Mnoho. Ale přesné číslo jsem nikdy
nepočítal.
L.B.: Dvacet jedna herců různého věku.

R.J.: Reprízy nějaké plánujeme, ale ještě
uvidíme, jak se vše vyvine. Nejbližší termín
by mohl být leden 2019.
A otázka na závěr – dojde na jevišti k nějakému odhalení nebo ne?
L.B.: Dokonce k šestinásobnému odhalení!
Plus jeden bonus hned na začátku hry. Ono
vlastně v průběhu celé hry dochází k nějakému odhalení.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
spokojených diváků.
připravil: Martin Trubač
foto poskytl Radim Jurek

Co bylo největším problémem, se kterým
jste se při nacvičování museli potýkat?
L.B.: Najít lidi, kteří do toho půjdou. I tak
se našli tací, kteří do toho šli naplno, dlouho nacvičovali a pak toho z různých, samozřejmě pochopitelných, důvodů museli
nechat.
S.B.: Pro mě asi největší problém bylo vžít
se do role.
R.J.: Udržet kolektiv pohromadě.
Co vás na přípravě představení nejvíce bavilo?
R.J.: Kolektiv. A dále to, že při zkoušení a
přípravě kulis a kostýmů nejednou vznikne
něco, co překoná původní představu.
L.B.: Bavilo mě setkávat se se všemi těmi
pozitivními, veselými a fajn lidmi, kteří
jsou do toho zapojení.
S.B.: Tvoření scén, kulis a rekvizit. Největší
vzrušení přijde, když vidíte kompletní obrázek pro diváky - se vším všudy – a tehdy
vám začne docházet, že už nejde jen o blbnutí na hřišti mezi kamarády, ale že za pár
týdnů to bude naostro před celým městem.
Mnozí představení neviděli, mají šanci zahlédnout vás v nějaké repríze?

Z představení Donaha

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

„Na co se učit něco z historie? Vždyť je
to nuda a nikoho to už v dnešní době
nezajímá.“ S tímto názorem jsem se setkal mnohokrát. Většinou byla tato slova pronesena mými přáteli.
Osobně považuji znalost minulého
dění za velmi důležitou věc. Vždyť každý z nás svým chováním a svými činy
píše nejen svou vlastní historii, ale také
svého nejbližšího okolí. V tomto názoru
jsem se před nedávnem utvrdil, když se
mi dostala do rukou - v podstatě náhodou - ucelená historie části mé rodiny.
Byl jsem v tu chvíli doslova jako omráčený.
Začal jsem listovat stránkami nejrůznějších dokumentů a dozvídal se zajímavé věci, o kterých jsem neměl ani tušení.
V ten okamžik jsem se cítil velice zvláštně, protože ze stránek papírů, které jsem
právě se zaujetím četl, na mne dýchala
má vlastní historie. Byl to opravdu neuvěřitelný pocit. Uvědomil jsem si, jak
málo toho víme o svém okolí, o své minulosti, o sobě samých. Známe toho sice
poměrně mnoho ze světových dějin,
známe nejrůznější historické souvislosti a data, která se vážou k jednotlivým
obdobím, ale zapomínáme se ptát, jaká
je minulost našeho města nebo vesnice, kde žijeme? Jací lidé byli na těchto
místech před námi? Co dělali? Rozhodl
jsem se proto více poznat nejen minulost své rodiny, ale také místa, kde žiji.
Přátelům, kteří jsou k dějinám kritičtí,
bych rád vzkázal: Poznávání vlastních
dějin může být mnohdy zábavnější než
často bohužel nudné a nezáživné hodiny
dějepisu ve škole. Pátrejme a inspirujme
se minulostí a hledejme také ponaučení.
Možná při svém ponoření se do dob minulých zjistíme, že náš vzdálený příbuzný byl za druhé světové války vojákem,
který zachránil život svému kamarádovi
v bitvě a na jehož hrdinství se už dávno zapomnělo. Můžeme tedy přispět
k tomu, že se tato událost opět dostane
do širokého povědomí lidí. Možností je
opravdu velmi mnoho.
Možná se jednou ti, kteří zde přijdou
po nás, budou velmi divit a možná taky
inspirovat našimi životními příběhy.
Snažme se tedy, abychom jim byli dobrým příkladem v tom, jak žít naplněný,
smysluplný život, a aby na nás mohli
vzpomínat s hrdostí a láskou ve svých
srdcích už navždycky.
Matěj Fucyman
Prosinec 2018

4
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice
Zastupitelstvo obce Trojanovice v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
1. určuje ověřovateli zápisu Ivetu Machulovou a Vladimíra Makového a zapisovatelem Janu Jurkovou
2. schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Trojanovice
3. schvaluje zvolení jednoho místostarosty
4. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva uvolněni

- Neuvolněný člen výboru zastupitelstva ve výši 2 557,- Kč
- Neuvolněný předseda výboru zastupitelstva ve výši 3 068,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva,
jehož se zúčastnil.
13. v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví,
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Ivana Vrtalová
místostarostka obce

5. volí starostou Mgr. Jiřího Novotného
6. volí místostarostkou Mgr. Ivanu Vrtalovou
7. zřizuje ﬁnanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné
8. volí předsedou ﬁnančního výboru PharmDr. Jana Gajduška
9. volí předsedou kontrolního výboru Tomáše Střalku
10. volí členy ﬁnančního výboru Mgr. Petra Ondryáše a Ing. Jiřího
Horáka
11. volí členy kontrolního výboru Ivetu Machulovou a Pavla Štefka
12. v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce takto:
- Neuvolněný člen zastupitelstva ve výši 1 534,- Kč

Naši jubilanti

Pozvánka

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jan Tichavský

85 let

Marie Kaděrková

75 let

Boris Dušek

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Autobus na půlnoční bohoslužbu
„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
24. 12. 2018 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.
Prosinec 2018

Členové nového zastupitelstva - první řada zleva: Jiří Novotný, Ivana Vrtalová, Hana
Dorotíková, Radka Kopřivová, Iveta Machulová. Druhá řada zleva: Pavel Štefek, Jan
Gajdušek, Petr Ondryáš, Tomáš Střalka, Jiří Horák, Vladimír Makový.

Zveme všechny občany
na 1. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 17. prosince 2018 v 18.00 hodin
v hasičské zbrojnici.

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

ČSOB a. s. 285074707/0300
Provoz obecního úřadu o vánočních svátcích
Ve dnech 21. 12. 2018 – 2. 1. 2019 bude obecní
úřad z důvodu svátků a čerpání dovolené uzavřen.
Poslední provozní den sběrného dvora v tomto
roce bude v sobotu 22. 12. 2018 , znovu otevřen
bude od středy 2. 1. 2019.
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Pytlový sběr a svoz popelnic

Přání

V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten ﬁnanční
bonus za vytříděný odpad roku 2018. Do tohoto bonusu budou
započteny ještě pytle s plasty a nápojovými kartóny a balíky papíru
dovezené do sběrného dvora do soboty 15. prosince, po tomto datu
již bude tvořen ﬁnanční bonus roku 2019. Připomínáme, že odpady v pytlích musí být čisté, sešlápnuté, v opačném případě nebude
ﬁnanční bonus přiznán.
Poslední termín svozu popelnic v letošním roce je ve čtvrtek 20. prosince 2018, 1. svoz v novém roce připadne na čtvrtek
3. ledna 2019 a pak každých 14 dní (vždy v lichý čtvrtek). U svozu
popelnic nedochází k žádné změně.
Svoz kontejnerů na sběrných místech budou od ledna příštího
roku provádět pracovníci naší obce. Z některých sběrných míst
však byly kontejnery na směsný odpad staženy. Jedná se převážně o sběrná místa podél hlavních tahů komunikací v hustě
osídlených částech obce. Jak už jsme psali v minulém čísle obecních novin, tato sběrná místa se nekontrolovaně naplňují, a to
nejen odpadem občanů Trojanovic, kteří platí místní poplatek
za tento odpad. 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. Samozřejmě je také možné využít náš
sběrný dvůr. Upozorňujeme, že podnikatelé jsou povinni si nakládání s odpady řešit sami přímo se svozovou ﬁrmou.

Přejeme
hezké Vánoce
a spokojený rok 2019!
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Akce v Trojanovicích a okolí

Monika Ondryášová

Zimní provoz sběrného dvora

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy

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

středa
sobota

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

Provoz České pošty - Pošta Partner Trojanovice
Ve dnech 21. 12. 2018 - 2. 1. 2019 bude zcela uzavřena Pošta
Partner Trojanovice.
Veškeré zásilky bude možné vyzvednout od 21. 12. 2018
do 2. 1. 2019 na poště Frenštát pod Radhoštěm dle jejich otvíracích hodin (tel.: 954 274 401). Od 3.1.2019 budou opět veškeré
zásilky navezeny na Poštu Partner Trojanovice a bude možné je
vyzvednout od 10 hodin.
Důchody splatné 20.12. budou k vyzvednutí dne 19. 12. na poště
Partner Trojanovice, důchody splatné dne 22. 12. budou k vyzvednutí dne 20.12 na Poště Partner Trojanovice, důchody
splatné 24. 12. budou k vyzvednutí ode dne 21. 12. na poště Frenštát p. R.
Věra Raiskubová

Platba místních poplatků
Platbu místních poplatků pro rok 2019
v hotovosti nebo kartou můžete provést
od 7. ledna 2019 na obecním úřadě.

TGM A 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY
Výstava ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. ledna 2019.
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
TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V sobotu 5. ledna 2019 v 16.00 hodin.
Kostel sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.
MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM DĚKUJE
SVÝM PŘÁTELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ
A PŘEJE VŠEM DOBRÝ ROK 2019!
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Prosinec 2018

6
Akce v Trojanovicích a okolí

Prosinec 2018
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Akce v Trojanovicích a okolí

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

KOLEDA JE VE VÁNOCE
v neděli 9.12.2017 v 15.00 hodin
v hotelu Beskyd v Trojanovicích.
V programu vystoupí:
soubor Radhošť a děti MŠ v Trojanovicích.
Přijďte si poslechnout a společně zazpívat
známé i méně známé vánoční koledy.
Vstupné dobrovolné.

Prosinec 2018
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Reklama a inzerce

ambulance fyzioterapie

FyzioFren

Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut
s 22-ti letou praxí

v prodeji VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY

Prevence a terapie poruch
pohybového aparátu

•
•
•
•
•
•

klasické a aroma masáže
reflexní masáž plosky nohy
kineziotaping
elektroléčbu
infra-lampu
léčba funkčí sterility
metodou Mojžíšové
• Dornova metoda
• Breussova masáž

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

Prosi
nco
sleva vá akce
až 20%
pondělí a středa 8.00 - 18.00 hodin
ostatní dny po telefonické dohodě

Vážení spoluobčané,
Ve čtvrtek 13.12 od 8-18 hodin
a v sobotu 15.12. od 9-12hodin
bude možné koupit

dárkové poukazy na masáž.
Přeji všem pohodové Vánoce
a hodně zdraví do nového roku.
Jana Slívová

21. - 24. ledna 2019 denně 9.00 - 18.00 hod.

Chyba se vloudila
�

V minulém a předminulém čísle Obecních novin se vloudila
chyba. V listopadovém čísle v článku Osudové osmičky v naší
obci...DOPLNĚK na str. 9 je nesprávně napsáno jméno paní Petrové, která se jmenuje Alena, nikoliv Anna. Podobná chyba se
stala i v říjnovém čísle. V článku Dům služeb dosloužil na str.
5 je nesprávně napsáno jméno pana Mičky, který se jmenuje Jan,
nikoliv Jiří. Za chyby se jménem redakce omlouvám.
Martin Trubač
Prosinec 2018
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Betlémské světlo
Informační centrum Trojanovice
Trojanovice 210, telefon: 556 835 022
PO 17. 12.
8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
ÚT 18. 12.
8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
ST 19. 12.
8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
ČT 20. 12.
8:00 - 11:30 12:30 – 15:00

V letošním roce se chystá třicátá cesta
skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla
ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos
proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí
Panny Marie (Mariendom).
Heslo německých skautů pro letošek zní
„Mír potřebuje rozmanitost – společně
pro tolerantní společnost“ a odkazuje
na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako
jeden ze symbolů míru a porozumění mezi
národy.

Vlak s Betlémským světlem přijede
do Frenštátu p. R. v neděli 16. prosince
v 11:08 hod. ze směru Ostrava hl. nádraží.
Kde můžete Betlémské světlo získat?
Římskokatolický farní úřad
ve Frenštátě p. R.
ul. Kostelní 506, tel.: 734 267 686
P. Petr Kříbek
PO 17. 12. až SO 22. 12.
9:00 – 19:00
Turistické informační centrum
Frenštát p. R.
nám. Míru 1, tel: 725 947 890, 556 836 916
PO 17. 12. až PÁ 21. 12.
8:30 – 17:00

Cyklosport Prašivka
Bezručova 1984, Frenštát p.R.,
telefon: 777 651 516
PO 17. 12. až PÁ 21. 12. :
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Milena Mužíková
Trojanovice 698 (Pod Javorníkem, bývalá
mateřská škola), telefon: 737 637 029
PO 17. 12. až SO 22. 12.
8:00 – 20:00
Restaurace a lesní hotel Rekovice,
Trojanovice 2, telefon: 552 303 956
ÚT 18. 12 až SO 22. 12.
11:00 – 22:00
A jak ho bezpečně odnést?
Ideální je petrolejka, ale dobře poslouží i
zavařeninová sklenice se svíčkou.
Milena Mužíková
foto: archiv Obecních novin

Zaniklý advent našich předků
Máme před sebou prosinec a s ním přichází i předvánoční čas. Pro nás velmi často
spojený s reklamami, nakupováním dárků,
ﬁremními večírky, všeobecným stresem a
kalupem. Pojďme se však podívat, jak předvánoční dobu prožívali naši předkové.
Pro zemědělce byl prosinec časem relativního pracovního klidu, vše se jako by zvolnilo a zpomalilo. Rovněž stále se zkracující délka dne v době, kdy nebylo elektřiny,
udělala své. Všudypřítomná tma dávala
člověku pocítit jeho slabost a zranitelnost.
Čekání na Vánoce - které byly nejen oslavou narození Ježíše Krista, ale také obdobím slunovratu - tak bylo naplněno intenzívním pocitem, kdy už to přijde, kdy už se
to konečně zlomí.
Tento čas očekávání byl zčeřen svátky a
zvyklostmi, z nichž některé se zachovaly,
ale většina upadla v zapomnění.
První zastavení představoval svátek sv. Mikuláše (v předvečer 6. 12.). Návštěva Mikuláše a jeho doprovodu nespočívala v pouhém obdarování dětí (jako jakási generální
zkouška na Štědrý večer), ale měla především význam výchovný. Úkolem Mikuláše
Prosinec 2018

bylo připomenout dobré i zlé, přednosti i
chyby, vybízel děti k pravdivému a spravedlivému poznání sebe sama. Proto mikulášská návštěva nikdy nebyla legrace. V Trojanovicích Mikuláše nahrazovala Matička
(Panna Maria), která obcházela domácnosti v předvečer 8. 12. Její poslání však bylo
stejné. Hodné podarovat, zlobivým vyčinit.
Aby se tento účinek zesílil, chodívala s ní
jako doprovod také smrtka.
Dnes zcela zapomenutým zvykem byla
obchůzka Lucek na svátek sv. Lucie (13.
12.). Lucky byly bíle oděné ženské postavy,
které navštěvovaly domácnosti. Podobně
jako Mikuláš odměňovaly hodné děti a
kontrolovaly dospělé, jestli přílišnou pracovní aktivitou nenarušují klid a soustře-

dění adventu. Většinou si braly na mušku
ženské práce, jako předení. Co by asi řekly
dnešnímu předvánočnímu úklidu, pečení a
vyvařování?
Dvanáct dnů, které od Lucie zbývaly
do Vánoc, pak mělo v očích našich předků
velký magický význam. V tom čase se snažili aspoň něco poodkrýt z budoucnosti. A
protože to byli veskrze zemědělci, zajímalo
je hlavně počasí. Hospodáři každý den pečlivě zaznamenávali povětrnostní podmínky
(zda je slunečno, zima, srážky atd.). Každý
z dvanácti dnů pak reprezentoval jeden
z dvanácti měsíců budoucího roku.
Po celou dobu adventní pak všichni docházeli na roráty, což byly mše ke cti Panny
Marie, které se konaly v brzkých ranních
hodinách. V hlavách mnohých pamětníků
možná ještě vytanou vzpomínky na brodění se závějemi ve světle nezbytných lucerniček. I tento adventní zážitek bohužel
v dnešní době pouličního osvětlení a globálních změn klimatu již deﬁnitivně patří
minulosti.
Martin Trubač
foto: archiv MNJ
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Sto let republiky
V neděli 28. října 2018 se v 11 hodin sešli
občané Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm u památníku Tomáše Garrigua Masaryka na Horečkách, aby společně oslavili
výročí 100 let od vzniku samostatného čes-

koslovenského státu.
I přes dopolední déšť se těsně před začátkem oslavy vyčasilo, a tak nic nebránilo
tomu, aby si přibližně 150 lidí připomnělo
toto kulaté výročí. Za tónů československé

hymny v podání trumpetisty Petra Práška
byly položeny kytice a věnce u památníku
T.G.M. a následovaly proslovy zástupců
místních spolků a samospráv. U mikrofonu
se vystřídali například zástupci Pohorské
jednoty Radhošť, Matice Radhošťské, TJ
Sokol, obce Trojanovice a města Frenštátu
p. R., dále zástupci Československé obce
legionářské a Českého svazu bojovníků
za svobodu. Celou akci zaštiťovalo Masarykovo demokratické hnutí a Nadace Dra
Eduarda Parmy. V proslovech účastníků
se nejčastěji vzpomínalo na prvotní ideu
a myšlenku zrodu státu, avšak řečníci se
nevyhnuli ani současnosti. Varovali před líbivými slovy populistů a možnou
ztrátou demokracie. Zlatou tečkou za připomenutím 100 let vzniku republiky byla
československá hymna v podání pěveckého
sboru Nyklband.
Lukáš Kollárik
foto: Romana Stejskalová

Muzeum si připomnělo dvojí stoleté výročí
Návrat domů od Břetislava Bartoše či rané
dílo Jana Hrnčárka zachycující pomník
TGM na Horečkách. Výstava potrvá
do 20. ledna 2019.
Druhé stoleté jubileum, které jsme si připomněli, se týkalo konce 1. světové války. Šlo
o ukončení jednoho z největších válečných
konﬂiktů v historii, kterému padlo za oběť
více než 37 miliónů lidí a který významně
změnil podobu Evropy a světa. V letech
1914 – 1918 položilo svůj život více než 150
frenštátských občanů a rodáků. Jejich jména můžete vidět na pomníku před budovou
muzea.

A právě k němu se vydali 8. listopadu 2018
po skončení přednášky „Od císaře pána
k bolševikovi“ účastníci čtvrtečnického
muzejního setkání. Spolu se starostou města panem Miroslavem Halatinem a předsedou Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě p. R. panem Drahomírem
Strnadlem společně položili věnec, zapálili
svíci a chvílí ticha uctili památku padlých
spoluobčanů.
Martin Trubač
foto: archiv MNJ

Letošní podzim byl ve znamení dvou stoletých výročí.
Stému výročí vzniku Československa byla
věnována poměrně široká mediální pozornost. Rovněž frenštátské muzeum si připomnělo tuto událost výstavou „TGM a 100
let od vzniku republiky“. Výstava prezentuje nejen bohatý fotograﬁcký materiál, ale
také velké množství autentických předmětů
z té doby – např. uniformu rakousko-uherského četnického strážmistra, tzv. zákopové prsteny, přílby a vojenské čepice, dobové
pohlednice. Krom toho může návštěvník
zhlédnout i řadu uměleckých děl – bustu
M. R. Štefánika od Albína Poláška, obraz
Prosinec 2018
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Dětský lesní klub Na trojanovské pasece
Leckomu se může zdát myšlenka, že své
děti nechá celý den běhat jen tak venku nehledě na rozmary počasí, těžko stravitelná.
Po nahlédnutí do trojanovického klubu
Na pasece ale zjistíte, že je to pro děti nejen
zábavné, ale také v mnoha ohledech přínosné. Děti jsou tady radostné, zdravě divoké a
hlavně spokojené. Díky tomu, že na zdejších cca deset dětí jsou zde vždy minimálně
dva průvodci, mají děti dostatek volnosti i
dohledu a mohou se věnovat prakticky čemukoli, na co mají náladu.
Paseka a přilehlý les je pro děti jedno velké
hřiště, ale i zdroj ponaučení a tiché místo, v němž je radost prodlévat. Nejsou tady
žádné ploty, děti si hrají s přírodninami
- s kamínky, klacíky, šiškami - a nezřídka
z nich vytváří všeliké ozdoby či hračky. Seznamují se s rostlinami, zvířaty a životem
v přírodě. Učí se soběstačnosti, kreativitě a probouzejí svou fantazii. Okolní svět
poznávají přímo, nikoli prostřednictvím
hraček, učebnic či hřišť. Všechno si mohou
osahat, prohlédnout a co na tom, že se
u toho tu a tam zamažou nebo zmáčí.
Krom každodenních procházek do přírody děti navštěvují kupříkladu blízká hospodářství, kde se potkávají s domácími
zvířaty, cestují do města na výstavy, do divadla, muzea či do knihovny, seznamují se
s tradičními řemesly a pravidelně také navštěvují babičky a dědečky ve frenštátském
domově pro seniory.
V lesní školce si děti hodně čtou, diskutují, hrají na hudební nástroje a zpívají. V té
trojanovické mají totiž štěstí na muzikální
průvodce. Když je řeč o průvodcích, je skvělé, že se v průběhu týdne střídají, protože
každý z nich má k dětem trochu jiný přístup a zprostředkovává dětem jinou zábavu
a znalosti. Někdo se rád hýbe, takže chystá
dětem pohybové hry, někdo rád vyrábí, jiný
rád zpívá a hraje na kytaru a další má zase
rozsáhlé znalosti o bylinkách, stromech a

zvířatech.
Skvělá věc je, že rodiče mají možnost aktivně se podílet na činnosti klubu. Společně
se potkávají na slavnostech a jiných akcích,
které klub pro rodiče a děti pořádá, mohou
komunikovat s průvodci a podílet se
na chodu klubu a na tom, co zajímavého
nebo zábavného budou děti ve školce prožívat. Pro nás bylo rovněž důležité, že jsme
mohli klub osobně navštívit a seznámit se
s prostředím, zázemím a průvodci ještě
předtím, než jsme se rozhodli své děti
do lesní školky posílat.
Klub Na pasece navštěvují dvě naše děti,
ale je nám jasné, že lesní školka nemusí být
ideální volbou pro každého rodiče a
pro každé dítě. Pokud o takovémto typu
vzdělávání pro své ratolesti uvažujete, určitě se zajděte podívat, jak to ve školce vypadá, pobavte se s rodiči, jejichž děti tam
docházejí, a udělejte si vlastní představu.
Počítejte s tím, že děti mnohdy chodí
domů z lesní školky s ušpiněným oblečením
a občas si i něco roztrhnou nebo namočí.
Ale řekněte, už jste někdy kopali blátivou
strouhu, aniž by na vás ulpěla kapka bláta?
Stavěli jste hrad z písku, aniž by vám do bot
nenapadala půlka pískoviště? Opékali jste
jablka a neušpinili se od uhlíků?
Lesní klub není ﬁnančně podporován státem jako běžné mateřské školky, je proto
pro rodiče nákladnější než běžná školka.
Další zvýšenou ﬁnanční zátěž může pro rodiče představovat nákup kvalitního oblečení pro nepříznivé počasí, které děti ochrání
před deštěm i mrazem.
Lesní školka vyžaduje větší zapojení rodičů - děti zpravidla do školky nechodí denně, ale jen několik dní v týdnu, rodiče se
více účastní akcí, pomáhají s údržbou zázemí. Není to tedy jen ráno děti do školky
přivézt a odpoledne si je vyzvednout.
Na druhou stranu má rodič přehled o tom,
jak jeho dítě prožívá den ve školce, jaké má

kamarády a co se zde učí.
Pro nás každopádně beneﬁty převážily
nad nevýhodami. Způsoby vzdělávání, her
a zábavy v lesní školce jsou nám blízké,
do školky se naše děti těší a ze školky se jim
nechce. A o to nám šlo asi nejvíce. V konečném důsledku je přeci jedno, zda a do jaké
školky vaše děti chodí, důležité je, že jsou
šťastné a spokojené.
Pokud vás život na pasece alespoň trochu
zaujal, přijďte se za námi někdy podívat,
třebas v létě, kdy klub pořádá příměstské
tábory nebo hudební festival, který se
v příštím roce uskuteční 24. srpna.
Jiří Reiter
foto: Iveta Machulová

Den otevřených dveří u hasičů

V letošním roce oslavil Sbor dobrovolných
hasičů v Trojanovicích 85 let od svého založení. V rámci oslav jsme se rozhodli uspořádat Den otevřených dveří, který se konal
v sobotu 17. 11. 2018.
Návštěvníci mohli zhlédnout historickou
i současnou techniku sboru, ale i soutěžních družstev. Celou prohlídku doprovázel
vědomostní kvíz, kde si mohli děti, ale i
dospělí zjistit zajímavé informace týkající se naší výjezdové jednotky, sboru nebo
hasičské činnosti. Pro děti jsme připravili
malování a skládání obrázků, překážkový
běh s hasičskou výstrojí nebo vázání uzlů.
Pro mnohé však největším zážitkem byla
projížďka cisternou. Připraveno bylo i občerstvení a sladké odměny.
Během celého dne zavítalo do hasičské
zbrojnice 85 malých i velkých návštěvníků
a podle jejich slov se akce podařila. Byli bychom rádi, kdyby při další podobné příležitosti mezi nás zavítalo více lidí.
text a foto: Pavel Štefek

Z letošního hudebního a divadelního festivalu, který pořádal klub Na pasece
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Setkání bývalých žáků
Dne 7. 9. 2018 se konalo setkání žáků
bývalé základní školy z Trojanovic - Bystrého. Shodou okolností v tento den probíhalo poslední
rozloučení s jedním z bývalých žáků této školy, s panem
Miroslavem Šmajstrlou. Někteří spolužáci a známí se v odpoledních hodinách zúčastnili posledního rozloučení ve smuteční síni na městském hřbitově ve Frenštátě
p. R., ostatní pak uctili památku minutou
ticha při našem setkání.
Vzhledem k tomu. že tento den bylo hezké počasí, mohli jsme udělat pár snímků
z našeho srazu u autobusové zastávky
před Saloonem Šenk na Bystrém.
Děkuji všem, kdo se akce zúčastnili, a
těším se na další setkání v následujícím
roce.
Alena Štěrbová

Přednáška o léčivých bylinách
Dne 20. 11. 2018 proběhla v místní hasičské zbrojnici přednáška „O bylinkách a
mastičkách“, na níž nás přednášející ing.
Karel Štenbaur seznámil s možnostmi prevence a samoléčby pomocí bylinek zpracovaných do podoby čajů, odvarů, mastí nebo
třeba jen tak přidaných do salátu či jako
zdravá ozdoba na namazaném krajíci. Byli
jsme poučeni o čisticích účincích kopřivy
na krevní systém, kdy postačí jarní čtrnáctidenní kúra v podobě jednoho dopoledního
šálku čaje, o dávkování rakytníku – jedna
kulička denně jako prevence, o sběru
listů jahodníku, maliníku, ostružiníku či
borůvčí v období kolem svatojánského
svátku, o léčbě suchého kašle popíjením
čaje z drceného anýzu oslazeného medem.
Přednáška byla doprovázena řadou zvídavých dotazů, jen škoda, že nás posluchačů
nebylo více.

Na závěr bych přidala lidový recept léčby
patní ostruhy. Na místo vzniklé ostruhy
přikládat po dobu sedmi večerů natrhané listy z černého bezu (naklepat paličkou
na maso), obalit fólií a nechat působit přes
noc.
text a foto: Ivana Vrtalová

Zprávy z trojanovických mateřských škol
Do mateřských školek v Trojanovicích
nastoupilo v tomto školním roce celkem
99 dětí k pravidelné docházce. Kapacita
všech tří školiček je tedy naplněna. Máme
opět velmi vysoký počet předškolních dětí,
a to 40. Pro ty je vzdělávání v mateřské
škole povinné. Z tohoto počtu si zákonní
zástupci 4 dětí zvolili povinné vzdělávání
formou individuálního vzdělávání, tzn. že
mateřskou školu nenavštěvují, vzdělávají se doma, na konci měsíce listopadu
však musí do mateřské školy přijít na tzv.
přezkušování.
Školní vzdělávací program všech školek
nese název Na valašské dědině a je velmi
úzce spjat s místními tradicemi a zvyky
v jednotlivých ročních obdobích.
Měsíc září jsme zahájili tradičními třídními schůzkami s rodiči a poprvé také
besedou s dětskou lékařkou MUDr. Lušňákovou. Děti potěšil svým zábavným vystoupením ilustrátor dětských knížek pan Adolf
Dudek. Naší hlavní vzdělávací náplní však
bylo adaptovat nově příchozí děti, seznamování se s prostředím, učitelkami, vrstevníky, nácvik sebeobslužných činností.
V měsíci říjnu zahájily svou činnost doplňkové činnosti Valášek Trojanovjánek, výuka
šachů, výuka hry na ﬂétnu. Tyto doplňkové
činnosti jsou zařazovány do režimu dne
v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly
dopolední hlavní výchovně vzdělávací činnost. Rodiče a děti vyzdobili exteriéry školiček krásnými výrobky z dýní a přírodnin
a do duše především maminek promlouval
vynikající odborník na rodinnou problematiku a výchovu dětí Mgr. Jiří Halda. Děti
ze třídy Sluníčko navštívily edukační pro-

gram Koho najdeš na poli ve frenštátském
muzeu.
Ani velmi větrný počátek listopadu nám
nezabránil v tom, abychom si užili oblíbené podzimní akce Lampionového průvodu.
Tentokráte jsme putovali se Sněhurkou
za trpaslíky. Vyhodnocovaly se nej lampiony, které děti se svými rodiči vyráběli.
V rámci povídání a učení se o lese se mohly
spoustu zajímavého děti dozvědět při
setkání s myslivcem, osahat si kůže některých zvířat, paroží, vycpané ptáky. Děti
ze třídy Košíček pokračovaly v povídání
o lese ve frenštátském muzeu na edukačním programu Kdo žije v lese.
Veřejnost měla možnost prohlídnout si
moderní interiéry školiček při Dni otevře-

ných dveří.
Výuka ve třídách Sluníčko a Beruška je
od měsíce října obohacena novou interaktivní pomůckou CHYTRÝSEK.
V měsíci prosinci nás čekají přípravy Mikulášských nadílek v jednotlivých třídách,
výlet do skanzenu v Rožnově p. R. a možná
nás navštíví také Ježíšek. Nejstarší děti zahájí předplaveckou výuku na bazéně
ve Frenštátě p. R.
Jménem pracovníků mateřských škol
v Trojanovicích všem přeji, ať si nejkrásnější svátky v roce užijí ve zdraví a pohodě.
text a foto: Silvie Balcárková
vedoucí učitelka
Prosinec 2018
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Prezident Masaryk a odkaz škole
V pátek 26. 10. 2018, krátce po velké přestávce, se žáci a paní učitelky shromáždili
před základní školou, aby si položením
věnce a zpěvem písně „Ach synku, synku“
slavnostně připomněli 100. výročí vzniku
Československé republiky.
Učitelé patřili v letech první republiky
spolu s legionáři k největším příznivcům
prezidenta T. G. Masaryka, který se nikdy
netajil svým pozitivním vztahem ke školám
a učitelům. Jeho velkým přáním bylo, aby
všichni učitelé byli vysokoškolsky vzdělaní.
Tohle přání se mu v době jeho působení
nesplnilo. Jistě by ho proto potěšila zpráva,
že na naší „jubilejní“ škole v Trojanovicích
jsou paní učitelky stoprocentně odborně
kvaliﬁkované.
Domnívám se, že většina učitelů by s prezidentem Masarykem souhlasila také
v jeho nadčasovém názoru o vedení žáků
k samostatnosti a odpovědnosti: „Škola má
připravovati k tomu, aby si pak každý mohl

pomoci sám, abych to tak stručně řekl, kdy je
postaven před nějaký problém. To znamená
zvykově si osvojiti tu methodu v myšlení a
směřování, aby každý člověk, když je toho
zapotřebí, mohl rozřešiti daný praktický problém.“
Netajil se přesvědčením, že vzdělání se
vždycky a každému státu vyplatí, protože,
co dá stát učiteli, to třikrát i desetkrát vyzíská. Chtěl, aby škola byla státní, sociální
a politická, aby se demokratizovala a stala
se také praktickou a vědeckou. Velký důraz
kladl i na sebevzdělávání jako významný
požadavek doby. On sám se ke svému učitelování také hrdě hlásil. A když přijímal jako
prezident republiky v roce 1930 učitelskou
delegaci, tak od něho učitelé slyšeli: „Když
se tedy učitel stal prezidentem, tož myslím,
že všichni učitelé mají trochu povinnost, aby
mu pomáhali.“
Jitka Pajlíková
ředitelka školy

Florbalové utkání ČEPS cup

O vlasti bez strastí
Když mi pan Drahomír Strnadel oznámil,
že cílem vlastivědného kroužku ve čtvrtek 1. listopadu bude vzpomínková akce
u příležitosti dne Památky zesnulých, má
zvědavost zvítězila a vloudila jsem se mezi
účastníky, tedy mezi maximálně jedenáctileté svěřence. V duchu jsem si říkala: „Těžké téma pro děti.“ Mýlila jsem se.

rosta hasičského sboru, umučen v Osvětimi), brigádní generál Josef Braun (vůdce
slezského odboje). Putování jsme zakončili
před základní školou u pomníku Obětem 1.
a 2. světové války.
Lidový vypravěč je prý člověk, který si
rád vymýšlí, v lepším případě je jen méně
nebezpečný pohádkář. Ani jedna z této
charakteristiky na pana Drahomíra nesedí. Rozhodně si nevymýšlel a těžké životní
útrapy rodáků dokázal dětem mistrovsky
převyprávět do poutavých, pravdivých příhod z historie Trojanovic. Při jeho vyprávění jsem mnohem víc chápala slova americké spisovatelky Jodi Picoult, která tvrdí:
„Historie nejsou jen data, místa a války.
Jsou to především lidé, kteří zaplňují volný
prostor mezi nimi.“
text a foto: Jitka Pajlíková

Od prvního okamžiku, kdy skupina zasedla do připraveného vozu hasičského sboru,
jsem žasla nad tím, jak děti hltaly každé
slovo pana Strnadla. A to ze všech stran
slyšíme, že jsou všechny děti neposedné a
nic je nezajímá.
Vlastivědné dobrodružství mělo šest zastavení u pamětních desek a pomníku, u nichž
děti vyslechly příběh, zapálily svíčku a uctily památku chvilkou ticha. Ráda se podělím
o jména hrdinů: Vojtěch Pensimus (partyzán a účastník SNP), Božena Brožová, Božena Slováková (oběti partyzánských bojů),
učitel Karel Raška (zakladatel hasičského
sboru, popraven), Josef Mikeska (místostaProsinec 2018

Florbalový Pohár základních škol
pro první stupeň ZŠ se konal 1. listopadu 2018 v ZŠ Emila Zátopka
v Kopřivnici. V silné konkurenci se
základními školami Tyršova, Záhuní
z Frenštátu pod Radhoštěm, ZŠ Alšova z Kopřivnice a ZŠ Hodslavice se
žáci Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka
a MŠ Trojanovice umístili v okresním
kole za vítězným týmem z Hodslavic
na výborném 2. místě, a to i přes minimální trénink.
Společných tréninků před turnajem
se ujala paní učitelka Hanzlová a
nadšená iniciátorka paní učitelka Michaela Manová s manželem Pavlem.
Ráda bych jim touto cestou velmi
poděkovala za kus dobrovolné práce pro děti a popřála jim nastávající
rodičovské radosti. V tomto školním
roce se nám bohužel nepodařilo zajistit vedoucího oddílu populárního
ﬂorbalového kroužku, nejlépe zvlášť
pro mladší a zvlášť pro žáky starší.
Zájemce o vedení kroužku stále hledáme, v případě dotazů v této záležitosti nás můžete kontaktovat na tel:
556 835 631 nebo prostřednictvím
emailu: reditel@zstrojanovice.cz.
Jitka Pajlíková,
ředitelka školy
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Ani letos jsme se nenudili
byla pořádná legrace. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na provozu spolku
podílejí. Díky patří i obci Trojanovice, která
nám v letošním roce poskytla ﬁnanční příspěvek na zakoupení stolu a laviček. Závěrem bych chtěla všem popřát krásné vánoční svátky, spoustu lásky a hlavně zdraví.
text a foto: Zuzana Školeková

Živý betlém ve Stáji Bonanza

Letošní rok jsme si opravdu užili. Během
celoročního pravidelného kroužku jsme
s koňmi a poníky poctivě trénovali, cvičili,
jezdili do přírody a samozřejmě utužovali
kolektiv při různých akcích, které Stáj Bonanza Trojanovice pro děti pořádá. Účastnili jsme se několika jezdeckých závodů.
Krásný výsledek předvedla v rámci přátelské soutěže v Brně na Mistrovství České

republiky v paravoltiži Barbora Mikesková.
A protože pořadatelé také slavili sté výročí
založení republiky, přijel účastníkům MČR
předat ceny přímo T. G. Masaryk. My jsme
nezaháleli ovšem ani v létě. Děti si užily
prázdniny u koní během tří letních táborů.
Ať už
ve šmoulí
vesnici, nebo
na výpravě do starověkého Egypta, vždy

Tradiční živý betlém opět ožije
ve Stáji Bonanza v Trojanovicích
pod Javorníkem v areálu rodinné
farmy v pátek 21. 12. v 16 hodin.
Zveme všechny lidi dobré vůle,
aby se s námi naladili na vánoční
notu. Při té příležitosti si můžete odnést také Betlémské světlo,
nezapomeňte si proto lucernu se
svíčkou. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude použit na nákup
krmení pro koně a poníky.

První zápas G. T. Trojanovice v nové sezóně
G.T. Trojanovice – SK Krmelín 1:2 (1:1)
Branky: Špaček Radim - Mendrok Lukáš,
Holman Jakub
O druhém vítězství Krmelína rozhodla
nová posila Jakub Holman, který přišel na roční hostování z Roubu Vítkovic a
který vstřelil rozhodující branku tři vteřiny před koncem utkání. Zápas moc šancí
divákům nenabídl, a tak poločas skončil
1:1. Když už to vypadalo, že zápas skončí
zaslouženou remízou, udělal chybu hráč
Trojanovic a Blahut s Holmanem využili
dokonale přečíslení a tři sekundy před
koncem dali důležitý gól na 2:1. Bohužel pro hosty to nebylo vše, a jelikož
měli na svém kontě 5 faulů, domácí ihned
z rozehrávky našli Špačka, který zúročil své
dlouholeté zkušenosti a došel si pro šestý
faul. Při 10 m kopu se ovšem ukázal hostující Pospíšil, který kop chytil, a Krmelín tak
nadále zůstává bez ztráty bodu.
Dalibor Petrželka (G.T. Trojanovice):
„V našem úvodním utkání letošního ročníku divize F s Krmelínem jsme zažili futsalovou popravu. Do zápasu vstoupily oba
týmy s dobrou defenzivní hrou a moc šancí
k vidění nebylo. Skóre otevřel zhruba po 10
minutách hry Radim Špaček, který zakončil povedenou kombinaci po přihrávce Da-

libora Šuhajdy. 2 minuty nato nás soupeř
potrestal vyrovnávací brankou, když jsme
chybovali v rozehrávce při hře v Power-Play. Druhá polovina utkání už byla
pro diváka o něco záživnější. Hned v úvodu šel sám na branku Radim Košelík, ale
bohužel minul. Další minuty utkání jsme
se snažili dobývat branku hostů a vytvořili
jsme si několik slibných příležitostí, skórovat se nám však nepodařilo. Soupeř byl
nebezpečný hlavně z brejků, když se mu

ten poslední v utkání podařil proměnit v
čase 39:57. To nakonec nebylo vše a po rozehrávce nám soupeř doslova daroval 10 m
kop, po odpískání šestého akumulovaného
faulu. Následnou dělovku Ivoše Maruchniče gólman hostí vytlačil na tyč a Krmelín si
tak odváží plný bodový zisk. Chtěl bych závěrem ocenit férovou hru soupeře a výkon
obou rozhodčích.“
text a foto: Dalibor Šuhajda
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Uplynulý rok v naší obci
Masopust 2018

Maškarní bál mateřské školy

Kulturní vystoupení v restauraci Rekovice

Přípravný oddíl TJ Bystré

JK Trojanovice
120 let kaple na Radhošti

Klub seniorů Pod Javorníkem

Rekonstrukce obchodu na Lomné
Z hasičské soutěže

Svátek dřeva
Nové zastupitelstvo

Slet čarodějnic Pod Radhoštěm

Festival Na pasece

Školní aktivity
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