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V sobotu 18.12.2021 proběhl v sále kina 
ve Frenštátě p.R. koncert pěveckého sboru 
Nyklband spojený s křestem nového CD. 
Vánočně laděný cyklus písní provedl po-
sluchače od doby adventu až po narození 
Ježíše. V podobě, v jaké písně zazněly, byly 
zachyceny  i v nahrávce 3. alba s názvem 
Dnešní noci. Ta vznikla za pouhých 16 ho-
din v zázemí ZUŠ Frenštát p.R.  
V tomto komorním pěveckém sboru z Fren-
štátu pod Radhoštěm, pod vedením sbormi-
stra Borise Nykla, se představila sborovým 
i sólovým zpěvem Pavla Cibulcová, dlouho-
letá členka souboru (od r. 2015) a zároveň 
od školního roku 2020/2021 paní učitelka 
na Jubilejní základní škole T.G.Masaryka v 
Trojanovicích.

 ▶ Nyklband za 7 let své existence oboha-
til nejen frenštátskou hudební scénu, ale 
působí již i na úrovni republikové a mezi-
národní. Kam jste se s Nyklbandem měla 
možnost podívat? 

Nyklband cestuje po celé České republi-
ce, ale to nejatraktivnější místo, které jsem 
mohla s Nyklbandem navštívit, byla Itálie, 
krásné městečko Montecatini Terme, kde 
jsme strávili úžasný týden plný zpěvu a nád-
herných památek. Pravidelně jezdíme do 
Žiliny, do Olomouce, do Prahy, do Kladna 
a dalších míst, hlavně v okolí Frenštátu. Nej-
raději vystupujeme doma, ve Frenštátě, kde 

nás  podporuje naše rodina, kamarádi a ši-
roká veřejnost.  

 ▶ Která ze získaných ocenění jsou pro Vás 
nejcennější? 

Všech ocenění si nesmírně vážím. Je za tím 
velká práce našeho šikovného sbormistra 
Borise Nykla, ale také hodiny a hodiny spo-
lečných zkoušek. 
Ale kdybych měla vzpomenout na nejcen-
nější zážitek, byl by to pro mě koncert v 
Kladně, kde jsme si mohli zazpívat Moza-
rtovo Requiem spolu s orchestrem a kladen-
ským sborem. A to byl opravdu nejkrásnější 
hudební i sborový zážitek. 

 ▶ Nyklband je znám tím, že se snaží dělat 
vše originálně. Zpíváte raději přepracova-
né skladby lidové či populární, nebo zcela 
nové autorské písně?

Mám ráda z každého koutku něco. Hlav-
ně aby mě melodie chytla za srdce. Pak už 
je jedno, zda je skladba smutná, duchovní, 
populární, veselá, nebo lidová. A jsem moc 
ráda, že náš repertoár je velmi pestrý a já si 
tak můžu zazpívat opravdu cokoliv. 

 ▶ Je originalita čistě na bedrech sbormi-
stra nebo svými myšlenkami přispívají i 
členové?

Všechno necháváme plně na sbormistrovi. 
Někdy se stane, že nás napadne nějaká jiná 
varianta provedení písně, ale finální podoba 
je vždy pouze na něm. 

 ▶ Jaké plány má Nyklband pro rok 2022?
Plánovat v dnešní době je dost obtížné. Rádi 
bychom uspořádali tradiční Jarní a Mikuláš-
ský (poslední adventní) koncert, ale co dal-
šího nás čeká, je zatím ve hvězdách. 

 ▶ Děkuji za rozhovor a přeji našim ško-
lákům, aby se i díky hodinám hudební vý-
chovy mohli prosadit ve světě.

Vážení a milí spoluobčané,
máme tu vizuálně hezky vypadající rok 
2022. Doufám, že hezký bude i jeho prů-
běh a každému z nás se podaří mezi nut-
nými a neodkladnými záležitostmi najít 
si prostor na sebe a své blízké. Najít si 
způsob dobíjení vlastní baterie a využití 
své energie tam, kde nám to dává smysl.
S vlastní energií je třeba nakládat uváž-
livě, stejně tak s energiemi provozními.  
S rostoucími cenami, snižováním zdro-
jů a ekologickou zátěží se problematika 
energetiky řeší čím dále intenzivněji. 
Nejenže každý z nás může snížit vhod-
nými opatřeními svou spotřebu nebo 
zvýšit podíl energetické soběstačnosti, 
ale i obec se snaží hledat možnosti, jak 
s energiemi nakládat šetrněji. Z tohoto 
důvodu je na letošek nachystána výměna 
lamp veřejného osvětlení za úspornější a 
dokončení přestavby obecního úřadu s 
energetickými úsporami. Na tyto reali-
zace snižující spotřebu se budeme snažit 
navázat projekty umožňující profitovat  
z lokálních obnovitelných zdrojů energie. 
Nahrává tomu vývoj technologií, cenová 
dostupnost i legislativní podpora. Aby 
řešení bylo koncepční a vyrobená ener-
gie našla své upotřebení v místě vzniku, 
je nutná spolupráce s odborníky na ener-
getiku. Centrum Lomné se podařilo za-
řadit mezi pilotní republikové studie ko-
munitní energetiky. Analýzou možných 
vhodných ploch (střech) k zisku solární 
energie a analýzou spotřeby odběrných 
míst by vznikl koncept, který při umož-
nění přenosu elektrické energie přes již 
vybudovanou distribuční soustavu zajistí 
částečnou energetickou nezávislost na 
dodávané energii. 
Pokud bude řešení smysluplné v rámci 
cenové návratnosti a realizovatelnosti jak 
technické, tak administrativní, mohlo by 
se aplikovat v dalších částech.
Přeji nám, aby sluneční paprsky dobíje-
ly nejen naši životní energii, ale aby se 
podařilo využít je i k chytrým řešením v 
obci. 

Ivana Vrtalová

Slovo místostarostky Smíšený komorní pěvecký sbor Nyklband
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Napsáno na okrajiObecní investice na rok 2022

Tolik krásy a přitom je to tak pro-
sté. Mou pozornost zaujala fo-

tografie starší ženy, která v dřevěné 
kolébce kolébá dítě a má na sobě 
krásný lidový kroj. Ten kroj je oprav-
du nádherný a dodává celé fotce, řekl 
bych, až důstojnou atmosféru.  Jak 
se tak kochám tou krásou, marně 
přemýšlím, jak je to dlouho, co jsem 
naposledy někoho viděl oblékat kroj? 
Měl jsem já sám na sobě vůbec někdy 
kroj? Musím přiznat, že ne. Skutečně, 
nikdy jsem jej neoblékl. Pokouším se 
tedy představit si sám sebe, jaké by to 
asi bylo, kdybych měl na sobě košul-
ku, brunclek, nohavice nebo župicu. 
A tahle představa mimoděk vyvola-
la zacukání koutky mých úst. Pokud 
si totiž něco skutečně neumím  dost 
dobře představit, pak je to má postava 
ve valašském kroji.  Ale proč vlastně? 
Často nosím tričko, pohodlné kalhoty 
a kšiltovku, už ani vlastně nevím po-
řádně proč. Nejspíše to ale bude tím, 
že je to pohodlné, vyhovuje mi to a 
nosím to skoro celý svůj život. Tedy 
jedná se o zvyk. Vypovídají však o 
mně moje kšiltovka, tričko a kalhoty 
vůbec něco? Obávám se, že vůbec nic. 
Pokud na nich není zrovna nějaký ná-
pis, ale to u mne nebývá časté. Zkrát-
ka, v tomhle univerzálním stejnokroji 
dnešního globalizovaného světa člo-
věk lehce splyne s davem, jako by se 
nic nedělo. Naproti tomu však kroj 
vypovídá o tom, ze které části naší 
země pocházíme, a odkazuje na tra-
dice, které jsou pro každý kout naší 
vlasti specifické. Díky tomu vím, že 
paní na fotografii pochází nejspíše z 
Plzeňska. Kroj navíc vypovídal i o so-
ciálním postavení jeho nositele. Jinak 
vypadal kroj svobodného člověka a 
jinak těch, kdo žili v manželství. Kroj 
bohatého sedláka bylo možné na prv-
ní pohled rozeznat od kroje chudého 
chalupníka. Lišily se kroje sváteční 
od oblečení pracovního. Kroj nebyl 
něco umělého, cosi jako divadelní 
kostým, co by se oblékalo jenom na 
lidové veselice, jak je tomu dnes. Kroj 
byl součástí člověka od narození až 
po jeho poslední cestu.  Možná bych 
si měl kroj také pořídit, co myslíte? Je 
to součást kulturního bohatství, kte-
ré nám již po staletí patří. Nezřídka 
se stávalo, že se dědil z generace na 
generaci. Zajímalo by mě, zda moje 
současné oblečení vydrží také tako-
vou dlouhou dobu. Tipoval bych, že 
nikoli. Kroj je zkrátka jedinečný!                                                            
              Matěj Fucyman

Schválený rozpočet na rok 2022 obsahuje investice v plánovaném úhrnu 34 240 000 Kč. 

Most přes Malý Škaredý potok l 300 000
Cyklostezky - projekt 2 000 000
Záchytné parkoviště + zázemí Koksař 6 000 000
Točna pod Javorníkem 2 000 000
Vodovody a kanalizace 12 000 000
Projektová dokumentace - workout Lomná 40 000
Projektová dokumentace - rekonstrukce travnaté plochy TJ Bystré 200 000
Obnova soustavy veřejného osvětlení Trojanovice 4 000 000
Pumptrack l 700 000
Předprojektová příprava -CERKA 5 000 000
Nové auto - dodávka 520 000
Retenční nádrž sběrný dvůr 700 000
Zateplení OÚ 5 000 000

Záchytné parkoviště + zázemí Koksař

Na tento projekt bylo zažádáno o dotaci na MMR. Parkoviště s kapacitou 70 parkovacích 
míst je plánováno jako bezobslužné s automatickou závorou, asfaltovou komunikací a za-
travňovacími pásy na parkovacích místech. Zázemí parkoviště tvoří  5 toalet, 2 pisoáry a 
technická místnost. 

Točna pod Javorníkem

Tato autobusová točna u zastávky U Hutyrů se potýká s kolizí parkujících automobilů a točí-
cích se autobusů. Projekt rozšíření točny řeší zvýšení počtu parkovacích míst za současného 
snadnějšího průjezdu autobusů.

Vodovody a kanalizace

Již v prosinci bylo vypsáno výběrové řízení na realizátory 2 úseků kanalizací a 3 vodovodů 
(Vodovod a kanalizace před MŠ na Lomné, vodovod a kanalizace kruhový objezd - Solárka 
a vodovod za Lomnou. Tyto úseky bylo nutné kvůli dotaci na projekční činnost vypsat před-
nostně. Na tuto infrastrukturu byla podána žádost o dotaci na OPŽP 2021-2027. 

architektonická kancelář Kamil Mrva architects
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Cyklostezky - projekt

U cyklostezky Pindula, navazující pod Radhoštěm na projektova-
nou cyklostezku Solárka, byla zasmluvněna pouze studie. Na ni je 
nutné navázat následným projektem, který díky propojení dvou 
krajů může získat individuální krajskou dotaci na projektování cy-
klostezek.

Projektová dokumentace - workout Lomná

Workoutové hřiště v areálu školy by mělo nahradit a doplnit stá-
vající cvičební prvky.

Projektová dokumentace - rekonstrukce 

travnaté plochy TJ Bystré

Samotná hrací plocha fotbalového hřiště není v rovině. Projekční 
úprava počítá i se samozavlažováním hřiště a úpravou parametrů 
hřiště.

Obnova soustavy veřejného osvětlení Troja-

novice

Na tuto akci byla již přislíbena dotace z OPŽP ve výši 2 mil. Kč. 
Obnova spočívá ve výměně 380 ks současných svítidel za úsporné 
a doplnění 55 ks svítidel do tmavých proluk. Objem uspořené 
energie by měl dosáhnout 108 MWh/rok.

Most přes Malý Škaredý potok 

Stavební údržba mostu TR-07 - M v místní části pod Radhoštěm 
byla realizována v loňském roce s předpokládanou platbou v roce 
2022. Došlo k demontování zábradlí, odstranění asfaltobetonové-
ho krytu vozovky až na nosnou konstrukci, opětovnému vyzdění 
křídel, vyrovnání a opevnění dna koryta, vyztužení nosné kon-
strukce kari sítí, položení mostní izolace, osazení nového zábradlí 
a položení vrstvy vozovky.

Předprojektová příprava - CERKA

Důlní jámy v prostoru Dolu Frenštát se chystají k likvidaci a úva-
hy o budoucí transformaci tohoto území je třeba zkonkretizovat, 
aby bylo možné jednat se státním podnikem Diamo o možnostech 
převodu jeho majetku na obec a o možnosti financování smyslupl-
ného rozvoje této oblasti.
Předprojektová příprava bude vycházet z úvah, které byly již něko-
likrát prezentovány při mnohých jednáních se státními, krajskými, 
soukromými organizacemi i univerzitami - prostřednictvím mo-
derní a udržitelné architektury a urbanismu rozvíjet vzájemnou 
provázanost a integraci funkcí bydlení, práce a odpočinku v are-
álu. 
Projekt CERKA chce být ukázkovou lokalitou, ve které budou 
principy udržitelnosti a chytrá řešení převáděny do praxe, a sta-
ne se tak vzorovým příkladem možnosti kultivace venkovského 
prostoru pro jiné municipality. Ukázkový projekt Smart Village, 
kde architektura, urbanismus, technologie, energetika, inovace a 
cirkulární ekonomika jsou chápány jako základ. V souvislosti s ne-
vyhnutelnými výzvami budoucnosti je tak cílem projektu CERKA 

nalézat cesty transformace k udržitelnosti ve všech tematických 
oblastech projektu (architektura, urbanismus, podnikání, inovace 
a technologie, energetika, cirkulární ekonomika, vzdělávání, vol-
nočasové aktivity).

Koncept projektu CERKA by rád navázal na realizaci v centru Tro-
janovic v lokalitě Lomná. Tuto lokalitu se obci podařilo za přispění 
kvalitního architektonického řešení transformovat od ztrátového 
obchodu s nulovým komunitním životem po ekonomicky zis-
kovou lokalitu s bohatým komunitním životem. Projekt CERKA 
bude sledovat obdobnou trajektorii – ze zanedbané lokality brown-
fieldu Dolu Frenštát vznikne místo, kde se žije, pracuje, odpočívá. 
Díky realizaci chytrých, udržitelných řešení bude místem s poten-
ciálem ukázat budoucnost rozvoje venkova.
Základní obecné funkce a jednotlivé potřebné stavby pro celkový 
komplex aktivit v budoucím areálu: 

A. Veřejné funkce:
Komunitní centrum - mělo by sloužit místní komunitě. Platforma 
pro to, aby obec nestárla a mladí lidé měli možnosti se realizovat, 
rozvíjet se a neodcházeli za prací do velkých měst.
Místa pro spolkovou činnost - prostor, který by mohl být kombi-
nován s víceúčelovými prostory pro univerzity a firmy. Spolky jsou 
základní součástí komunity a je zapotřebí jim tvořit zázemí. Pro-
stor bude nutné vybudovat.
Náměstí, náves, bulvár - multifunkční zóna pro veřejný život v 
kombinaci s obchody, kavárnami či showroomy firem. Prostor pro 
realizaci umění, moderního mobiliáře, odpočinkových zón nebo 
kulturně společenských aktivit. 
Park pro odpočinek - přírodní prostor pro okamžitou relaxaci a 
odpočinek v rámci práce nebo denního běžného režimu.  
Meditační, duchovní místa - prostory určené pro intimnější rela-
xaci. 
Informační centrum - point, kde návštěvník lokality získá základní 
informace o místě a okolí. 
Sport - volnočas. Je zapotřebí si stanovit, které aktivity již v obci 
fungují a které chybí, abychom kvalitu sportu a volnočasových ak-
tivit doplnili.
Fotbal - areál je v přímém sousedství obecního fotbalového hřiště, 
které by mělo být také v rámci řešení projektu CERKA využito.
Vodní sporty - areál bude v rámci infrastruktury (cyklostezky) 
propojen s vodní nádrží Lubina (bývalý důlní areál dolu), která je 
vzdálena cca 1 km od areálu dolu a v rámci projektu bude velmi 
jednoduše upravena pro přírodní nekomerční rekreaci.
Lezecká stěna venkovní a vnitřní - jedná se o zásadní stavbu pro 
venkovní a vnitřní aktivity. Hlavní myšlenkou je vybudování neo-
byčejné venkovní stěny imitující skálu (viz. https://www.klajda.cz/
olympia/). Outdoorové aktivity jsou přímo spojeny s udržitelností, 
která je hlavním námětem areálu. Trojanovice mají prakticky vše v 
rámci outdooru, ale v regionu chybí skály i umělé stěny. 
Cyklistika, turistika, paragliding, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, 
pumptrack... 

Jedna z vizí studentů VŠB - technická univertiza Ostrava - fakul-
ta stavební na přestavbu těžních věží  (vznikla během studentské-
ho workshopu pod vedením doc. Vojvodíkové, kdy studenti měli 
1,5 hodiny na vytvoření vlastních vizí).
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Vzdělávání
Moderní experimentální terénní pracoviště Ostravské univerzity 
pro výuku studentů a školení zaměstnanců 
Mateřská školka -  využití areálu pro přemístění mateřské školy z 
lokality pod Javorníkem. 
Galerie umění - možnost zvážit využití strojovny pro těžní věž, 
vznik prostoru pro galerii v kombinaci s historickým odkazem na 
hornickou činnost.

B. Vědecká funkce:
Multifunkční kongresové centrum - prostor pro školení a prezen-
tace. Sdílený prostor pro potřeby firem, univerzit a kongresové tu-
ristiky.
Inovační centrum - prostor umožňující sdílení technologií a ino-
vací pro firmy. Jedná se o místo, kde by bylo možné sdílet technolo-
gie. Nutné projednat s budoucími firmami, co by chtěli sdílet a vy-
užívat v rámci samostatných či společných inovativních projektů.
3D tiskárny a další sdílené technologie
Coworkingové centrum
Ukázky technologií a jejich uvedení do praxe
Ubytování studentů, vědců

C. Komerční funkce:
Obchod - potraviny, outdoor, lokální značky...
Služby, půjčovny kol, koloběžek, kavárny, restaurace, firmy - vý-
robní prostory, firmy - kancelářské prostory, showroomy, pivovar, 
vinotéka...
V této oblasti musí dojít k průzkumu v rámci firem a obecného po-
tenciálu lokality při zpracování vstupů pro studii proveditelnosti.

D. Infrastruktura:
Cyklostezky - propojení areálu s ostatními částmi obce Trojano-
vice a Frenštátu p. R v návaznosti na budovanou nadregionální síť 
cyklostezek (Kopřivnice, Příbor, Ostrava; Rožnov p. R. a cyklostez-
ka Bečva - Valašské Meziříčí)
Komunikace - využití stávajících komunikací a budování nových.
Energetika - koncept komunitní energetiky a Positive energy dis-
trict. 
IT - napojení na vysokorychlostní internet

E. Bydlení:
Kombinace se všemi komerčními stavbami. Jedná se o zásadní 
smart inovaci ukazující potenciál propojení bydlení, práce a vol-
nočasu v rámci jedné zóny. Výstavba samostatných objektů pro 
bydlení je plánována v pozdějších etapách projektu nicméně již v 
jádrové oblasti by se mělo bydlení objevovat a kombinovat.

F. Odpady:
Reuse centrum - inovace v odpadovém hospodářství jsou důleži-
tou součástí projektu. Reuse centrum se v současnosti v lokalitě 
Frenštátska nenachází a jeho vybudování nabídne možnosti před-
cházení vzniku odpadu pro místní obyvatele i propagaci osvěty v 
oblasti odpadového hospodářství. 

G. Turismus:
Celkový komplex bude tvořit celek, který v rámci vlastního téma-
tu Architektury budoucnosti bude tvořit atraktivitu pro turistický 
potenciál, a bude tak pomocným stimulantem ekonomické udrži-
telnosti projektu. Pro Frenštátsko bude třetím pilířem turistiky po 
boku lokalit Pustevny - Radhošť a Horečky - Velký Javorník. 

Vývoj oblasti bude trvat 20 i více let. Nyní je potřeba nachystat a 
připravit základní infrastrukturu v území a začít budovat jádro-
vou oblast za pomocí transformačních fondů.

Pumptrack

Pumptracková  hliněná dráha s asfaltovým povrchem je plánová-
na v blízkosti základní školy na obecním pozemku navazujícím na 
cyklotrasu kolem Lomné. Celkem 420m2 pojízdné dráhy s funbo-
xem je určeno pro jízdu na odrážedle, koloběžce, in-line bruslích 
či kole. 

Nové auto - dodávka

Pro zaměstnance tech-
nického úseku je zapo-
třebí doplnit vozový park 
o pětimístný automobil 
(Toyota Proace). Sou-
časná Toyota Hilux bude 
převedena příspěvkové 
organizaci (základní ško-
le) pro potřeby školníka a 
rozvoz obědů.

Retenční nádrž sběrný dvůr

Využití střešní plochy k akumulaci dešťové vody do podzemní ná-
drže o objemu 10m3. Následné čerpání pro potřeby technických 
služeb (mytí techniky, zametací vůz...)

Zateplení OÚ

Závazek z minulých let - dokončení energetických úsporných 
opatření a modernizace budovy obecního úřadu. Budova by měla 
po opatřeních dosáhnout ze současného energetického štítku E 
(nehospodárná) na B (úsporná).

 Nástavba Školy

Rozšíření budovy školy o 3 odborné učebny (environmentální, 
jazyková a informačně-komunikačních technologií) je plánována 
na rok 2022 pouze se spolufinancováním z dotačního titulu. Do 
investic bude zařazena pouze v případě schválení MF.

Ivana Vrtalová
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Vzpomínka na Jana Šrubaře ( *30.12.1941 - †4.12.2021)

Jan Šrubař se narodil před 79 lety ve Frenš-
tátě pod Radhoštěm. Se zdejším krajem byl 
pevně spjatý, až srostlý. Poštěstilo se mu, 
že mohl strávit celý život v rodném domě.  
Narodil se do rodiny s malým hospodář-
stvím, dospíval po boku starší sestry Oldřiš-
ky. Žil téměř půl století vedle manželky Jin-
dřišky a dětí Petra, Radany a Marie. Zde také 
zestárl, zatímco do rodiny postupně přibylo 
deset vnoučat. 
Po vyučení se nástrojářem nastoupil do 
Mezu Frenštát, kterému byl věrný po celý 
svůj pracovní život. V průběhu sedmačty-
řiceti let, kdy v něm působil, si neustále 
doplňoval vzdělání, takže k výučnímu listu 
během několika desítek let přibyla maturi-
ta na večerní střední škole, inženýrský titul  
z dálkového studia v Brně a následně dokon-
ce i vědecká hodnost kandidáta věd. Co by 
věčný student a posléze také soudní znalec  
v několika odvětvích měl obrovskou knihov-
nu odborné literatury z mnoha směrů a 
oborů, vesměs technického ražení. Těžko 
říct, zda byl více pyšný na ni nebo na desítky 
párů lyží, které vlastnil a na nichž vyrážel do 
bílé stopy. Měl rád snad všechny hory, které 
navštívil (alpské či skandinávské země, Kr-
konoše, Jizerské hory či slovenské kopečky), 
kam pravidelně vyrážel na závody v dálko-
vých bězích na lyžích.
Přežít všechny tyto dlouhé štreky vyžado-
valo nejen pravidelný trénink, ale i osob-
ní sebezapření, zarputilost až zabejčenost. 
Těmito vlastnostmi se vyznačoval nejen ve 
sportu, ale také v jiných oblastech svého 
života. V tomto smyslu nejvýraznější bylo 
jeho působení v Pohorské jednotě Radhošť, 
jejímuž znovuvzkříšení a rozkvětu mnoho 
let napomáhal. Neboť, i když procestoval kus 
Evropy ještě v době, kdy to nebylo běžné a 
snadné, stejně jeho srdce patřilo vždy Fren-
štátu, Trojanovicím, Beskydům, Pustevnám, 
Radhošti a Martiňáku.
Na jeho koníčcích se projevovalo nejen to, 
že byl paličatý Valach a ještě k tomu horal, 
ale nejspíš i datum jeho narození. Přišel na 
svět den před Silvestrem, během tuhé zimy 
válečného roku 1941. Cokoli se týkalo zimy, 
lyží a sněhu, bylo prostě jeho. Na běžkách 
trénoval a závodil. Jeho největším sportov-
ním úspěchem bylo 4. místo na mistrovství 
Československé socialistické republiky v 
klasickém lyžování a získání titulu Eurollo-
ped master v dálkových bězích. Ve volných 
chvílích dělal stylového rozhodčího skoka-
nům. Ostatně fenomenálního Jiřího Rašku 
počítal mezi své nejbližší přátele.
Ovšem nezůstal jen u praktického sportová-
ní, angažoval se též v práci pro mnohé sekce 
lyžování na okresní, krajské a republikové 
úrovni. Svou vášeň pro zimu a její sporty 

propojoval se svou technickou erudicí, díky 
níž se podílel na stavbě nové lanovky na Pus-
tevny či budování tehdy nejmodernějších 
skokanských můstků u nás na Horečkách…

převzato ze smuteční řeči

Rozhovor s Janem Šrubařem vyšel v Obecních 
novinách v říjnu 2008

Hans Šrubař byl pro Frenštátsko pojem. Člo-
věk, který by mohl jít příkladem mnohým li-
dem mé i mladší generace. Jeho aktivita byla 
do konce jeho života obdivuhodná a jeho 
znalosti z historie neuvěřitelné. Nelenil a na-
vštěvoval archívy, chodil na jednání, organi-
zoval pracovní schůze, tlačil na věci, aby se 
hýbaly. Někdy s tím mohl být až protivný, ale 
upřímně musím říct, že toto zažívám taky a 
sám jsem někdy pro lidi protivný, když chci 
něco prosadit pro obec. Bez toho to nejde. 
Byl přesně tím protipólem dnešních „obča-
nů sociálních sítí“. Občanů, kteří si myslí, že 
jejich občanskou povinností je pouze říkat, 
co se má dělat, kritizovat a nadávat. Hans 
Šrubař byl ten, který sice hodně mluvil, ale 
také dělal. Nikdy se nebránil práci, která na 
něj byla naložena, a sám si vymýšlel a při-
dával. Zapsal se do duše Frenštátska, i mé 
vlastní, nesmazatelnou stopou. Je mi líto, že 
lidé jeho specifického ražení a naturelu, lidé, 
kterých je na Frenštátsku tak málo, odchá-
zejí. Je to tvrdá realita. Doufám, že se lidé 
zvednou od facebooků, tiktoků a instagra-
mů. Zvednou se, sednou na kolo jako Hans a 
pojedou také něco dělat. Za obec Trojanovi-
ce by mi bylo ctí, kdybychom mohli převzít 
jeho archiv Pohorské jednoty Radhošť, která 
má sídlo v Trojanovicích, uložit u nás v ar-
chivu a postupně třídit a umisťovat do naší 
nové knihovny a studovny v centru Lomné, 
pod Pustevnami, které měl tak rád.

Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice

Po dlouhé nemoci nás ve svých nedožitých 
80 letech 4. prosince navždy opustil Ing. Jan 
Šrubař, CSc., výborný sportovec, lyžař, turis-
ta, kamarád, obětavý  aktivní člověk a orga-
nizátor s obrovským přehledem, dlouholetý 
člen a předseda Pohorské jednoty Radhošť, 
kterou spolu s dalšími původními členy 
PJR pomohl znovuobnovit v roce 1991.  
Po 19 letech, po které byl předsedou PJR, 
se stal čestným předsedou. Po celou dobu 
se snažil získat zpět zabavený majetek PJR, 
organizovat sportovní a kulturní akce pořá-
dané PJR. Jeho práce a činnost je vidět všu-
de kolem nás, hlavně na Velkém Javorníku, 
Pustevnách a Radhošti. Jeho předčasný od-
chod je pro nás nenahraditelná ztráta. Nikdy 
na něj nezapomeneme.

Za PJR Dan Jalůvka
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Foto z otevření Libušína 30.7.2020

Dva předsedové PJR u příležitosti otevření 
Libušína



7

Leden 2022

 Zalesnění obecního lesa 

Obecní les pod Kozincem o výměře 
22,5 ha byl ve vytěžené části během říj-
na loňského roku zalesněn 2 000 kusy 
buků a 300 kusy smrků. Nákup výsad-
bového materiálu finančně podpořil  
Happy Forest z.s.  
Na obnovu lesů bylo možné přispívat 
do pokladničky na Pustevnách během 
akce Pískoles, která návštěvníkům na-
bídla kromě prohlídky pískových soch 
i didaktickou část zaměřenou na dění  
v přírodě.
Za podporu děkujeme.

Ivana Vrtalová
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 Instalace odpadkových košů 

Po trase od kamenného schodiště u rozhled-
ny Cyrilka po Velkou sjezdovku jsou nově 
umístěny odpadkové koše, které odolají zvěři 
a umožní turistům třídit i na horách. Popel-
nice na komunální odpad je doplněna žlutou 

na plast. I nadále však platí, že odpad na hory 
donesený by měl být opět v kapsách a baťůž-
cích snesen. 

Ivana Vrtalová

 Rozhlednu Cyrilka opět vlastní Pohorská jednota Radhošť
 Pohorská jednota Radhošť vybudovala prv-
ní z rozhleden na Pustevnách v roce 1894. 
Zatímco druhou rozhlednu, Metodějku z 
roku 1897, potkal osud zániku, Cyrilce svítá 
na lepší časy. Při svém vzniku nebyla zapsá-
na jako stavba, a tak po restituci připadla 
Biskupství ostravsko-opavskému. Jeho zá-
stupci však vyslyšeli vedení PJR a pomohli 

i s vyřízením náležitostí nutných k převodu. 
Dnes je již rozhledna Cyrilka zakreslena do 
katastrální mapy a jejím majitelem je inici-
átor a realizátor její stavby, tedy Pohorská 
jednota Radhošť. Do řádně zapsané stavby 
lze z Fondu Pusteven uvolnit finance k její 
opravě tak, aby bezpečně sloužila svému 
účelu.                                                         -red-

Lípy na Karlovicích Výsadba třešní

Na Karlovicích bylo vysázeno do proluk aleje 20 lip 
velkolistých jako náhradní výsadba za pokácené dřevi-
ny ve Frenštátě p.R. a Lichnově.
Realizátorem výsadby je Správa silnic MSK.

-red-

Společnost Diamo, státní podnik, vy-
sadila jako náhradní výsadbu za po-
kácené dřeviny v areálu Dolu Frenštát 
pět třešní ptačích (Prunus avium) na 
louce u Koksaře.

-red-

Ořez jmelí

Na přelomu listopadu a prosince probí-
hal ořez jmelí v kooperaci s firmou Od-
vezudovezu.cz. Spolupráce byla před-
časně ukončena vlivem nemocnosti a 
zrušených vánočních trhů. 

-red-

Výsadba třešní

Náves na Lomné byla dokončena vý-
sadbou tří javorů (Acer platanoides 
globosum) a instalací pítka, u kterého 
budete moci uhasit žízeň od jara do 
podzimu.
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Po stopách základního školství v Trojanovicích - 
9. část

Neuplynulo ani pět let a Nejedlého školskou reformu vystří-
dala nová. V roce 1953 byl vydán zákon, který měl co nejvíce 
přiblížit československé školství sovětskému. Nejvýznamněj-
ší změnu, kterou přinesl, bylo zkrácení povinné školní do-
cházky na osm let, aby mladí lidé mohli co nejdříve odejít do 
pracovního procesu. V Trojanovicích probíhala výuka pou-
ze do 5. třídy, zbylé tři ročníky žáci absolvovali na některé  
z frenštátských škol.
 V souvislosti se změnami výuky byly vydány nové osnovy a 
učebnice. Podle kronikářských zpráv „nebylo možné všechny 
ty změny najednou zvládnout a uvést v život.“ Nové učebni-
ce byly dodávány se zpožděním a mnohé z nich se ukázaly 
nevhodně napsané a sestavené. „Tak např. početnice pro 3. a 
5. postupný ročník obsahovaly těžké, vlastně nesrozumitelné 
příklady…“ Učebnice obsahovaly i chyby. Zásadním problé-
mem bylo, že osnovy ani učebnice nereflektovaly fakt, že se 
výuka na základních školách zkrátila o rok. Byly příliš ob-
sažné a podrobné, takže učitelé se dostávali do časové tísně a 
nezbývalo jim na zopakování a utvrzení učiva. 
 Na Bystrém a pod Javorníkem se kromě toho potýkali s ne-
dostatkem vyučovacích prostor. V obou případech to řešili 
střídavým vyučováním. V zápise z roku 1957/58 se ředitel 
Josef Rek zmínil o záměru vybudovat pod Javorníkem no-
vou školu. Za tímto účelem byl zakoupen pozemek o výměře  
2 000 m2 od Karla Konvičky a Josefa Šmahlíka. Ze stavby 
však nakonec sešlo. 
 Ve snaze ulehčit situaci byli počínaje školním rokem 1958/59 
žáci 5. tříd z Trojanovic pod Javorníkem a na Bystrém pře-
řazeni do frenštátských škol, takže zůstaly jenom čtyři po-
stupné ročníky. Střídavé vyučování sice z důvodu nedostatku 
učeben pokračovalo, „práce třídním učitelům však byla vel-
mi usnadněna“.
 Rok 1960 přinesl další změnu v organizaci školství. „Úspě-
chy národního hospodářství, nastupující vědeckotechnická 
revoluce i některé nedostatky, které v přípravě dorůstajícího 
pokolení v tomto období byly, vedly k novému přístupu k 
otázkám vzdělání a výchovy v naší společnosti.“ Pro základní 
školy to znamenalo návrat k devítileté školní docházce. Počí-
naje školním rokem 1960/61 dostávali žáci učebnice a školní 
potřeby zdarma. 
 Významným pozitivem této doby bylo zajištění rozsáhlé 
zdravotní péče na školách. Minimálně dvakrát do roka se 
ve třídách konaly pravidelné lékařské prohlídky. Stejně tak 
často navštěvovaly třídy v rámci školního vyučování zubního 
lékaře. Mimoto probíhalo povinné očkování proti nakažli-
vým chorobám (např. proti infekční žloutence, spalničkám, 
planým neštovicím apod.), čímž se výrazně zamezilo jejich 
výskytu v populaci. 
 Od padesátých let dochází k postupnému, leč výraznému 
poklesu počtu žáků. Jestliže v roce 1950 chodilo do troja-
novických škol kolem 250 dětí, počátkem šedesátých let jich 
bylo jen 158 a ve školním roce 1971/72 poklesl jejich počet 
na 118. To vedlo místní samosprávu k rozhodnutí soustředit 
veškerou výuku ve škole na Lomné. V roce 1972 se přestalo 
vyučovat na základní škole pod Javorníkem. O dva roky poz-
ději podobný osud potkal i základní školy na Bystrém a pod 
Radhoštěm.

Martin Trubač

 Včelaři

Vážení přátelé,
letošní rok byl od března do konce května deštivý a chladný, což je 
v období hlavního rozvoje včelstev nejhorší, co může být. Zásoby 
v úlech se snížily na minimum a včel, místo aby v květnu přibýva-
lo, tak jejich stav začal klesat. Mnohá včelstva bylo nutné přikrmit 
cukerným roztokem nebo přemístěním zásob z jiných včelstev. Ta-
kové počasí přispívá rozvoji varroa roztočů, kteří šíří virové nákazy 
v úlech. Platí VARROÁZA = VIRÓZA. Snůška byla minimální a 
krátká. Lípy, na které jsme v předcházejících letech spoléhali, ne-
kvetly prakticky vůbec, a když, tak minimálně. Průměrné výnosy 
klesly na polovinu předcházejícího roku. Od poloviny července se 
muselo začít krmit, protože v přírodě bylo nektaru málo. Nadá-
le pokračuje mizení včel z úlů od srpna do května následujícího 
roku. Za poslední 3 roky ubylo v našem spolku 241 včelstev, což je 
33% z celkového stavu 746. Klesající stavy včelstev má na svědomí 
kromě virózy i neúnosná loupeživost cizích včel a vos v podletí. 
Vosy napadaly včelstva až do konce listopadu. Státní veterinární 
zpráva sice vydala doporučení, jak má probíhat léčení včelstev  v 
podletí, na podzim a na jaře, ale mám za to, že je to nedostačují-
cí. Prioritou včelařů zůstává držet počty roztočů varroa na pokud 
možno co nejnižším stavu, ale ne vždy se tak daří, hlavně v období 
snůšek. Monitoring, což je sledování počtu roztočů na podložkách 
vložených do podmetu úlů, se stává naprosto zásadní věcí. Díky 
dotacím od obce Trojanovice a města Frenštátu pod Radhoštěm 
jsme nakoupili organické léčivé prostředky, které nám pomáhají 
částečně zvládat současnou situaci boje s varroázou. Na závěr přeji 
všem včelařům úspěšný rok 2022 jak v oblasti množství vyprodu-
kovaného medu, tak i v léčení včelstev. 

V Trojanovicích 10. 12. 2021 
Hrnčíř O.

Předseda ZOČSV Frenštát p.R. z.s.

Naši jubilanti

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Václav Havlík  85 let

Anežka Jurková 80 let

Eva Czerneková 80 let    

Anežka Polášková 80 let

Jana Schwarzová 75 let

František Ondryáš 75 let

Tomáš Pollák  70 let

Josef Babinec  70 let

Marie Juračáková 70 let

Milan Kolář  70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubi-
lea občanů dožívajících se 70, 75, 80, 85, 90 let a následný  
každý rok po devadesátých narozeninách. Pokud si nepřeje-
te být uveřejněni, prosíme o sdělení této informace v kance-
láři evidence obyvatel, na tel. čísle 556 835 023 nebo na email  
evidence@trojanovice.cz. 
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Byl jeden muž a kolem něho osm žen. Vše vypada-
lo na první pohled v pořádku a téměř idylicky. Až 
jednoho rána byl onen muž nalezen ve své ložnici 
zavražděný dýkou z parohu. Obrázek spořádané ro-

diny začne dostávat trhliny a každá z oněch osmi žen se najednou 
stává potenciální vražedkyní. 
V měsíci lednu chystá Amatérská divadelní společnost Waterloo 
reprízu představení Roberta Thomase Osm žen. Detektivní hru se 
zpěvy můžete zhlédnout 21. a 22. ledna 2022 ve 20 hodin v 

kině Frenštát. 

Místa v sále si můžete rezervovat od 10. ledna 2022 v Turistickém 
a informačním centru ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Vzhledem k epidemiologické situaci je vstup do sálu umožněn 
pouze za splnění příslušných podmínek, které budou uvedeny 
na zadní straně rezervačního lístku. Děkujeme za pochopení a za 
účinnou spolupráci s pořadateli.

Martin Trubač

Akce v Trojanovicích a okolí

          Muzeum ve Frenštátě p. R. 
  výstavy a programy

      PAVEL STRNADEL - OZVĚNY
Výstava k 70. narozeninám autora. 

Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. února 2022.

ČTVRTEČNÍCI: ŠKOLSTVÍ NA FRENŠTÁT-
SKU  - I. 

Obrázky z dějin základního školství od nejstarších 
dob po éru Chocholovu.

Přednáší Mgr. Martin Trubač.
Ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 17.00 hodin.

Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč. 

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Waterloo zve na reprízu Osmi žen

  Oznámení o změně ceny vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v sou-
ladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného 
s účinností od 1. ledna 2022 takto:

Cena v Kč za m3

bez DPH vč.10% DPH
Voda pitná 
(vodné)

 45,91 Kč
43,52 Kč *

50,50 Kč
47,87 Kč *

Voda odvedená
(stočné)

40,79 Kč
38,66 Kč*

44,87 Kč
42,53 Kč*

* cena v roce 2021



10

Leden 2022

V areálu stáje Bonanza pod 
Javorníkem si mohli ná-
vštěvníci v adventním čase, 
kromě zapálení Betlémského 
světla a ochutnávky svařáku 
a punče, prohlédnout i živý 
betlém a poslechnout kole-
dy. U jesliček malého Ježíš-
ka hlídaly a zahřívaly ovce, 
kozy a poník Emilka. Zvěda-
vě dění přihlíželi i další čle-
nové ze stáda koní.

-red-

Reklama a inzerce Živý betlém
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 Klub důchodců na Lomné

Máme za sebou další rok (2021) prožitý společně v klubu dů-
chodců na Lomné. Byli jsme aktivní, pokud nám to dovolila 
pandemie. Protože se nemůžeme scházet v hasičské zbrojnici,  
děkujeme vedení hotelu Kocián, že se můžeme scházet u nich.
Byli jsme na zájezdu v památníku A. Strnadla, zajeli jsme se po-
dívat do muzea vystěhovalců v Lichnově, kde nás provedla spo-
lečně se zajímavým výkladem paní Al. Dobečková. Po ukončení 
jsme se zastavili na Žabárně na chutný oběd. Oba zájezdy nás 
bezpečně vozil Petr Makový, za což mu děkujeme, a těšíme se na 
příště, pokud nám to situace dovolí.
Uskutečnili jsme tradiční burzu výpěstků, která byla úspěšná i 
pro naši pokladnu.
Poslední akcí r. 2021 bylo krmášové setkání v hotelu Kocián, kde 
nám připravili výborné krmášové menu - chutnalo všem.
Po dobrém jídle se konala tombola, do které přispěl každý z nás 
tzv. co dům dal. Při losování jsme se pobavili a kupodivu ke vší 
spokojenosti každý něco vyhrál.
Do nového roku 2022, na který si již plánujeme činnost, bychom 
si přáli, aby mezi nás přišli noví členové, přinesli nové nápady 
nebo naopak se s námi pobavili.
Scházíme se každou druhou a čtvrtou středu v měsíci a doufá-
me, že mezi námi uvidíme nové tváře. 

Za členy klubu Jana Jaškovská

 Klub seniorů pod Javorníkem

Rok 2021 je historií. Jaký byl ten loňský rok? Žijeme v překrásné obci 
v srdci Beskyd, která patří mezi katastrálně největší v republice. V obci 
je řada míst na odpočinek, je bohatá na kulturní a historické památky. 
Obec se modernizuje a pro občany se vytváří k životu lepší a lepší 
podmínky. V obci se také vyžívá ve volném čase několik klubů a spol-
ků podporovaných vedením obce. Jako raritu uvádím, že naše vesnice 
je jediná, která má dva fotbalové kluby.
 Nechci však komplexně hodnotit život v obci v loňském roce, na to 
jsou jiní, povolanější. Chci se ohlédnout, co přinesl loňský rok pro 
důchodce v klubu seniorů pod Javorníkem. I přes složitou kovidovou 
situaci, která v určitém období ovlivňovala chod klubu, toho bylo po-
měrně dost. Posuďte sami. 
 V prvním čtvrtletí byl vyhlášen nouzový stav a pravidelné schůzky 
se nekonaly. Přesto výbor klubu byl v telefonickém kontaktu a při-
pravoval plán schůzek, až to situace dovolí. Proběhla inventura DKP 
v prostorách klubu a našim ženám byly předány balíčky k svátku žen. 
Požádali jsme obec o granty, které by zabezpečovaly chod našeho klu-
bu. Této žádosti bylo k naší spokojenosti vyhověno, za což děkuje-
me. Po uvolnění situace jsme se opět každou středu scházeli. Provedli 
jsme jarní úklid v klubovně a venkovních prostorách mateřské školky 
a přilehlém parčíku. V naší režii bylo kácení máje za účasti nejen ob-
čanů zpod Javorníka. Vydařená akce. Samozřejmě jsme nezapomněli 
na tradiční smažení vaječiny. Rovněž jsme absolvovali procházky do 
okolí. Jedna z nich byla ukončena v obecní restauraci na Rekovicích, 
kde jsme si pochutnali na večeři. Pořádali jsme také besedy, kdy mezi 
nás přišli starosta obce pan Jiří Novotný, místostarostka  Ivana Vrtalo-
vá a zástupce obce Hana Dorotíková. 
Byli jsme solidární s obyvateli jižní Moravy, která byla postižena tor-
nádem, a zaslali jsme na konto obnovy finanční pomoc. Po prázdni-
nách jsme si promítali videa z dovolených a povídali si o zážitcích. 
Mikrobusem, který nám zajistila obec, jsme jeli na zájezd  do Hrabyně 
(na památník Ostravské operace) a navštívili překrásný zámek v Ra-
duni. 
V klubu jsme oslavili při harmonice životní jubilea našich členů. 
Provedli jsme podzimní úklid a vyzdobili klubovnu. Přišel mezi nás 
Mikuláš s čertem a rozdal drobné dárky. Na Vánoce jsme si za při-
spění obce předali sváteční balíčky. Nechyběly koledy s doprovodem 
harmoniky Jindry Selcera. V samém závěru roku jsme si, pokud nám 
to situace dovolí, naplánovali, co bychom chtěli dělat v roce 2022.  
Se skleničkou sektu jsme si popřáli hodně zdraví s vírou, že nový rok 
bude lepší než rok uplynulý. Takový byl rok v našem klubu. 
Přejeme všem za  klub seniorů pod Javorníkem hodně zdraví a opti-
mismus. 
Abych nezapomněl. V minulém čísle jsem položil otázku, co valašsky 
znamená „Beskyd“. Vím, že jste to věděli, ale přesto - správná odpověď 
zní:  Horský travnatý hřbet, spojující dva vrcholy.
                                                                                Mirek Zágora, kronikář klubu                                                  

 Vzpomínka na rodnou obec

Zajít po „Solárce“ do Trojanovic na Lomnú, na křižovatku ke 
kamennému kříži po 80 letech, nedá se uvěřit změnám, které na 
sebe obec Trojanovice vzala. 
Tehdy tu bylo nemnoho dřevěných chalup, střechy pokryté šin-
delem ze dřeva, někde i lepenkou natřenou dehtem.. A okolo se 
pásly 3-4 krávy, někde i několik oveček. To bylo skromné bo-
hatství rodin s mnoha dětmi. Lidé si pěstovali na kousku pole 
brambory (kobzale), hlávkové zelí, aby bylo nejen na všední dny, 
ale i na neděli, kdy se zašlo v „městě“ do horního nebo dolního 
kostela.
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Ze svátků to byly ponejvíce Vánoce, kdy hlavně 
děti zašly k sousedům zazpívat 2-3 koledy. Za to 
bylo pár doma upečeného cukroví, to „kupované“ 
bylo jen na stromek.
Potom větší svátky byly Velikonoce, kdy mladí 
chodili s jalovcem na „kupačku“. Pak, po druhé 
světové válce, přišla „kolektivizace“, která změni-
la život úplně všem. Zasáhla do zvyků a obyčejů 
lidem i tady pod horami.
Jen Radhošť a kaple zůstaly a dívaly se pod sebe, 
co se to děje. Již nebylo na polích vidět krávy za-
přažené do pluhů při sadbě „kobzalí“ nebo do „že-
břiňáků“ se svozem obilí a suchého sena. Začalo 
přibývat i těch, kteří se z měst přijeli podívat na 
lidi a přírodu na venkově. A jak zavzpomínal ny-
nější pan starosta Jiří Novotný v knize Drahomíra 
Strnadla K trojanovským horám: Když zajdu na 
Janíčkův vrch, před očima se mi rozprostírá uply-
nulý život naší obce v celé své kráse, tíži i rozma-
nitosti, kolik krásného lidé z Trojanovic dokázali 
vytvořit...

Ludvík Šablatura

K řadě ocenění za zásluhy v boji proti okupantům a za svobodu vlasti přibyl dne 
31.8.2021 kříž „Za zásluhy“ Českého svazu bojovníků za svobodu.

 Matice Radhošťská
Na schůzi Matice Radhošťské (MR), konané 11.12.2021 v Památ-
níku bratří Strnadlů a Jana Knebla, vzpomenul předseda Dra-
homír Strnadel na události spjaté s rokem 2021. Výročí úmrtí P. 
Filipa Eliáše, frenštátského faráře a druhého předsedy MR (1919-
1931), který zemřel před 90 léty, výročí odhalení sousoší sv. Cyrila 
a Metoděje na Radhošti z roku 1931, 88. narozeniny Jana Tichav-
ského, který má velké zásluhy na obnovení MR, 70. narozeniny 
Petra Altrichtera, dirigenta a varhaníka, 54. narozeniny P. Petra 
Dujky, faráře z Bečev, úmrtí dlouholeté členky Marie Střalkové.
Byli přivítáni noví členové, mladý manželský pár z Příbora. Pavla 
Pavlisková je mladou varhanicí.
 V rámci pětiměsíční akce Otevřené chrámy (projekt, který zpří-
stupňuje církevní památky v moravskoslezském regionu) se stala 
kaple na Radhošti nejnavštěvovanějším místem. Zajištění otevře-
ní kaple a možnosti její prohlídky i mimo bohoslužby je zásluhou 
dobrovolné práce členů Matice.
Ze zisku z prodeje upomínkových předmětů, vstupného na vyhlíd-
ku ve zvonici, členských příspěvků, finanční podpory akce Otevře-
né chrámy a darů bylo rozhodnuto podpořit činnost farnosti Dol-

ní, Prostřední a Horní Bečvy a farnosti Frenštát p.R., které zajišťují 
bohoslužby na kapli, farnosti Vidče na opravu střechy kostela sv. 
Cyrila a Metoděje, činnost církevní školy ve Val. Meziříčí, TV Noe 
a tornádem zasaženou obec Hrušky.

Čerpáno ze zápisu schůze Matice Radhošťské
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Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií

Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedo-
platků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jed-
norázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné 

okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP - Vyúčtování DPI.  
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skuteč-
nost, že žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní 
smlouvy.
Dále se posuzuje stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s 
ním posuzují společně. 
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových 
stránkách MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen
-energii. 

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na 
energie, je možné realizovat také prostřednictvím opakujících se 
nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na byd-

lení a doplatek na bydlení. 

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž 
nárok se hodnotí v závislosti na příjmech rodiny a nákladech této 
rodiny na bydlení. 
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydle-
ní je třeba splnit tři zásadní podmínky: 
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je 
vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je členem bytového druž-
stva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu 

nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní ná-
klady na bydlení 
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a re-
prezentují ty výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na 
bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové ná-
klady na  bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti 
- https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi 
tzv. normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem ro-
diny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města 
Prahy koeficientem 0,35. 
Pokud i s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení 
zbude osobě/rodině málo peněz (okolo životního minima), nebo 
pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních smluv-
ních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad prá-
ce ČR požádat o doplatek na bydlení https://www.uradprace.cz/
web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze oso-
by, týká se tedy především lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy. 
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dáv-
ky dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. 
pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště ža-
datele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k 
dispozici na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.
mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz. 
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OBEC TROJANOVICE
744 01  TROJANOVICE 210

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice kona-
ného dne  13.12.2021 v sále Hotelu Beskyd 

20/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje program 20. zasedání, 
konaného dne 13. 12. 2021.

20/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje do návrhové komise Pe-
tra Ondryáše, Hanu Dorotíkovou a Jana Gajduška, jako ověřovate-
le zápisu Čestmíra Peigera a Radku Kopřivovou.

20/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje návrh rozpočtu obce 
Trojanovice na rok 2022.

20/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtový výhled na 
rok 2023 - 2025.

20/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje inzerci v rámci osvě-
tové činnosti dopravní bezpečnosti.

20/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zrušení usnesení č. 19/7 
z 19. zasedání zastupitelstva konaného dne 25.10.2021.

20/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3523 a koupi částí pozemků p,č. 3036, 3037 a 3039, vše v k.ú. 
Trojanovice, mezi obcí Trojanovice a panem xxxx za těchto pod-
mínek:
- náklady na geometrické zaměření, znalecký posudek, vložení na 
katastr nemovitostí a další náklady budou rozděleny mezi žadatele 
a obec Trojanovice 1:1
- zástupce obce Trojanovice bude přítomen zaměření.

20/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 3631/3 v k.ú. Trojanovice žadateli panu xxxx za podmínky, že 
náklady na geometrické zaměření, znalecký posudek, vložení na 
katastr nemovitostí a další náklady bude hradit žadatel.

20/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 2634/2 v k.ú. Trojanovice žadateli panu xxxx za těchto pod-
mínek:
- náklady na geometrické zaměření, znalecký posudek, vložení na 
katastr nemovitostí a další náklady bude hradit žadatel.
- žadatel zajistí a uhradí veškeré náklady s vynětím zbylých částí 
pozemku z funkce lesa.
- zástupce obce Trojanovice bude přítomen zaměření.

20/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej části pozemku p. 

č. 250/10 v k.ú. Trojanovice žadateli panu xxxx za těchto podmí-
nek:
- náklady na geometrické zaměření, znalecký posudek, vložení na 
katastr nemovitostí a další náklady bude hradit žadatel.
- zástupce obce Trojanovice bude přítomen zaměření.

20/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem pozemku p.č. 
1132/3 v k.ú. Trojanovice žadateli panu xxxx za cenu 2 500 Kč/ha/
rok.

20/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem části pozemků 
p.č. 730/1 o výměře 140 m² a 714/1 o výměre 290 m² v k.ú. Troja-
novice, viz příloha č. 1, žadatelce paní xxxx, za cenu 2 Kč/ m²/rok.

20/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem části pozemku 
parc.č. 2047/10 v k.ú. Trojanovice, viz příloha č. 2, o výměře 29 079 
m² za cenu 2 500 Kč/ha/rok žadateli xxxx.

20/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku v ma-
jetku obce Trojanovice p.č. 3550/23 o výměře 7 m² a p.č. 3550/24 
o výměře 81 m² žadatelům panu xxxx, xxxx, xxxx a xxxx, a kou-
pi pozemků od žadatelů, pozemek p.č. 2442/2 o výměře 125 m², 
2443c o výměře 45 m² a 2391/2b o výměře 18 m², vše dle geomet-
rického plánu č. 4198-73/2020, vše v k.ú. Trojanovice, s finančním 
vyrovnáním dle znaleckého posudku, kdy xxxx a xxxx uhradí obci 
Trojanovice částku ve výši 26.991,18 Kč a obec Trojanovice uhradí 
žadatelům xxxx a xxxx částku ve výši 13.185,74 Kč.

20/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 30 000,- Kč se subjektem 
Andělé Stromu života p. s., viz příloha č. 3. 

20/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 30 000,- Kč se subjektem 
Andělé Stromu života p. s., viz příloha č. 4. 

20/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břeme-
ne pro výměnu elektrického vedení nízkého napětí v obecním po-
zemku p.č. 2059/1, vše v k.ú. Trojanovice za podmínky, že platbu a 
podmínky určí směrnice č. 2/2020.

20/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Darovací smlouvu ve 
výši 15 000,- Kč mezi obcí Trojanovice a Tělovýchovnou jednotou 
Trojanovice Bystré na reklamní poutače pro sponzory.

20/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč mezi obcí Trojanovice a 
Tělovýchovnou jednotou Trojanovice Bystré, viz příloha č. 5.

20/20
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Darovací smlouvu ve 
výši 10 000,-Kč mezi obcí Trojanovice a Tělovýchovnou jednotou 
Trojanovice Bystré na obnovu štěrkové parkovací plochy.
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20/21
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Darovací smlouvu ve 
výši 80 000,-Kč mezi obcí Trojanovice a Tělovýchovnou jednotou 
Trojanovice Bystré na workoutové hřiště.

20/22
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje koupi pozemku p.č. 
1099/13 v k.ú. Trojanovice za cenu dle odborného odhadu.

20/23
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku mezi obcí Trojanovice a Českou republikou - Ha-
sičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.

20/24
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou vy-
hlášku obce Trojanovice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.

20/25
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Směrnici č. 1/2022 - 
Vnitřní směrnice o tvorbě a použití sociálního fondu.

20/26
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti na vy-
budování pumptrackového hřiště do vhodného dotačního titulu 
MMR v rámci podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2022.

20/27
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti „Výstav-
ba vodovodu v obci Trojanovice“ do vhodného dotačního titulu 
OPŽP a pověřuje starostu obce podepsáním příkazní smlouvy s 
Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, IČ: 45659176.

20/28
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti „Výstav-
ba kanalizace v obci Trojanovice“ do vhodného dotačního titulu 
OPŽP a pověřuje starostu obce podepsáním příkazní smlouvy s 
Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, IČ: 45659176.

20/29
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti „Nástav-
ba ZŠ Trojanovice“ do vhodného dotačního titulu IROP a pověřuje 
starostu obce podepsáním příkazní smlouvy s Regionální rozvojo-
vou agenturou Východní Moravy, IČ: 45659176.

20/30
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti „Výstav-
ba parkoviště a sociálního zázemí pro cestovní ruch“ do vhodné-
ho dotačního titulu MMR a pověřuje starostu obce podepsáním 
Smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Mo-
ravy, IČ: 45659176.

20/31
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti na stav-
bu vodovodních řadů v obci Trojanovice do vhodného dotačního 
titulu.

20/32
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti na pro-
jekci a stavbu cyklistických stezek v obci Trojanovice do vhodného 
dotačního titulu.

20/33
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti na in-
dividuální dotaci MS kraje na předprojektovou přípravu projektu 
CÉRKA.

20/34
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti na stav-
bu nové kuchyně v ZŠ Trojanovice do vhodného dotačního titulu.

20/35
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje aktualizaci Strategické-
ho rozvojového dokumentu obce Trojanovice, viz příloha č. 6.

20/36
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Závaznou objednávku 
automobilu Toyota Proace City ve výši 417 272, 72 Kč bez DPH.

Na vědomí

• Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o čin-
nosti obce.

• Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 26, 27, 28 a 29/2021.

Výše místních poplatků v roce  2022

Poplatek za odpady 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospo-

dářství dle Obecně závazné vyhlášky  č. 3/2021, o „od-
padech“ (nahrazuje původní místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v souvislosti se změnou zákona o odpadech)

Sazba poplatku:   
- osoba trvale bydlící v obci  500,- Kč

- za rekreační objekt  500,- Kč

Od ledna 2022 se ohlašovací povinnost k poplatku za odpady týká 
i právnických osob vlastnících rodinný dům, byt či chatu, ve kte-
rých není nikdo přihlášený k pobytu.

Poplatek za psa 

Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019  

o místním poplatku ze psů činí:
a) za jednoho psa ………………………100 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………140 Kč,
c) za jednoho psa v bytové zástavbě obce …………………300 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož 
držitele ……………………………………………………450 Kč,
e) za jednoho psa v bytové zástavbě obce, jehož držitelem je osoba 
mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu……...200 Kč,

f) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce, je-
hož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důcho-
du………………………………………………..300 Kč

g) držitel psa starší 65 let …………………………  0 Kč
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Změna plateb místních poplatků 
pro rok 2022

Naše obec přechází v 
příštím roce na nové 
programové vybave-
ní a s tím souvisí také 
změna plateb u míst-

ních poplatků. 

Pro platby místních poplatků za 
odpady, psy, poplatky z poby-
tu apod. budou přiřazeny NOVÉ 

VARIABILNÍ SYMBOLY. 

Při platbě v hotovosti v pokladně 
IC již budete mít variabilní sym-
bol přiřazen, ale platba v hotovosti 
bude možná zřejmě až od 1. února 
2022. 

Před platbou převodem z účtu se 
bude nutné informovat na e-mai-
lových nebo telefonických kontak-
tech úřadu od 1.února 2022.

Monika Ondryášová

Rozpis vývozů komunálního odpadu 2022 - lichý čtvrtek

LEDEN 6 20 ČERVENEC 7 21

ÚNOR 3 17 SRPEN 4 18

BŘEZEN 3 17 31 ZÁŘÍ 1 15 29

DUBEN 14 28 ŘÍJEN 13 27

KVĚTEN 12 26 LISTOPAD 10 24

ČERVEN 9 23 PROSINEC 8 22

Nová kniha v informačním centru
Další z knih Petra Anderleho a Oldřicha Boháče s názvem Hajní a hájenky Beskyd vy-
pravuje o osudech známých i neznámých hajných, kteří po Beskydech chodili v minulých 
časech, i těch, kteří tu žijí a pracují dodnes. 
Nyní k zakoupení i v Informačním centru Trojanovice za cenu 650,- Kč.

 Čas těšení se

I když prosinec patří ke kratším školním měsícům, 
třídní kolektivy nezahálely.  Každodenní pestré ak-
tivity od nádherné výzdoby chodeb i učeben po pro-
myšlenou adventní výuku napříč všemi předměty 
samozřejmě nejvíce provázelo „těšení se“ na vánoční 
prázdniny. 
Zpěv koled zlepšoval náladu, zdobení stromečků pří-
jemně krátilo chvíle méně trpělivým osobám. Letos byl 
navíc tento čas umocněn poměrně pěknou sněhovou 
nadílkou – běžecký oddíl dokonce stihl dva tréninky na 
Pustevnách.  A účastníkům vůbec nevadilo, že nebylo 
slunečno. 
I přes čilé pracovní nasazení však docházelo na předvá-
noční rozjímání minimálně u dvou krásných exemplářů. 
Jeden z nich je Ježíškova pošta. Děti se několikrát zasta-
vovaly u Ježíškovy schránky před vstupem do tělocvičny, 
a to ne vždycky proto, aby do schránky předávaly svá taj-
ná přání, častěji spíše rozjímaly nebo si potichu s ostatní-
mi povídaly. Druhým místem k zastavení se stala chodba 
v přízemí školy, kde byl vystaven jedinečný keramický 
betlém. Autorkou tohoto skvostu je paní Ivana Ryšková. 
Děti a zaměstnanci školy se těší také na to, aby už nastaly 
časy lepší, abychom tato zastavení a společná „těšení se“ 
mohli sdílet společně. Dopřávejme si informace klidné, 
pohodové a vyvažujme tak zvýšené zatížení.

Zdravý nový rok přeje
Jitka Pajlíková
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Keramický betlém

Ježíškova schránka
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Monsieur Dakar, tuareg z Frenštátu,  šestinásobný vítěz Rallye 
Dakar v kategorii kamionů, vítěz hlasování o českého automo-
bilového a motocyklového závodníka století (společně s Františ-
kem Šťastným), nositel českého státního vyznamenání (medaile 
Za zásluhy) a držitel řady dalších ocenění z motoristického světa 
zemřel ve věku 72 let.
Celý život spojil s automobilkou Tatra. V osmnácti letech v Kopřiv-
nici nastoupil jako dělník, později si udělal zkoušky na automecha-
nika a v polovině osmdesátých let se stal zkušebním jezdcem.
Poprvé nastoupil do nejnáročnějšího dálkového závodu v roce 
1986. V roce 1988 vyhrál, což se mu podařilo celkem šestkrát. Na-
posledy zvítězil v ročníku 2001. S africkou soutěží se rozloučil  v 
roce 2006, kdy se v jedné posádce sešel se svým synovcem Alešem 
Lopraisem. Během dvou dekád absolvoval devatenáct dakarských 
ročníků, při nichž se celkem jedenáckrát probojoval na stupně ví-
tězů.
Uplynulý rok 2021 byl rokem ve znamení připomínky 20. výro-
čí od posledního slavného vítězství mezi dunami. Na frýdeckém 
zámku proběhla výstava „Proč? Protože Karel Loprais“ věnovaná 
životu a kariéře šestinásobného vítěze. Také zde byla představena 
aktualizovaná kniha Jana Králíka (akreditovaného československé-
ho a českého novináře na Rallye Dakar) Tuareg z Frenštátu - Karel 
Loprais rozmlouvá nadoraz. 17.11.2021 se uskutečnilo slavnostní 
otevření Muzea nákladních automobilů v Kopřivnici, ve kterém 
můžete zhlédnout legendární Tatru 815 „Drtikolku“ -  kamion, s 

nímž Karel Loprais  vyhrál rallye. Do Národního technického mu-
zea v Praze byla zapůjčena trojnásobná vítězka Rallye Dakar Tatra 
815 „Puma“. 
Rok 2021 byl nasycen děním kolem Karla Lopraise. Výstava, roz-
hovory, autogramiáda, nové expoziční prostory, to vše je důstoj-
ným vyvrcholením života frenštátské legendy.
Velmi si vážíme toho, že o své sportovní úspěchy se přijel několi-
krát podělit i s dětmi místní základní školy.

Ivana Vrtalová

Vzpomínka na Karla Lopraise ( *4.3.1949 - †30.12.2021)
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Vlastivědný kroužek 2015
S nejnovější publikací Tuareg z Frenštátu - 
Karel Loprais rozmlouvá nadoraz

Pietní místo na frenštátském náměstí
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 Ze školního dění

Kouzla oděvního salonu

7. a 9. listopadu v předmětech prvouka a pracovní činnosti musely 
jít pouzdra i učebnice stranou, aby nepřekážely nadšeným malým 
módním návrhářům, švadlenkám či krejčím ze třetích tříd. Jak ji-
nak dětem nejlépe přiblížit skutečný svět práce, povolání nebo ko-
níčků? Vždy je přece nejlepší si na vlastní kůži vyzkoušet alespoň 
základní dovednosti. A to přímo pod vedením Aleny Macečkové, 
majitelky oděvního salónu Nadira v budově obchodu Hruška na 
návsi.
 
Děti nejdříve salón navštívily, krátce pobesedovaly a seznámily se 
s „poklady“ mistrů krejčích (kresby, náčrty, figuríny a různé šicí 
stroje). Děti také zjistily, že metr, jednotky délky, pravítko a tužka 
nejsou jen vymožeností geometrie.  Žáci velmi rychle z poutavé-
ho vyprávění paní Aleny pochopily, že podstatným nástrojem při 
ruční práci je trpělivost… a poslechly si říkanku: „Co dělá šva-
dlenka Klára? – Ve dne šije, v noci párá.“

 

Druhá část programu se konala ve třídě. Děti navrhovaly vlastní 
nápadité modely oděvů do sešitů, přední steh si nejdříve vyzkou-
šely na proužku papíru, potom na plátýnku a nakonec se vrhly na 
výrobu dekorace v podobě andílka.
Musím uznat, že všichni žáci obstáli ve zkoušce trpělivosti. Čty-
řikrát museli navléknout novou nit, nitky se občas zašmodrchaly, 
jehly se párkrát zatoulaly a sem tam nám jehličky daly na vědomí, 
že obezřetnosti při práci není nikdy dosti. Ovšem děti byly tak 
nadšené ve všech fázích práce, že nějaké překážky ani nevnímaly. 
Prostě se opět potvrdila známá moudrost z pohádkové písničky: 
„Dělání dělání, všechny smutky zahání.“  
 
A jak tako zdařilá akce dopadla? Paní Macečkovou mnohé děti 
přejmenovaly na švadlenku Alenku. Za její ochotu, nápady, pří-
pravu materiálu a mistrovské vedení dětí patří velké díky.
 

Jitka Pajlíková
Mikulášská nadílka

Svatý Mikuláš 3. 12. 2021 pověřil předat žákům a žákyním nadílku 
do školy spolehlivým poslům - malému andílkovi a čertíkovi. Šuš-
kalo se, že čerty dospěláky za denního světla nikam nedostanou. 
Štědrý balíček obsahoval dvanáct drobností za každý měsíc uply-
nulého náročného období. Do příprav se zapojili zástupci klubu 
rodičů, kterým bych touto cestou poděkovala a popřála především 
„zdravý“ nový rok, aby se opět mohly plánované akce vrátit do 

normálních kolejí. Poděkování patří paní Jitce Šenkyříkové, Aleně 
Hlaváčové, Petře Kadúchové, Kamile Šimíčkové a Martině Jurko-
vé.

Jitka Pajlíková

Vánoční tvoření ve školní družině

V úterý 14. 12. 2021 k nám do školní družiny v Trojanovicích zaví-
tala Silva z ASTRY (pedagog volného času), která s dětmi vytvořila 
krásné vánoční výrobky. Děti si samy zdobily pravé české skleněné 
baňky pomocí třpytek a lepidla, dále vyráběly hvězdy na kovové 
konstrukci z korálků a přívěšek s andílkem. Každé dítě si domů 
odnášelo minimálně jednu krásnou věc, kterou si samo vytvořilo.         

Vychovatelky školní družiny   
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  Vánoční ručně vyráběná přání

 Mikuláš zpod Javorníku
Mikuláš obchází malé děti v Trojanovicích pod Javorníkem již pátý 
rok. Snažíme se, aby tato česká tradice žila i u nás pod Javorníkem. 
Děti navštěvujeme vždy s přátelskou atmosférou veselých andělů 
a čertíků. Díky tomu se na nás děti každoročně moc těší a my ne-
můžeme obchůzku vynechat. Dokonce se nám tento rok stalo, že 
jsme k jedněm sousedům dorazili později, než bylo plánováno, a 

jejich dítě plakalo ze smutku, že již ani nepřijde Mikuláš se svou 
družinou :)
Někteří dobří lidé nám dokonce podstrčí nějaký peněžní příspě-
vek. Vše však odesíláme na dobročinné účely Nadaci Dobrý anděl.

Lukáš Petrucha

 Vlastivědný kroužek
Ani v prosinci děti nezahálely a ve vlastivědném kroužku pokra-
čovaly v pravidelných vycházkách. Tentokrát se například vydaly 
ke studánce v Malé Ráztoce, dozvěděly se, kde hnízdí čáp černý 
nebo žije skorec vodní,  prošly   se po místech, kudy tekla Lomná, 
než si před mnoha lety našla současné koryto. O životě na vesnici 
před 100 lety se mohly děti dozvědět více při návštěvě u pana Do-
biáše – předvedl  jim totiž mechanický betlém po svém tatínkovi.  

Děti tento etnografický skvost  nadšeně zkoumaly doslova ze všech 
stran. Na poslední výpravě tohoto roku si pochutnaly na buchtách 
a koláčích v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Sladká tečka 
za rokem kalendářním však není poslední tečkou za našimi výpra-
vami - v Trojanovicích je nepřeberné množství zajímavých míst, 
které stojí za to vidět, a skvělých lidí, které stojí za to potkat…

Hana Fojtíková a Pavlína Martiňáková
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 Vánoční čas v mateřských školičkách

  Vánoční dar
Každoročně vánoční svátky provází i jeden ze symbolů Vánoc - nazdobený stromeček. 
O zajištění smrčků pro farní i filiální kostel ve Frenštátě p.R. se postarali zaměstnan-
ci technických služeb Trojanovice. Stromky pro výzdobu nejen kostelů, ale i naší poly-
funkční budovy na Lomné a do řady domácností věnovala rodina Říčných.

-red-

Děti v trojanovských mateřských školičkách trávily předvánoční 
čas přípravami na příchod Ježíška – tvořily výzdobu, pekly cukro-
ví, navštívil je svatý Mikuláš i se svou družinou a poté také „Lucka“, 
povídali si o lidových zvycích a tradicích slavení Vánoc a některé 

zvyky si také vyzkoušely. Děti zdobily vánoční stromečky a dočkaly 
se bohaté nadílky.

Silvie Balcárková
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