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Slovo místostarostky

Miluju tu zdejší přímost, jadrnost a nepoddajnost
Paní Romanu Stejskalovou znají především čtenáři Frenštátského zpravodaje.
Je to totiž ona, kdo zodpovídá za jeho obsah i podobu. Povídali jsme si tedy především o novinařině. Ale nakonec došlo
i na jiná zajímavá témata.

Vážení spoluobčané!
V prosincovém vydání Obecních novin
se na vás s přáním do nového roku obrátil pan starosta, v letošním roce bych
vás ráda uvítala já. Chtěla bych vám
představit své dva kolegy. Oba je znáte
pod oslovením „pane doktore“ a „pane
starosto“. Od každodenní spolupráce
s jedním jsem přešla ke každodenní
spolupráci s druhým. Znám je tedy i
z jiného pohledu, než jak se prezentují
veřejnosti.
První z nich je Pharm. Dr. Jan Gajdušek, odborný zástupce a vedoucí lékárník, který je schopný mít na pozadí
svého monitoru v lékárně otevřenou
katastrální mapu Trojanovic, studovat obecní rozpočet nebo mě poučit
o hukvaldském panství. Dokáže se pousmát nad tím, že nově objevuji části
Trojanovic, které on už dávno prošel se
svým tatínkem a několikrát se svými
syny. S rozmyslem si nechává věci projít
hlavou a občas mě musí přibrzdit v mé
zbrklosti. Ač nemáme radu, několikrát
jsem od lidí slyšela, že je to takový pan
radní. Jasně, takhle si člověka, který zastupuje obec a rozhoduje o jejím vývoji,
představuji i já.
Druhým je Mgr. Jiří Novotný. I když
záměrem většiny našich společných
cest bylo představit mě lidem, s kterými
obec spolupracuje, přiblížili mi tito lidé
i osobu Jiřího. Velmi často jsem přitom
zaslechla: „Vy máte takového akčního
starostu.“ Bodejť ne, když ho můžete vidět i u odchytu psů. Sám o sobě říká, že
neumí delegovat práci. Přestože je služebně starší, chtěla bych mu ukázat, že
v Trojanovicích je jistě dost šikovných
lidí, kteří nám ve snaze udržovat a zlepšovat životní podmínky rádi pomůžou.
Proto nám všem přeji v novém roce
úspěšnou spolupráci a radost z naplnění společných cílů.
Ivana Vrtalová
místostarostka obce
Leden 2019

Patříte k těm, kteří se ve zdejší obci sice
nenarodili, ale přesto tu mají svůj domov.
Mohla byste nám přiblížit, co vás přivedlo
právě do Trojanovic?
Oba s manželem jsme z Ostravy. Jeho rodiče měli na Horečkách chatu a on chtěl
vždycky v Trojanovicích postavit dům. Pak
jsme se vzali, začali stavět a kolaudovali
jsme 17. listopadu 1989, docela dobře se to
pamatuje.
Je něco, čím vás zdejší region překvapil?
Na co jste si musela zvykat?
Řekla bych, že jsem se vrátila domů. Moje
maminka pochází z Nového Hrozenkova,
kde jsem žila do svých 5 let a trávila všechny prázdniny v dřevěné chalupě u babičky.
Jsem z půlky Valaška a miluju tu zdejší
přímost, jadrnost, tvrdost, nepoddajnost.
Všechno, co naši předci prožili, si v sobě
ukládáme a neseme dál. Starosta onehdy řekl, že zdejší lidé jsou takoví drni, že
jim dlouho trvá, než něco přijmou. A to je
přesně ono! Nebrala jsem to jako urážku,
ale jako kompliment. Dlouho nám trvá,
než si na něco zvykneme nebo někoho
přijmeme, není v tom faleš, ani zloba, jen
hrdost a obezřetnost.
Jako konkrétní příklad bych uvedla Rekovice. Víte, vypadají úžasně. Je dobře, že
se obci podařilo vybudovat na Horečkách
něco tak zajímavého. Moc se mi líbí ten nápad - přizpůsobit prostor okolní přírodě,
pustit ji dovnitř se všemi jejími proměnami. Teď ještěn zbývá, aby se Rekovice otevřely i místním, pak by to nemělo chybu.
A jak si to představujete?
No, hovězí rib eye steak, nebo pečená
brambora s brynzou za 165 korun je nepřiláká. Ale kdyby tak na kachlových kamnech
bublal vývar, vonělo to podlesníky, v dřevěných sudech se kvasilo zelí a na jídelníčku
byly hotovky, věřím, že by přišli posedět.
Vracíte se ráda do Ostravy?
Ano, mám tam maminku, spolužáky, přátele a teď už i děti. Je si v něčem s tímto
místem podobná. Neotesaná, nepřizpůsobivá, na nic si nehraje. Lidé tam pracují hlavně rukama, takže před nimi si ani
nemůžete na něco hrát. Buď vás vezmou,
nebo ne. Když jsem pracovala v Bratislavě,
bylo to jako šachovnice, více o diplomacii

než o upřímnosti. Tady a v Ostravě se cítím
nejlépe.
Jste pracovnicí Městského kulturního střediska Frenštát pod Radhoštěm a šéfredaktorkou Frenštátského zpravodaje. Jak jste se
k této novinářské práci dostala?
Ještě ve čtvrtém ročníku gymnázia jsem
nevěděla, kam dál. Ráda jsem psala, a tak
jsem se přihlásila na žurnalistiku, ale nevzali mě. Začala jsem pracovat v Ostravském večerníku a v Krátkém ﬁlmu Praha.
Pak jsem to zkusila zase, ale opět neúspěšně. Vystudovala jsem sociálně právní školu,
vdala jsem se a přestěhovala do Trojanovic
a myslela si, že se k novinařině už nevrátím.
Ale pak jsem začala pracovat v Městském
kulturním středisku jako redaktorka Frenštátského zpravodaje a dálkově si dodělala
žurnalistiku.
Měla jste už nějaké předchozí zkušenosti
nebo jste do toho spadla, jak se říká, „rovnýma nohama“?
V Ostravě jsem pracovala jako redaktor-elév v Ostravském večerníku. Byl to deník.
Takže ráno porady, pak do terénu, psaní
článků a večer v tehdejším Domě tisku korektury, které šly rovnou do suterénu
- do tiskárny. Redakce byla u Sýkoráku.
V jednom patře zpravodajství, v druhém
inzerce a další patro obývali sporťáci. Byla
to dobrá zkušenost. Přestože jsem psala
do kulturní rubriky, dostala jsem se
i do rubání i do staré ocelárny a kovárny
Vítkovických železáren.
V čem spočívá vaše práce šéfredaktorky?
Ta se liší od té předešlé, kde jsem byla součástí týmu. Tady náhled novin vytvářím
sama. S články mi pomáhají členové redakční rady. Petr Poštulka, Marian Žárský,
tisková mluvčí Iva Vašendová a korektorka
Jitka Urubová. Dostávám také příspěvky
od dopisovatelů, takže hodně času mi zabere editorská činnost. Na začátku měsíce
si připravím přehled zpravodajských témat
a publicistických anket, úvah a rozhovorů,
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no a pak se snažím vše zpracovat-napsat
a případně nafotit do uzávěrky. Následuje graﬁka. Rozkreslím jednotlivé strany a
připravím podklady pro graﬁku, která se
vytváří v InDesignu. Následují jazykové,
stylistické a věcné korektury. A v poslední
fázi komunikace s tiskárnou ohledně tisku
a nákladu. Když noviny vyjdou, připravím
podklady pro fakturaci inzerce a rozešlu
jednotlivé výtisky všem krajským knihovnám v seznamu Ministerstva kultury. A
na začátku dalšího měsíce…
Vést periodikum územního samosprávného
celku s sebou nese jeden velký úkol - uhlídat,
aby se noviny nestaly jednostrannou hlásnou troubou právě vládnoucího politického
seskupení na straně jedné a na druhé straně, aby se nezměnily v permanentní bitevní
pole, kde lokální politikové vedou svůj politický zápas. Jak najít rozumnou míru?
Tak to je u novin to nejobtížnější. Zachovat objektivitu a vyváženost. Frenštátský
zpravodaj je apolitický, zaměřený na zpravodajství, to znamená, že především informuje. Pro čtenáře je důležité dozvědět se,
kde se bude stavět chodník, kde bude uzavírka, co se chystá v kultuře, kam si mohou
jít zasportovat. Ustát někdy tlaky těch, kteří
nejsou spokojeni s politickým uskupením a
chtěli by proměnit stránky zpravodaje
v politické pole, je obtížné. Před několika
lety Rada města schválila Pravidla pro vydávání Frenštátského zpravodaje a těmi se
řídíme.
Co děláte, když vám do redakce přijde článek, který např. polemizuje s rozhodnutími
či kroky rady, zastupitelstva?
Polemika je dobrá, ale nesmí sklouznout
do vulgarit, napadání a obviňování. Karel
Čapek napsal, že polemizovat s někým,
soudit někoho, nesouhlasit s někým a zachovat přitom jistý respekt, to nepatří
k národním obyčejům. Snad žádná polemika neskončila slovy: Ruku sem, přesvědčil
jsi mne. Pokud někdo napíše alternativní
názor, dám prostor opoziční straně a
ve stejném rozsahu uveřejním oba názory
v jednom čísle zpravodaje.
Co vám - jako šéfredaktorce - udělá největší
radost?
Asi když se během 14 dnů vyprodá celý
náklad Frenštátského zpravodaje, jako se to
stalo v listopadu.
V jakém nákladu vycházíte?
Běžný náklad je 1300 kusů a průměrná remitenda se pohybuje okolo 15 kusů.
V červnu na Den města je to 2500 kusů,

které občané dostávají zdarma, a letní a
listopadové číslo vychází v nákladu 1400
kusů.
Jako pracovnice Městského kulturního střediska bych se vás zeptal, jak vnímáte kulturní život ve Frenštátě a okolí?
Mám pocit, že nikdy nebyl bohatší.
Jen v prosinci festival Souznění, Česko zpívá koledy, abonentní koncert, Swingové
Vánoce, Akademie ZUŠ, Těšínské divadlo,
brněnští Kamarádi, vystoupení muzikanta Martina Kociána a představení dvou
ochotnických souborů - Fiasko a Waterloo.
V létě pak akce Frenštátského kulturního
léta. Především Horečky fest, Svátek dřeva,
tradiční Gulášové slavnosti, oba folklorní
festivaly, koncerty na náměstí i v kempu,
myslím, že je z čeho vybírat.
Jaký druh kultury si ráda dopřejete ve svém
volném čase (výstava, koncert, ﬁlm, divadlo)?
Mně se moc líbila výstava ilustrátorky
Lucie Seifertové Dějiny udatného českého národa, nadchla mě slovenská vokální
skupina Fragile, přednáška Petry Procházkové o fake news nebo představení ostravské Komorní scény Aréna Slyšení. Do kina
chodím se synem na rodinné ﬁlmy. Z těch
dospěláckých se mi naposledy líbily ﬁlmy
Naprostí cizinci a Bohemian Rhapsody.
připravil: Martin Trubač
foto poskytla Romana Stejskalová

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

Napsáno na okraji

Také vás zaujala zpráva, že se v Beskydech objevil medvěd? Nebo dokonce
medvědi?! Zprvu jsem tomu nechtěl věnovat žádnou větší pozornost, ale když
se už i mí známí začali bavit o tom, kdepak teď asi právě šelma je, začal jsem
se divit, jakou popularitu si tento tvor
dokázal u lidí získat za velmi krátkou
dobu. Po sociálních sítích se začaly velmi rychle šířit nejrůznější fotky a vtipné
obrázky. Takže i já jsem nakonec propadl „medvědománii“.
Hodně dlouhou dobu jsem se nemohl
rozhodnout, kdo pro mne bude v tomto
zcela reálném, napínavém dramatu padouch a kdo se postaví do vděčnější role
hrdiny. Zda to budou lidé nebo „chlupáč.“ Zkuste však hádat, pro koho jsem
se nakonec rozhodl. Ano, mým favoritem se nakonec stal medvěd. Trochu
mi to připomínalo můj oblíbený seriál
Jen počkej, zajíci. Tam se vlk snaží ulovit zajíce, klade mu do cesty nejrůznější
léčky a doufá, že se do nich přece jen
chytí. Avšak chytrý zajíc vždy přelstí
zlého vlka a vyhraje.
Když jsem pak zjistil, že byl medvěd
spatřen v okolí Pusteven, to už bylo
trochu jiné. Uvědomil jsem si, že setkat
se s ním už není tak nereálné. Usilovně
jsem přemýšlel, co dělat, kdybych se
s ním náhodou potkal. Matně si vzpomínám na jakousi přednášku, kdy jsem
držel v ruce sádrový odlitek medvědí
tlapy. Lektor nám tehdy vysvětloval,
jak reagovat, kdybychom se potkali
s medvědem. Tehdy jsem tomu nevěnoval žádnou pozornost. V duchu jsem
se usmíval a říkal si, tohle přece není
možné.
A už je to tu. Dnes mi však do smíchu
vůbec není. Na malý okamžik mě dokonce ovládl strach. Strach z neznámého a cizího prvku, o kterém jsem dosud
byl zvyklý pouze slýchat v dokumentárních ﬁlmech. A ještě něco mě napadlo.
Uvědomil jsem si, že my lidé nejsme
všemocní, i když si tak občas připadáme. Jsme stejně zranitelní jako kterákoliv jiná součást přírody.
Skutečně nevím, jak to s medvědem
nakonec celé dopadne. Ať tak nebo
onak, vítěz bude vždy jen jeden - příroda, protože všichni jsme její součástí.
Na tom se nic nezmění!
Matěj Fucyman
Leden 2019
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Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 17. prosince 2018
1/1 Zastupitelstvo obce schvaluje programové prohlášení pro volební období 2018 – 2022, viz příloha č. 1.
1/2 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení Sociálního výboru a
SPOZ a Výboru pro životní prostředí.
1/3 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu Sociálního výboru a SPOZ paní Hanu Dorotíkovou.
1/4 Zastupitelstvo obce schvaluje jako členy Sociálního výboru a
SPOZ Moniku Ondryášovou, Drahomíra Strnadla, Jarmilu Petrovou, Jitku Pajlíkovou, Miroslavu Bačovou, Milenu Kociánovou a
Věru Vašendovou.
1/5 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu Výboru pro životní prostředí pana Vladimíra Makového.
1/6 Zastupitelstvo obce schvaluje jako členy Výboru pro životní
prostředí pana Martina Kramoliše a Romana Štefka.
1/7 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019, viz
příloha č. 2.
1/8 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu na
rok 2019, viz příloha č. 3.
1/9 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7, viz příloha č. 4.
1/10 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, viz příloha č. 5.
1/11 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a tržní řád, ve kterých bude
řešen stánkový prodej v lokalitě na Pustevnách od 1. 1. 2020.
1/12 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obchodní jednotky
na parcele č. st. 1300 v k. ú. Trojanovice žadateli.
1/13 Zastupitelstvo obce neschvaluje umístění sochy na obecním
pozemku.
1/14 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 6/1 ze dne 31. 8. 2015,
které bylo schváleno na 6. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice
ve volebním období 2014 – 2018, o zřízení služebnosti inženýrské
sítě a schvaluje vrácení ﬁnancí ve výši 20.933,-Kč vč. DPH, které
žadatel zaplatil za zřízení služebnosti.
1/15 Zastupitelstvo obce neschvaluje koupi pozemku p.č. 3551/9
v k. ú. Trojanovice o výměře 92 m2 za cenu 6.900,- Kč.
1/16 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast
Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6.
2019, viz příloha č. 6.
1/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice navrhuje zařadit žádost
o příspěvek do grantového programu obce Trojanovice na rok
2019.

ního plánu u pozemků p. č. 222, 1498, 2253/2, 2253/6 a 2338/22,
vše v k. ú. Trojanovice, podaných po stanoveném termínu do 1. 9.
2018 do řízení o změně územního plánu č. 2.
1/20 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene
v pozemku p.č. 2191/1 pro vedení vodovodní přípojky pro rodinný
dům č.p. 565 stojící na p. č. st. 580 a pro pozemek p. č. 2191/4, vše
v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
1/21 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemcích p.č. 3585/2 a 2275/5 pro vedení vodovodní přípojky
pro rodinný dům č. p. 403 stojící na p. č. st. 1741 a pro pozemek p.
č. 2275/4, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
1/22 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 3518 pro vedení elektrické přípojky nízkého napětí
pro pozemek p.č. 3087/17, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
1/23 Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu a jeho napojení na vodovodní a kanalizační řad, který je v majetku obce Trojanovice. Dále zastupitelstvo
obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p.č. 3539 v k.
ú. Trojanovice pro vedení vodovodního a kanalizačního řadu. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
1/24 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno v pozemku p. č.
3497/3, pro podzemní vedení kanalizačního řadu, vše v k. ú. Trojanovice, za těchto podmínek: Obci Trojanovice bude umožněno
případné napojení obecního kanalizačního řadu a občanům obce
Trojanovice bude umožněno napojení na kanalizační řad. V případě, že kanalizace povede v komunikaci, bude tato následně opravena v celé své šíři. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
1/25 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místnosti č. 2 v objektu č.p. 353.
1/26 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č.
1464 o výměře 5 173 m2, p. č. 1481/2 o výměře 462 m2, p. č. 1482
o výměře 457 m2, p. č. 1484 o výměře 3 161 m2, p. č. 1485 o výměře
13 754 m2, vše v k. ú. Trojanovice.
1/27 Zastupitelstvo obce schvaluje pana starostu Mgr. Jiřího Novotného jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu
Trojanovice pro volební období 2018-2022.
1/28 Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování generelu distribučního systému pitné vody.
1/29 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
pro vedení elektronické komunikační sítě v pozemcích p.č. 2275/5
a 3585/2 v k. ú. Trojanovice.
1/30 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Moravskoslezským
krajem o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/301/i/2018/Ja
v k.ú. Trojanovice.
1/31 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi nemovitosti dle LV č.
1874 v k. ú. Trojanovice za cenu 12 mil. Kč.

1/18 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádosti o změnu
územního plánu u pozemku p. č. 1506 v k. ú. Trojanovice podaném
po stanoveném termínu do 1. 9. 2018 do řízení o změně územního
plánu č. 2.

1/32 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu
pozemku p.č. st. 1506 o výměře 1097 m2, p.č. 2141/2 o výměře
2411 m2, p.č. 2148/2 o výměře 431 m2 a p.č. 2148/1 o výměře 678
m2, vše v k.ú. Trojanovice.

1/19 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení žádostí o změnu územ-

1/33Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový doku-
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Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 17. prosince 2018
ment, viz příloha č. 7.
1/34 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci podpory obnovy a rozvoje venkova 2019 do těchto dotačních
titulů:
Dotační titul A - Podpora obnovy místních komunikací
Dotační titul B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Dotační titul E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Dotační titul H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku.
1/35 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provádění rozpočtového opatření
- v přijetí dotací a jejich zapojení do výdajů neomezeně
- v případě výdajů, příjmů a ﬁnancování do výše 500 tis. Kč
na jedno rozpočtové opatření.

č. 128/2000 Sb. poskytování příspěvků z peněžního fondu a
z rozpočtu obce uvolněným zastupitelům v rozsahu stanoveném
§80 zákona č. 128/2000 Sb.
1/37 Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o pachtu na kanalizace č. 00298514/SONP/NJ/K/
2018.
2. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 120/DPS/NJ/K/2014 a ruší usnesení č. 22/5 z 30. 10. 2017.
3. Dodatek č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 599/DPS/NJ/V/
2018/D1
Viz příloha č. 8 a, b, c.

1/36 Zastupitelstvo obce schvaluje dle §84 odst. 2. písm. o) zákona

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Rozpočet na rok 2019

Místní poplatky v roce 2019

Na 1. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice byl schválen
rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019. Pokud se s ním chcete podrobně seznámit, naleznete ho na webových stránkách
www.trojanovice.cz v sekci úřad a samospráva. Zde uvádíme
jen hlavní data.
Předpokládaná výše příjmů v roce 2019 je 65 962 380,- Kč.
Hlavním zdrojem příjmů jsou kromě daní příjmy z nájmů,
poskytovaných služeb, příjem za tříděný odpad a neinvestiční
dotace přijaté ze státního rozpočtu.
Největší investice představuje rekonstrukce bývalé garáže
za obchodem Hruška (12 miliónů Kč), která bude přebudována
na informační centrum, poštu a knihovnu, a rozšíření sběrného dvora (11 miliónů Kč). Další významné výdajové položky
představují provoz školy (cca 7,6 milionů Kč), obecního úřadu
(4,7 milionů Kč) a poskytování služeb obce Trojanovice (cca
5,4 milionů Kč).

Informace o pytlovém sběru
Systém pytlového sběru tříděného odpadu dále pokračuje za stejných podmínek jako v loňském roce. Nezapojené domácnosti se
mohou do tohoto systému kdykoli přihlásit, a to registrací na obecním úřadě. Vypočtený bonus za rok 2018 bude při platbě poplatku
za odpady v hotovosti domácnosti odečten, při platbě převodním
příkazem je nutné se o výši bonusu informovat na obecním úřadě na tel. 556 835 022 nebo e-mailem na ic@trojanovice.cz nebo
obec@trojanovice.cz.
Přehled ﬁn. bonusů za dovoz tříděného odpadu do sběrného dvora:
Pytel plastů
15,- Kč
Pytel nápojových kartónů
10,- Kč
Papír (min. hmotnost 10 kg)
10,- Kč
Objem a čistota odpadů
Odpady v pytlích musí být sešlápnuté a čisté, bez zbytků potravy a
bez mastnoty. Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který do nich
opravdu patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude ﬁnanční
bonus uznán.
Monika Ondryášová

Mgr. Ivana Vrtalová
místostarostka obce

Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o „odpadech“:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci
410,- Kč
- za rekreační objekt
410,- Kč
Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa
80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce
300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož
držitele
450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
středa
15.30 –17.00 hod (Pod Javorníkem)
- platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u ČSOB, a. s.,
Nový Jičín
NOVÉ číslo účtu:
285074707/0300
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!
variabilní symbol ODPADY
- obyvatelé Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- chataři:
69 a evidenční číslo chaty
variabilní symbol PSI
4 a číslo popisné domu
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2019.
Monika Ondryášová
Leden 2019
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Naši jubilanti

Termíny svozu popelnic v roce 2019
Jednotným svozovým dnem pro celou obec zůstává LICHÝ
ČTVRTEK.
První svoz bude 3. ledna 2019. Svoz je pravidelně i tehdy,
když na tento den připadne státní svátek.

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

Den
3.
14.
14.
11.
9.
6.
4.
1.
12.
10.
7.
5.

Den
17.
28.
28.
25.
23.
20.
18.
15.
26.
24.
21.
19.

Den
31.

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jarmila Mikesková

80 let

Aleš Myslikovjan

75 let

Oldřich Kubáň

70 let

Rudolf Šmajstrla

70 let

Táňa Dobiášová

70 let

Terézia Blažková

70 let

Irena Šlosarčíková

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

29.
Dobrá kniha potěší
Přestože Vánoce jsou již za námi, dobrá kniha může být dárkem,
který vždy potěší. V informačním centru v přízemí obecního úřadu najdete řadu zajímavých titulů.

Zimní provoz sběrného dvora
Od 1. listopadu 2018 přešel sběrný dvůr na zimní provoz:

středa
sobota

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

Komu chybí černé kontejnery?
Naše obec patří k nejlepším obcím Moravskoslezského kraje
v třídění odpadu. Přestože nám množství tříděného odpadu
neustále narůstá, bohužel množství směsného odpadu neklesá.
Právě naopak, neustále roste. Před obecním úřadem jsme měli
už 4 černé kontejnery a ani ty nebyly dostačující. Bohužel tyto
kontejnery nevyužívali jen občané Trojanovic a majitelé nemovitostí v naší obci, ale staly se „veřejným smetištěm“ pro různé
stavební ﬁrmy nebo pro ty, co naší obcí jen projížděli.
Nebylo možné dále postupovat tím směrem, abychom sběrná
místa neustále posilovali stále větším množstvím kontejnerů.
Většina domácností má svou popelnici a řeší své odpady přes
ni. Víme, že ve všech lokalitách však toto řešení není možné.
Pokud máte s nakládáním s odpady problém, obraťte se prosím
na obecní úřad a můžeme společně tento problém vyřešit.
Na některá odlehlá místa, kam není možné dojet svozovým vozem, umísťujeme společný černý kontejner.
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 nakládání
s odpady řešit sami přímo se svozovou ﬁrmou.
Monika Ondryášová
Leden 2019

Mezi nimi např. i tři díly
O lidech v Beskydech
od Petra Andrleho, které
přibližují osudy lidí, přírodní památky i zajímavé
maličkosti zdejšího kraje.
Kniha Henryka Wawreczky Beskydy v proměnách
času zase ve fotograﬁích
ukazuje, jak se místní krajina v posledních desetiletích změnila. Pro milovníky
Trojanovic
jsou
k dostání i dotisky obrazové
publikace K trojanovským
horám (připravil Drahomír
Strnadel) nebo Dějiny obce
Trojanovice od Jana Saheba.
Alena Janáková
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Poplatky za inzerci
Výše poplatku za inzerci zůstává stejná jako v minulém roce.
Ceny uvedené v závorkách platí pro inzerenty či ﬁrmy sídlící
na území Trojanovic. Rozhodnete-li se publikovat inzerát či reklamu 3x a více po sobě, získáváte 10% slevu. Inzeráty týkající se
akcí osvětového, kulturního či sportovního charakteru inzerujeme
bezplatně.
Vzhledem k tomu, že komerční inzerční činnost není naší prioritou, vyhrazujeme si právo inzerát neotisknout v případě nedostatku publikačního prostoru. Inzeráty otiskujeme uvnitř časopisu
v jeho černobílé části.

Nedostal(a) jsem Obecní noviny?
Jste občané Trojanovic a stalo se vám, že jste neobdrželi Obecní
noviny? Jak v takém případě postupovat?
Periodikum Obecní noviny z Trojanovic distribuuje obecní úřad
do jednotlivých domácností prostřednictvím služeb České pošty.
Výtisky jsou předány distributorovi během prvních tří pracovních
dnů v měsíci. Pak již vše záleží na zaměstnancích České pošty. Protože necháváme Obecní noviny distribuovat jako letáky a reklamní
tiskoviny, může se stát, že do schránky dorazí až po týdnu.
V případě, že Obecní noviny neobdržíte do poloviny měsíce, nahlaste, prosím, tento nedostatek na e-mailovou adresu: obecni.noviny@trojanovice.cz, kde uvedete vaše bydliště a měsíc, kdy vám
Obecní noviny nebyly doručeny. Budeme pak kontaktovat vedení
pobočky České pošty a budeme se snažit zjednat nápravu.
Martin Trubač

Prosba o spolupráci
Milí čtenáři, pokud víte o někom z vašeho okolí, kdo je natolik zajímavý, že by stálo za to udělat s ním na stránkách našich novin rozhovor, napište nám. Stačí uvést: jméno a příjmení
dotyčného (dotyčné), stručně popsat, čím je dotyčný (dotyčná)
zajímavý (zajímavá), kontakt na dotyčného (dotyčnou).
Vaše tipy posílejte na e-mailovou adresu: obecni.noviny@trojanovice.cz

Bilancování
Klub seniorů pod Javorníkem se již řadu let schází pravidelně jednou týdně v počtu 20 - 25 členů v moderní klubovně u MŠ Pod
Javorníkem a nejen tam. Program je velice rozmanitý a probíhá i
mimo klubovnu. Každý půlrok hodnotíme naši činnost, která je
zachycena v klubovní kronice. Nyní Vás krátce seznámím s prací
a činností aktivních seniorů pod Javorníkem za II. pololetí roku
2018.
V době prázdnin se klub sešel jen dvakrát a dolaďoval program
do konce roku. Jindra Selcer připravil vynikající tvarůžkový tatarák a grilovali jsme kuřata. Sedm mužských členů klubu se už tradičně vydalo na týden do slovenských Topolniků, kde v myslivně
u Malého Dunaje a termálním koupališti zregenerovali své síly.
První schůzka po prázdninách proběhla 5. září, kdy jsme si odsouhlasili plán činnosti na druhé pololetí a souhlasili s možností
využít naše prostory i pro dětský klub myslivců. Dále byl p. Zágora
pověřen sestavením soupisu všech členů od založení klubu.
Prvním hostem v tomto období byl starosta Mgr. Jiří Novotný,
který nás seznámil s projekty v obci i s volebním programem hnutí
Naše Beskydy. Dalšími hosty před volbami byli zástupci hnutí Naše
Trojanovice - p. Střalka a Horák se svou vizí.
Koncem září jsme navštívili muzeum řeznictví a zámek Kinských
ve Valašském Meziříčí. Na dalším setkání jsme se prošli k sošce
Panenky Marie, která je umístěna na úpatí Kozince.
Po volbách jsme nově zvoleným zastupitelům poblahopřáli a v říjnu jsme se v plném počtu zúčastnili společného posezení v hotelu
Beskyd. Velice vydařená akce OÚ a ještě jednou díky. Zavzpomínali jsme si na významné „osmičky“ a především 100. výročí vzniku
Československa. V listopadu jsme se pomodlili za zemřelé. Uvítali
jsme v našem středu novou místostarostku Mgr. Ivanu Vrtalovou,
která nám přednesla svou představu o rozvoji obce. Dále jsme navštívili prodejnu UNIPAR v Rožnově, kde jsme k Vánocům nakoupili svíčky. Pobesedoval s námi i bývalý, dlouholetý místopředseda

obce Mgr. Martin Trubač, kterému jsme poděkovali za jeho práci
pro obec.
Průběžně jsme na schůzkách oslavovali narozeniny, při harmonice
se zpívalo a při kvalitním pohoštění vzpomínalo. Připomněli jsme
si sv. Martina, který letos nepřijel na bílém koni. Ke sklonku roku
jsme si na Mikuláše předali dárky a pak společně bilancovali svoji
činnost v hospůdce „Na žabárně“. V úplném závěru roku jsme připravili plán činnosti klubu na první polovinu roku 2019 a nastínili
průběh oslav 25. výročí založení klubu. Na poslední schůzce jsme
zpívali koledy a předseda klubu Joža Stavárek poděkoval všem členům za aktivitu a popřál hodně zdraví a pohodu v době Vánoc a
nového roku.
Vedení klubu přeje všem občanům obce a lidem dobré vůle v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost.
text a foto: Miroslav Zágora
kronikář klubu
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Akce v Trojanovicích a okolí

Leden 2019

9
Akce v Trojanovicích a okolí

v sobotu 26. ledna 2019
od 19 hodin do hotelu Beskyd
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
bratří Galiů - NIGHTSHIFT
Vystoupí Jakub Zíma s partnerkou
Bohatá tombola
Předprodej vstupenek
od 3. 1. 2019 na Obecním úřadě v Trojanovicích

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.
TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V sobotu 5. ledna 2019 v 16.00 hodin.
Kostel sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.
ČTVRTEČNÍCI:
120 LET OD VYSVĚCENÍ KAPLE NA RADHOŠTI
Z historie kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti.
Přednáší Drahomír Strnadel, předseda Matice Radhošťské.
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a středních škol. Komentovaná
prohlídka stálých expozic, beseda Aj, ta sláva zbojnická, dílna
šikovných rukou, střelba na laserové střelnici.
V pátek 1. února 2019 od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Valašský soubor Radhošť z Trojanovic
zve na

tradiční VALAŠSKÝ BÁL

v sobotu 2. února 2019 od 19:00 hodin
v hotelu Beskyd.
Vstupenky si můžete koupit u p. Evy Káňové na Lomné
(tel.737785723) a v Turistickém a informačním centru
ve Frenštátě p. R., Nám. Míru 1 (tel.556836916).

K tanci a poslechu zahraje
cimbálová muzika pořádajícího souboru

Leden 2019
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Reklama a inzerce

pondělí a středa
8.00 - 17.00 hodin
ostatní dny
po telefonické
dohodě

Pleso
vá sez
se blí óna
ží!
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21. - 24. ledna 2019 denně 9.00 - 18.00 hod.
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Reklama a inzerce

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

Leden 2019

12
Děti a poníci na mistrovství republiky
Za vrchol sezóny se může označit účast
jezdců na mistrovství republiky. Podmínkou účasti je splnění kvaliﬁkace, která zahrnuje úspěšné absolvování několika soutěží.
V červenci se na dostihovém závodišti
v Pardubicích konalo Mistrovství republiky
ve všestrannosti.
Jezdci s koňmi závodí ve třech disciplinách
- drezuře, cross-country a parkuru. Z Trojanovic se kvaliﬁkovala Gabriela Kopřivová
s poníkem Goliášem a po třech dnech se
umístili celkově na 5. místě.
V srpnu pak vyrazila početná ekipa na Mistrovství republiky pony ve skocích. Z JK
Trojanovice a Stáje Pharlap, která sídlí
Pod Javorníkem, to byly Gabriela Kopřivová, Karolína Hložková, Nikol Rypková,
Natálie Bečková, Soﬁe Valčíková a Kristýna Březovjáková s deseti poníky. Pětidenní
závody se konaly ve středočeských Zduchovicích. Jezdkyním se podařilo přivézt
i medaile. Gabriela Kopřivová s hřebcem
Orchid´s Romario vyhrála ﬁnále Stylového poháru 2018, zlatou medaili přivezly i
Nikol Rypková a Soﬁe Valčíková ze soutě-

Vánoční tvoření

že družstev a Natálie Bečková se v jednotlivcích umístila v první desítce. Za těmito
úspěchy stojí trenér Pavel Holešovský a nezbytné zázemí, které dětem poskytují rodiče. A poděkování míří i k obci za grantovou
ﬁnanční výpomoc.
V areálu Jezdeckého klubu v Trojanovicích se 6. října konaly parkurové závody.
Na různých výškách překážek se představili
i začínající jezdci Tereza Škodíková, Jolana
Janků, Tereza Valštýnová a Kristýna Zemanová.
V říjnu a listopadu pak děti s poníky vyrazily soutěžit na mezinárodní závody
do polských měst Zywiec a Leszno. Reprezentovaly tam velmi dobře a navíc si rozšířily znalosti o pár polských slov.
V zimě si poníci užívají zasloužený klid a
od nového roku se začíná zase intenzivně
trénovat, protože už v březnu začínají opět
závody.
Radka Kopřivová
Foto: Jan Matuška

Trojanovický rodák oceněn hejtmanem Libereckého kraje

Opět jsme se sešli ve středu 12. 12. 2018
ve školní družině při vánočním tvoření,
které pro naši školu dělává Silva z Centra volného času ASTRA. I letošní rok
měla krásné nápady, jak vytvořit dárky
pro své blízké a zpříjemnit si vánoční
atmosféru. Děti jen s malou dopomocí
zdobily baňky, malovaly svícínky, tvořily hvězdy z korálků, andělské náušnice a
přívěsky na mobil. Tvoření mělo radostnou atmosféru, které se účastnily nejen
děti školní družiny, ale i ostatní děti
ze školy. Fotky z vánočního tvoření najdete na stránkách naší školy.
text a foto: Kateřina Hrnčířová

Dne 29. 10. 2018 již potřinácté proběhla
„Pocta hejtmana Libereckého kraje“ - ocenění, které liberecký hejtman uděluje vybraným osobnostem, jež se svým životem a
činností zasloužily o rozvoj kraje pod Ještědem. Letos bylo nominováno 24 kandidátů,
z nichž nakonec bylo vybráno osm osobností. Mezi nimi byl i trojanovický rodák
Ing. Ludvík Šablatura.
Tento aktivní účastník protiněmeckého
odboje se zasloužil o výstavbu skokanských
Leden 2019

můstků v Harrachově, projektoval běžecké
tratě a pomáhal při organizaci světových
závodů tamtéž.
S osudy pana Šablatury během války v letech 1944 - 1945 se čtenáři Obecních novin
mohli podrobně seznámit v roce 2015, kdy
byla uvedena série článků Vzpomínky
na odboj. V květnovém čísle Obecních novin v roce 2014 pak byl uveřejněn rozhovor
s panem Šablaturou.
Martin Trubač
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Miniházená

Ze života školní družiny
Dne 21. 11. 2018 se odpoledne objevil
v tělocvičně naší školy velký stan kopulovitého tvaru. Bylo to mobilní planetárium. Program se konal v rámci
školní družiny, ale byl nabídnut i ostaním dětem ze školy.

V pátek 7. 12. 2018 se naše škola již potřetí v tomto školním roce zúčastnila turnaje
v miniházené, který se konal na ZŠ Emila
Zátopka v Kopřivnici.
I přes naši velkou snahu jsme bohužel prvního místa nedosáhli, ale přesto jsme si to
velice užili a odnesli jsme si krásné vzpo-

mínky. Setkali jsme se s dalšími skvělými
sportovci, se kterými jsme si zahráli. Moc
se těšíme na příští rok a věříme, že dosáhneme lepších výsledků.
Agáta Mališová a Tereza Bayerová

Rozsvícení vánočního stromku
Tato krásná akce se konala před ZŠ T. G.
Masaryka. Akce se zúčastnila spousta lidí
z Trojanovic. Měla jsem možnost se setkat
i se svými spolužáky. Pan starosta akci zahájil společným zpíváním vánočních koled,
jako např. Pásli ovce valaši nebo Hvězda
zářila. Dokonce tam byli i dva andělé, kteří
si pro nás děti připravili úkoly. Tím prvním
bylo ulovit tři rybičky z bazénu pomocí
klacíku, na kterém byl připevněn magnet.
Cenou byl svíticí náramek a Fidorka. Dru-

hým úkolem bylo házení koulí do sněhuláka. Cenou byl perníček. U vstupu do tělocvičny stála řada na balónky. Malovalo se
tam na tvář. Ke konci se s námi rozloučil
pan starosta milými slovy. A úplně nakonec
jsme vypouštěli balónky s přáním. Pak už
nás jen vyhnal hrozivý vítr domů.
Eliška Gardelková
žákyně 4.třídy
foto poskytlo IC Trojanovice

Pro děti 1. - 2. třídy byl program „Život stromů“ - pohádkový animovaný příběh, který motivuje k ekologii
a ohleduplnosti k přírodě. Příběhem
nás provázeli Beruška Dorotka, Světluška Mirek a Chroust Toník, kteří vytvořili projekt do své brouččí školy
o neuvěřitelné rostlinné říši.
Děti od 3. do 5. třídy pak měly program nazvaný „NANOKAM“. Ponořili jsme se do světa mikroorganismů.
NANOKAM se skládal z pěti „světů“.
První svět byl o bacilech, kterých je
mnoho druhů (např. streptokok). Další svět se týkal hub a plísní. Existují i
plísně užitečné, např.v plísňových sýrech.
Ve třetím světě jsme se dozvěděli
o parazitech, kteří žijí a rostou jak
na zvířatech, tak i na lidech. Zajímavé
je, že paraziti mají chloupky, ve kterých jsou nervová zakončení.
Čtvrtý svět se týkal mikrokosmu.
Dověděli jsme se, že na listech stromů jsou mikrokanálky. V pátém světě
jsme zjistili zajímavé věci o virech. Pokud člověk už někdy virové onemocnění měl, už se ho nikdy nezbaví. Vir
v těle zůstává a při oslabení organismu
se opět projeví.
Všechny programy byly pro nás
všechny velice zajímavé a poučné.
Těšíme se, až si planetárium s jinými
programy opět k nám pozveme.
Alžbětka Pařenicová
a Matěj Svoboda
žáci 3. oddělení školní družiny
Leden 2019
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Komentáře k odehraným zápasům G.T. Trojanovice
emocí, povedených kombinačních a individuálních akcí - to vše se potvrdilo. První
poločas jsme zásluhou dobře zakončených
brejkových situací a výborného výkonu
brankáře Šimary vyhráli 0:3. Na začátku první půle jsme poznali pravé FU FU
bomby, které jsme neměli sílu ustát, a po 5
minutách hry jsme náskok ztratili 3:3. Zbytek zápasu jsme s výjimkou pár světlejších
okamžiků tahali za kratší konec provazu a
konečnou remízu bereme jako maximum
možného, co se z horké půdy FU dalo odvézt. I tak v zápase byla spousta pozitivního. A to se u silného soupeře, jako je FU,
vždycky počítá. Děkujeme taky fantastickým fanouškům!“
text a foto: Dalibor Šuhajda

Poděkování
1. FC Tornádo Nový Jičín - G.T. Trojanovice 6:5 (3:3)
Branky: Macíček Pavel 4, Staněk Marek
2 - Žídek Patrik, Maruchnič Ivo, Šuhajda
Dalibor, Štika Jan, Klimpar Pavel
Dalibor Petrželka (G.T. Trojanovice):
„K druhému utkání v soutěži jsme zavítali do nedalekého Nového Jičína. Zápas
s Tornádem byl jako vždy plný soubojů,
pohledných futsalových akcí a povedených
branek. Úvod zápasu nám trochu utekl a
rychle jsme prohrávali 2:0. Po brankách
Špačka a Štiky se nám podařilo vyrovnat.
Ve zbytku utkání nám soupeř pokaždé dokázal odskočit o jednu branku a nám se
naopak podařilo pokaždé srovnat krok,
když se postupně treﬁli Štika, Klimpar a
Maruchnič. Body nám v závěru utkání,
stejně jako v prvním kole, utekly o chlup.
12 vteřin před koncem rozhodčí odpískal
velmi přísnou šestou akumulovanou chybu
v náš neprospěch po ruce Pavla Klimpara
na půli hřiště. Domácí hráč byl při zahrávání „desítky“ nekompromisní a upravil
na konečné skóre 6:5. Chtěl bych poděkovat všem hráčům GT, kteří v tzv. 6+1 podali velmi dobrý výkon podpořený i posilou
Patrikem Žídkem. Ten si ve svém prvním
utkání za GT připsal hned dva body za dvě
asistence.“
Top Dogs Nový Jičín – G.T. Trojanovice
4:4 (3:2)
Branky: Bátrla Tomáš 2, Handrych Jaroslav, Šimek Jiří - Žídek Patrik, Špaček Radim, Štika Jan, Klimpar Pavel
Dalibor Petrželka (G.T. Trojanovice):

„Znovu ven a znovu do Nového Jičína, kde
nás čekalo opět těžké utkání, tentokrát
s týmem Top Dogs. Soupeř se prezentoval
téměř po celý zápas předně silovým stylem
hry a napadáním rozehrávky hostů. Po několika individuálních akcích soupeře jsme
velmi rychle a stejně jako před týdnem museli dohánět dvoubrankové manko. Když
už se nám podařilo srovnat krok a vše nasvědčovalo tomu, že do šaten půjdeme
za vyrovnaného stavu, nebyli jsme důrazní v obraně a soupeř nás s přehledem potrestal gólem do šatny. Do druhé poloviny
utkání jsme vstoupili o něco lépe. Soupeř
se již tolik neprosazoval a nám se povedlo
utkání otočit. Za stavu 4:3 jsme si vytvořili několik slibných příležitostí k navýšení
skóre, branku se nám ale vstřelit nepodařilo. Zhruba 8 minut před koncem jsme nabídli soupeři tutovku po nešťastné chybě
v rozehrávce Trojanovic. Domácí hráč se
v zakončení opět nemýlil a vyrovnal
na konečných 4:4. Zbytek utkání se nesl
ve smyslu „kdo dá gól, vyhrál“, ale ani jeden z týmů se již neprosadil. Utkání skončilo, řekl bych, spravedlivou remízou.“
FU Kopřivnice – G.T. Trojanovice 3:3
(0:3)
Branky: Pavel Střelec, Burýšek Lukáš, Petráš Radek - Špaček Radim 2, Klimpar Pavel
Dalibor Petrželka (G.T. Trojanovice):
„Před skvělou diváckou kulisou v Kopřivnici jsme se utkali s výborným týmem
domácích FU. Věděli jsme, že zápas bude
ve velmi rychlém tempu, vyhecovaný, plný

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
v roce 2018 uspořádalo řadu akcí, které měly úzký vztah k obci Trojanovice.
Mám především na mysli edukační programy pro školy, kterých se pravidelně
účastní žáci Jubilejní základní školy
prezidenta Masaryka v Trojanovicích i
žáci mateřských škol. Kromě tradičního
vánočního a velikonočního programu
žáci navštívili také programy Jak krtek
ke kalhotám přišel, Jak se dělá Radegast, Tam za mořem, Mezi námi šelmami, Kdo bydlí v lese či Koho najdeš
na poli.
Úspěšně se rozvíjel i projekt Čtvrtečníci, který pravidelně navštěvují i trojanovičtí občané. Tradiční akcí, které se
účastní návštěvníci ze širokého okolí, je
Frenštátská muzejní noc, která se v roce
2018 nesla v duchu podtitulu Ať žije
rozmanitost!
Připravit akce, aby byly zajímavé a kvalitní, vždy něco stojí. Z tohoto důvodu
jsme v dubnu loňského roku v rámci
grantové výzvy požádali obec Trojanovice o ﬁnanční příspěvek na naše aktivity. Poskytnutou dotaci jsme využili
na realizaci výše zmíněných akcí. Jménem muzea bych chtěla poděkovat obci
Trojanovice za podporu a všem trojanovickým občanům za přízeň, kterou nám
věnují.
Mgr. Alena Figarová
vedoucí muzea
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