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Vážení a milí spoluobčané, 
v centru obce Kunovice se nachází kaple 

Božského Srdce Páně. 19. června se zde 
konala mše svatá k oslavám 750 let od 
první písemné zmínky o této obci. 
Hrdinná dějová linka statečného hajné-

ho Josefa Faldyny propojila obec Troja-
novice, v níž se 9.11.1907 narodil, s obcí 
Kunovice, v níž byl za spolupráci s par-
tyzány 9.11.1944 popraven. Účast na mši 
byla tedy milou povinností. 
V obci se nachází také pomník obětí, 

kde je jméno hajného zvěčněno. 
Stejně tak lze jeho jméno nalézt ve 

sloupci jmen u Památníku padlých, po-
pravených a umučených lesníků v době 
naší nesvobody za německé okupace 1939 
až 1945, který se nachází na lesnickém 
Slavíně ve Křtinách u Brna.
Zde najdete i  památníky otců/zaklada-

telů tehdejší Vysoké školy zemědělské v 
Brně a jejího lesnického oboru - Rudolfa 
Haši ( rodáka z Kunovic, který má ve své 
obci rodinnou hrobku) a kněze Josefa 
Konšela (správce arcibiskupských lesů,  
který má v Ráztoce v Trojanovicích 
umístěn pamětní kámen).
V upomínku na výročí obce Kunovi-

ce  byl u kaple vysazen pamětní strom. 
 A tak se verše Josefa Konšela „Les je pří-
tel věrný, v paměti vás chová,  jeho paměť 
jarem vyraší vždy znova“, vyryté do Pa-
mátníku padlých, proměnily ve skutek   
- nově vysazený strom jinan dvoulaloč-
ný v paměti uchová, že na jeho zasazení 
se podílel za obec Trojanovice a Matici 
Radhošťskou i Drahomír Strnadel. 

Pokud byste o prázdninách přemýšleli, 
jak strávit volný čas, doporučuji výletní 
toulky po okolí. Projít si nedaleké vsi a 
poznat, co mají s námi společného, v 
čem se můžeme inspirovat nebo naopak 
uvědomit si, jaké výhody máme u nás.
Přeji nám všem pohodový prázdninový 

čas plný aktivního odpočinku.

Ivana Vrtalová

Slovo místostarostky  Beethovenův Hradec

Ocenění
Varhanní úspěchy:
*vítěz varhanní soutěže Organum regi-
um 2012 a Pro Bohemia 2018
* finalista mezinárodní varhanní sou-
těže Petra Ebena v Opavě  (2014) a 
Mezinárodní varhanní soutěže v Bialy-
stoku (Polsko, 2017)

Klavírní úspěchy:
* 1. cena na Mezinárodní soutěži 
F. Chopina v Mariánských Lázních 
(2019)
* 2. cena z Mezinárodní soutěže 
Beethovenův Hradec (2022)
* 2. cena na Mezinárodní smetanovské 
klavírní soutěži v Plzni (2018)
* 4. místo, Čestné uznání - Klavírní 
soutěž Pražského jara (2021)
* Úspěchy ze soutěží ZUŠ: 2. cena z 
ústředního kola klavírní soutěže ZUŠ, 
2. a 3. cena a Cena J.S. Bacha ze soutě-
že Prague Junior Note.

Je vyhledáván jako komorní hráč.
Aktivně působí jako chrámový varha-
ník ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Trojanovský rodák, klavírista a varhaník 
Vojtěch Trubač, započal své hudební vzdě-
lání studiem hry na klavír v ZUŠ Frenštát 
p. R. a později v ZUŠ Valašské Meziříčí, 
kde se také začal učit hře na varhany.
Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě stu-
doval hru na varhany. V současné době 
na Hudební a taneční fakultě Akademie 
múzických umění v Praze studuje hru na 

klavír u frenštátského rodáka Martina Ka-
síka.
Řadu již získaných ocenění doplnil po 
úspěšném vystoupení ve dnech 8.-12.6. na 
Mezinárodní interpelační soutěži Beetho-
venův Hradec v oboru klavír o 2. místo. 
Jak byla obtížná samotná soutěž, nám pro-
zradí přepis rozhovoru, který zazněl v TV 
Noe.                                                             -red-

Soutěž Beethovenův Hradec se každým ro-
kem  konala na zámku v Hradci nad Moravicí. 
Protože prostory zámku se opravují, od roku 
2020 převzala pořadatelství ZUŠ v Opavě. Le-
tošní 58. ročník proběhl v Minoritském kláš-
teře v Opavě a finálové kolo se uskutečnilo  
v Domě kultury v Ostravě.

 ▶ Vojto, jak probíhala soutěž?
Soutěž byla tříkolová, první a druhé kolo 

proběhlo v Opavě, třetí pak v Ostravě s Ja-
náčkovou filharmonií.

 ▶ Čtenářům musíme ještě vysvětlit, že tato 
soutěž probíhá každým rokem, ale nástroje 
se střídají. A letos to vyšlo na klavír. Kolik 
Vás bylo celkově?

Původně se nás přihlásilo 38, ale nakonec  
z různých důvodů přijelo asi 30 účastníků.

Hodnotící porota 

Vojtěch Trubač ve finále 

Zleva: český klavírista Tomáš Vrána, japonská pianistka Satomi Chihara a Vojtěch Trubač
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Napsáno na okrajiBeethovenův Hradec - pokračování

Až zvládneš všechny ty těžkosti, 
které tě čekají, uvidíš ten vítězný 

pocit. Bude se ti to líbit a musíš si jej 
opravdu vychutnat.   Tyhle věty jsem 
slyšel už mnohokrát. Existuje prý ur-
čitý zvláštní emoční stav, který se čas 
od času dostavuje. Rozhodl jsem se, 
že si ho nedám ujít.  Všechny zále-
žitosti, které přede mnou stály, jsem 
zvládl, ač to nebylo úplně snadné.  Tě-
šil jsem se, že dorazí vítězná euforie   
- a nic! Kde je? Očekával jsem  vý-
buch emocí, ale bohužel se nic nedě-
je. Je to normální? Něco je asi špatně.  
Překvapivě cítím něco úplně jiného. 
Nesmírnou úlevu, která se dostavuje, 
když napětí uvnitř polevilo. Měl bych 
být za to asi vděčný, ale moc mi to 
nejde. Doufal jsem ve zcela jiný pro-
žitek.   Po chvíli mám však jasno. Asi 
mám prostě smůlu. Vítězný pocit se 
prostě dnes nedostavil, dal si pauzu, 
nebo jsem ho propásl. To se asi stává, 
nedá se nic dělat. Tato situace se opa-
kovala v mém životě mnohokrát. Po 
čase jsem dospěl k závěru, že nejlépe 
bude se na prožití onoho specifické-
ho pocitu vůbec neupínat. Nebudu 
již tedy nic očekávat. Co když je to 
všecko jenom krásná iluze? Nedávno 
jsem na ulici náhodně potkal skupi-
nu studentů ve společenském obleče-
ní. Patrně se právě vraceli z maturit-
ní zkoušky. Vypadalo to, že ji složili 
úspěšně, neboť mezi nimi panovala 
velmi dobrá nálada. Procházeli ko-
lem mne. Z ničeho nic se to náhle 
stalo. Náhle mi blesklo hlavou, že já 
to přece také kdysi zvládl. Ano, je to 
tak!  A náhle mě zaplavila neskuteč-
ná vlna radosti a euforie. Najednou 
zde byla touha křičet radostí a smát 
se zároveň. Je to přeci jen jedinečné!  
Již nepochybuji o tom, co mi kdysi 
říkali. Zažil jsem to. Ano, skutečně to 
byl onen vítězný pocit, na který jsem 
tak dlouho čekal a který jsem často 
až příliš usilovně hledal. Právě jsem 
prožíval euforii. S časovým zpoždě-
ním několika let, ovšem o to silnější 
to pro mne po emoční stránce bylo. 
Již jednou jsem byl velkým vítězem 
a dokázal jsem věci, ve které jsem 
možná ani já sám nedoufal. Možná 
by stálo za to mít tu možnost vyvolat 
onen vítězný pocit znova.  Ale mož-
ná, že je to tak správně. Že se radost 
a pocity nadšení nedostavují, když 
my chceme, ale přicházejí nečekaně 
a jaksi samy od sebe.                                                                                

Matěj Fucyman

 ▶ Tato soutěž je náročná nejen v tom, že je 
mezinárodní, ale také v tom, že je tříkolo-
vá. V čem jsou ta kola odlišná?

V prvním kole jsme všichni museli hrát 
preludium a fugu Johanna Sebastiana Ba-
cha a etudu F. Liszta. V druhém kole jsme 
měli volnější program - museli jsme zahrát 
Beethovenovu sonátu dle vlastního výbě-
ru  a dále kteroukoli skladbu od 19. do 21. 
století. Museli jsme však splnit časový limit 
hry druhého kola v rozmezí 35-45 minut.  
Ve finále se hrál s orchestrem kterýkoli 
Beethovenův klavírní koncert.

 ▶ Jak jsi prožíval soutěž? 
Soutěž probíhala tak, že se v úvodu vylo-
sovalo pořadí vystupujících. Já jsem měl to 
štěstí, že jsem hrál vždy dopoledne, takže 
jsem odehrál svůj program a potom jsme 
čekali do večera na vyhlášení výsledků, aby-
chom se dozvěděli, kdo v soutěži postupuje  
do dalšího kola. Na začátku nás bylo kolem 
30, do druhého kola postupovalo pouze 14 
klavíristů a do finále nejlepší 3.
Účast v soutěži byla náročná jak psychicky  
(vydržet se tolik dní soustředit), tak fyzicky. 
Naštěstí ZUŠ Opava nám poskytovala skvě-
lé zázemí a servis.

 ▶ Byla to pro tebe první zkušenost s touto 
soutěží?

Ano. Soutěž měla původně proběhnout v 
červnu 2020, ale nakonec byla přesunuta i 
kvůli covidu na letošní rok.

 ▶ Které jiné národnosti se zúčastnily sou-
těže?

Šlo o mezinárodní soutěž klavíristů do 32 
let. Byli zde zástupci zemí Japonska, Číny, 
Francie, Srbska, Nizozemska, Slovenska a 
dalších.

 ▶ Kam ti tento úspěch může otevřít dveře?
Pro mě je každá soutěž obrovskou zkuše-
ností - člověk hraje před publikem a také 
před odbornou porotou, se kterou po soutě-
ži máme možnost konzultovat. Můžeme se 
ptát, co se jim líbilo nebo naopak nelíbilo. 
Jde také o načerpání inspirace poslechem 
svých kolegů, vrstevníků.

 ▶ Pochválil tě tvůj profesor?
S panem profesorem Kasíkem jsme si vola-
li v průběhu soutěže a ten mě povzbuzoval. 
Popřál mi a měl velkou radost. A taky ne-
jednou mě pobavil svým naprosto úžasným 
smyslem pro humor.

 ▶ S čím jsi musel během soutěže nejvíce 
bojovat? Klavírista totiž během soutěže 
hraje na jiný nástroj, pokaždé je jiná akus-
tika v sále.

Pro mě bylo nejtěžší sžít se s prostorem v 
sále Minoritského kláštera. Byl tam výborný 
klavír značky Steinway & Sons, ale bylo po-
třeba zjistit,  jak pracovat a zaujmout v takto 
velkém prostoru s velkou akustikou.

 ▶ Posluchače bude jistě zajímat, kolik ho-
din se musí cvičit, aby se člověk dostal na 
takovou úroveň?

Časová náročnost je velmi individuální a 
není jediným rozhodujícím faktorem. Dů-
ležitá je například také vlastní píle, praco-
vitost a také skvělé pedagogické vedení. 
Někdy je třeba i trocha štěstí. Nejdůležitější 
však je, aby vás to, co děláte, bavilo, protože 
pak vše berete s potěšením a tolik se u toho 
nedíváte na hodinky. A když se na ně někdy 
podívám, zjistím, že jsem dnes hrál už třeba 
5 hodin.

 ▶  Co ti hudba přináší?
V první řadě radost. Hudba ke mně pro-
mlouvá, probouzí ve mně emoce, které chtěl 
její skladatel vyjádřit. Úkolem interpreta je 
podle mého názoru ztvárnit svým vlastním 
způsobem skladatelův záměr. Je v ní také 
skryto něco, co mě k ní stále přitahuje.

 ▶ Kolik let studia máš ještě před sebou?  
A kde se vidíš v rámci profese v budoucnu?

Příští rok mě čeká poslední ročník magis- 
terského studia v Praze. Rád bych se i nadále 
věnoval studiu. V budoucnu bych rád byl na 
koncertním pódiu a dělil se s lidmi o radost 
z hudby. 

 (čerpáno z rozhovoru pro TV Noe)

Závěrem bych rád na tomto místě poděko-
val své rodině a známým za veškerou po-
moc a podporu.                   

 ▶ Gratuluji k velkému úspěchu.  
My, posluchači, se můžeme díky tvému na-
dání, které rozvíjíš, těšit na některý ze spo-
lečných hudebních zážitků.
Přeji nám, ať je hudba lékem pro autora, 
interpreta i posluchače.

Ivana Vrtalová

A jaká může být hra na klavír v podání špič-
kového klavíristy? 
Vojtěch zaujal jasnou kresbou vedených linií,  
což zdaleka nebylo v poněkud hlučné akustice 
Minoritského kláštera samozřejmé. Veškeré 
detaily jeho interpretace byly zasazeny do cel-
ku, disponoval barevným zvukem a širokou 
dynamickou škálou od měkkých pianissim až 
po plná fortissima. Jeho hra byla v harmonii, 
co se týká poměru klidu a vzruchu, což poslu-
chače doslova vtáhlo. 
(z reflexe finalistů předsedkyně poroty Elišky 

Novotné)
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Ne masivní výstavba, 

ale budoucnost obce

Dne 16.6.2022 byla obec pozvána na nej-
větší republikovou konferenci o brownfiel-
dech, která proběhla tentokrát v Ostravě v 
Dolní oblasti Vítkovic. Obec představovala 
několika stovkám účastníků konference 
také projekt CÉRKA, který má být přede-
vším o inovacích, vzdělávání, příležitos-
tech pro malé firmy a také pro místní loka-
litu pod Javorníkem. 
Základem by měla být již dohodnutá spo-
lupráce s Ostravskou univerzitou, která by 
chtěla mít v areálu bývalého Dolu Frenštát 
experimentální terénní pracoviště pro 
všechny své fakulty. Dostat k nám uni-
verzitu vnímám jako podstatný krok pro 
budoucnost našeho regionu. Přes přírodo-
vědeckou fakultu by zde bylo také přímé 
napojení na spolupráci se správou CHKO 
Beskydy, která by mohla mít sídlo místo v 
Rožnově p.R. právě v areálu bývalého dolu. 
Tato myšlenka se diskutuje v současné 
době na správě CHKO a jejím zřizovateli 
AOPK ČR. 
Dále jednáme o využití fondů v oblasti ino-
vací a ve spolupráci s Moravskoslezským 
krajem se uvažuje o realizaci pobočky ino-
vačního centra, která je v současné době 
nejblíže v Ostravě a pak ve Zlíně. Inovační 
centrum funguje jako akcelerátor jak pro 
začínající firmy a podnikatele, tak pro pod-
nikatele stávající. Jedná se o služby od me-
todických pomocí firmám v podnikání až 
po možnost zasídlení nových malých ino-
vativních firem z Frenštátska či Rožnovska. 
Na posledním ThinkTanku CÉRKA jsme 
měli pozvaného prof. Miroslava Svítka, 
který nám ukazoval, kam jde budoucnost. 
Potvrdil, že taková inovační centra nutně 
musí být nejen v krajských městech, ale 
jejich pobočky by měly být na více mís-
tech. Měly by to být určité laboratoře, kte-
ré ukazují cestu do budoucnosti, ale také 
reflektují plně genius loci naší lokality, její 
genetický kód. Když hovořil o vzdělávání, 
tak sděloval své zkušenosti jak z Kolumbie, 

USA, Izraele a Německa, kde pravidelně 
přednáší, tak zkušenosti od nás z ČR. Po-
dotkl, že my v ČR vzděláváme stále bu-
doucí zaměstnance, kdežto např. v Izraeli 
se rozhodli vzdělávat budoucí podnikate-
le. Inovační centra propojená s vysokými, 
středními a základními školami jsou právě 
tou cestou změny. Změny, která povede k 
vytváření regionu s přidanou hodnotou, 
ale s důrazem na tradiční hodnoty. 
Již nyní se v rámci jednání o CÉRCE do-
stáváme k myšlenkám, jak inovovat obec. 
Od komunitní energetiky, do které se může 
každý občan zapojit, přes digitalizaci obce, 
odpadové hospodaření, až po vzdělávání.  
V tomto případě je cesta cílem. Protože 
společnost se neustále mění a my nesmíme 
zaostávat, ale ani zapomínat na hodnoty, 
které v regionu máme. 
O tom má být CÉRKA, ne o masivní vý-
stavbě, ale o kultivaci nás všech. 

Scénáře lokality dolu

Pracujeme s více scénáři. Všechny scénáře 
však mají jako základ likvidaci jam, na kte-
ré jsme se shodli s ministerstvem průmyslu 
a obchodu, protože všechny inovativní me-
tody využití jam narážely na velmi drahou 
údržbu těchto podzemních objektů. 
Nerad bych se ale vrhal pod vidinou mož-
nosti získání peněz z EU do nějakého ne-
jistého projektu. Proto si říkám, že i louka 
místo dolu Frenštát je pro nás výhra. Pro-
hra by pro nás byla, kdybychom vše nechali 
na státu, který by to prodal v aukci nejvyšší 
nabízené ceně. A pak bychom se asi divili, 
co by nám pod Javorníkem rostlo. Skrze 
projekt CÉRKA se tak obec může dostat k 
významnému majetku, který bude ovliv-
ňovat. A to je nyní priorita. Dostat toto 
potencionální území pro budoucí generace 
do svých rukou, abychom mohli budouc-
nost ovlivňovat my Trojanovjané. Tím by 
se uzavřel konečně kruh třicet let trvajícího 
boje proti těžbě uhlí na Frenštátsku.
 

Jiří Novotný

Cérka - červnové události 
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Konference KFBrownfieldy v Ostravě

30 let Cyklosportu Prašivka

V  roce 1992 se začala psát historie ro-
dinného cykloservisu, který najdete 
v samém srdci Valašska ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Tady začal Mirek Prašivka 
naplňovat svůj sen v místě, které frenš-
tátští považují za Trojanovice a trojano-
vští ví, že je to ještě Frenštát. Tady stojí 
nepřehlédnutelný modro-bílý svět Mir-
ka Prašivky, který každého návštěvníka 
společně se svou ženou Vlaďkou přivítá 
pěkně po valašsku s úsměvem na tváři, 
neotřelým humorem a  heslem Spor-
tu zdar! Třicet let už stojí za nějaké to 
vzpomínání.

 ▶ Mirku, kolo vás provází celý život.
Na silničce jsem začal jezdit a  závodit 
v  Rožnově pod vedením Bohuše Ko-
ryčanského, který je valašskou cyklistic-
kou legendou. Za rok mě draftovali do 
Slezanu Frýdek-Místek, kde jsem se vy-
pracoval mezi krajskou špičku a kde jsme 
s  klubem pak vyhrávali jeden závod za 
druhým. Pak jsem ale začal mít problé-
my s  kyčlemi, a  to byl konec mé cyklis-
tické kariéry. Později mě oslovil kamarád, 
jestli bych nechtěl dělat vodiče zrakově 
postiženému cyklistovi. To byla výzva! 
Reprezentace byla vždycky moje srdeční 
záležitost. Mít svůj reprezentační dres. Ne 
si ho někde koupit na internetu, ale vybo-
jovat si ho! Nabídku jsem přijal. S Karlem 
Adamcem jsme se stali mistry republiky 
a dostali se spolu také na mistrovsví svě-
ta v Belgii. Zúčastnili jsme se mistrovství 
Evropy a  jen těsně se nekvalifikovali na 
paralympiádu v Atlantě.

 ▶ Ale na cyklistiku jste nezanevřel. Kdy 
jste se rozhodl pro podnikání?
Vyučil jsem se mechanikem a opravářem 
strojů a  zařízení pro kopřivnickou Tatru. 
Když jsem ale skončil se závoděním, čekala 
mě bez potřebné praxe jen práce v rychlé 
rotě. Což bylo v podstatě zametání a uklí-
zení placu. A to byl ten okamžik, kdy jsem 
si řekl, že raději začnu podnikat. O tom, že 
to budou kola, nebylo pochyb, a tak jsem 
společně s  tátou otevřel v  garáži našeho 
rodinného domku obchod. Na první ná-
kup jsme si museli půjčit dodávku. Vyrazili 
jsme do Chebu pro třicet kol. Později jsme 
je sháněli po celé republice a museli si pro 
ně osobně dojet. Nebylo to jako dneska, 
kdy se zboží dá jednoduše objednat přes 
internet.

 ▶ Jaká kola jste tehdy prodávali?
Začínali jsme se silničními koly, potom 
přišla na trh kola horská, se kterými jsme 
se postupně seznamovali a museli se učit 
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30 let Cyklosportu Prašivka  - pokračování

všechny typy nejen prodávat, ale hlavně opravovat. Nejednou 
jsme usnuli na zemi pod pultem v garáži, abychom neztráceli 
čas přesunem o patro výš do pohodlné postele. :) Prodávali jsme 
hlavně české značky a postup-
ně jsme se dopracovali k reno-
movaným světovým značkám. 
Získáváme postupně také certi-
fikáty a stali jsme se oficiálním 
servisním střediskem.

 ▶ Ty začátky asi nebyly jedno-
duché.
To ano. A cedule obchodu letě-
la několikrát do koše, ale díky 
podpoře rodičů tam nezůstala 
dlouho. Co jsem vydělal, šlo 
většinou zpátky do nákupu 
vybavení, nářadí a zboží. Když 
nebyla cyklosezóna, jezdil jsem 
sbírat jablka do Itálie, rok a půl 
jsem pracoval v Americe, vydě-
lal jsem peníze na vlastní firmu. 
Oženil jsem se a po dvaceti letech 
v  garáži u  rodičů jsme společně s  Vlaďkou začali budovat dům 
s novou prodejnou. Tu jsme otevřeli v roce 2012.

 ▶ V čem je dnes podnikání jiné?
Na začátku bylo nejtěžší zbavit se sociálních jistot. Jakmile člověk 
překoná tuto fázi, dře a věří tomu, co dělá, zjistí, že je soběstačný. 
A je to. Kdysi mi jeden kamarád vymyslel slogan - Srdcem i rozu-
mem - a toho se celou dobu snažíme držet. My jsme úplně stejní 
jako všichni ostatní v republice, ale děláme to jinak. Jdeme si svou 
cestou, posloucháme svůj rozum a svoje srdce. Snažíme se nikoho 
nekopírovat jak ve výběru kol, značek, doplňků, tak všeho ostatní-
ho. Máme svůj osobitý rodinný přístup a troufám si říct, že kvůli 
tomu se k nám naši zákazníci vracejí. Nezáleží na tom, kolik u nás 
zákazník utratí, pro nás je důležité, že od nás odchází spokojený 
a šťastný.

 ▶ S Vlaďkou jste akční dvojka. Pomáháte i malým závodníkům.
Kromě práce ve firmě jsme chtěli dát také něco těm nejmenším. 
Tehdy se zrodily legendární Bykekapy, tvrdé, drsné cyklistické 
závody pro děti i dospělé, které se konaly na Horečkách. Ze zá-
vodu pro děti se stal fenomén. Bykekap nabral na síle. Jezdily 
na něj české špičky. Dokonce nám volali konkurenti, abychom 
Bykekap přesunuli na jiný termín, že jim na jejich závody nikdo 
nejezdí, protože všichni jsou na startu Bykekapu. Závody mo-
deroval Marian Žárský a  patronem byl malíř Áda Dudek. Pro 
všechny pořadatele to byla opět srdeční záležitost. Na dětských 
závodech startovalo po pěti letech 250 dětských závodníků. Při 
desátém ročníku jsme se s Vlaďkou rozhodli, že v nejlepším se 
má přestat. Také jsme uspořádali dva dětské sportovní maškarní 
plesy. Už u toho prvního, který se konal na hotelu Beskyd, jsme 
museli vyvěsit ceduli „VYPRODÁNO“.

 ▶ Jak se podniká v dnešní me diální době?
Nejhorších je těch prvních 30 let a pak už je to v pohodě. A důležité 
je také neztrácet humor. Mám kolem sebe spoustu přátel stejného 
ražení, se kterými vymýšlíme, jak propagovat nejen naši firmu, ale 
i místo, kde žijeme. Tak vznikl i  klip s kapelou RukyNaDudy, ve 
kterém jsme představili svůj originální produkt cyklodresů v origi-

nálním designu valašského kroje. Natočili jsme také upoutávku na 
otevření opravené Knížecí cesty.

 ▶ S valašským kloboukem 
na hlavě jste nepřehlédnu-
telný na mnoha sportovních 
akcích.
To ano. Nenecháme si ujít 
jedinou zajímavou sportov-
ní událost nejen ve městě, 
ale i za hranicemi Frenštátu 
a  možná i  republiky. Valaš-
ský klobouk a valašský cyk-
listický dres, řehtačka v ruce. 
To jsme my, nadšenci, srdca-
ři, pro veškerý sport na Va-
lašsku.

 ▶ A další koníčky?
Skialpy, jízda na kole, cesto-
vání a šlofík po obědě.

 ▶ A co připravujete s Vlaď-
kou k tomu třicetiletému výročí?

Chystáme velké překvapení. Nepřehlédnutelnou sochu před 
prodejnou, jak jinak než vyrobenou z  nepotřebného cyklistic-
kého odpadu. Tak sledujte naše stránky a  Facebook, ať nepro-
švihnete slavnostní odhalení. Pro své přátele a  zákazníky jsme 
nechali u  renomovaných firem vyrobit speciální limitovanou 
sérii hrníčků a dalších dárkových předmětů a chystáme možná 
aj nějakou tu párty.

 ▶ Děkuji za rozhovor 
Zuzana Kalinová

     Láska ke kolům se u Prašivků dědí z generace na generaci

Prodej palivového dříví buk, smrk.

Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry, 
rovnané, uložené špalky 30, 35, 40 cm a více podle 

potřeby.

Možnost dovozu odběrateli. Tel.: 603 315 738

Reklama a inzerce
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 Skotsko - země větru, chladu, deště a kamene. A milých lidí.

Motto : Ochutnat trochu té slanosti oceánu... tajemnosti starých hra-
dů a hřbitovů...kouřovosti whisky...chrchlavosti skotštiny...vůně ro-
dodendronů...mlh na Highlands...vznešenosti Edinburghu...křupa-
vosti fish & chips...chladnosti Loch Ness...viktoriánské atmosféry v 
Pitlochry... aneb na skok do Skotska.

„Jsou levné letenky do Edinburghu, na čtyři noci. 
Ty jsi tam ještě nebyl. Jedem?“ Takovou výzvu mi 
nachystala moje žena Klára.
Abyste správně pochopili, to nejsou noci v ba-
rech a hotelech. Často pod stanem, v součas-
nosti vzhledem k mému „stáří“ také levná uby-
tování v kempech a hostelech.
Původně mě nadchl nápad vystoupit na nejvyš-
ší vrchol Skotska a celé Británie - Ben Nevis 
1344m. Nenechte se mýlit pro nás nepříliš ná-
ročnou výškou, vždyť Lysá hora je skoro stejně 
vysoká a tam byl téměř každý. Ovšem tento os-
trovní vrchol začíná ve výšce 20 m n.m., takže 
převýšení je velké. A ještě zrádnější je počasí. 
Vzhledem k blízkosti Atlantiku a Severního 
moře je často velmi nevlídně. Dnes již jsou k 
dispozici mnohé předpovědní modely a dá se 
dle nich orientovat. Bohužel pro Ben Nevis byla 
psána tři dny za sebou teplota kolem nuly, vítr 
60-70/s a sníh s deštěm. Těmito výmluvami se 
obhajujeme a výstup jsme vzdali. Ještě poznám-
ka k turistice  ve Skotsku. Je známo, že naše zna-
čení pro poutníka je opravdu skvělé. Zde prostě 
není žádné. Občas je směrník s názvem cíle,  
který ukazuje někam do dálky. A tím pádem si 
každý chodí, jak to cítí, a většinou není patrný 
ani chodník. Jaký rozdíl proti suťovisku na Ly-
sou horu.....
 Takže výlet se stal poznávacím. Přinesl ale tolik 
krásných míst a poznání, že toho vůbec nelituje-
me. Pouze jediné zůstalo beze změny - pro prů-
měrného Středoevropana je zde docela chladno 
a větrno, často prší. Zcela neomylně poznáte, 
kdo je zdejší. My oblečeni v péřovkách a kolem 
nás chodili v tričkách a mnozí v kraťasech. Co 
mě upoutalo nejdříve, bylo, že v Edinburghu a 
vlastně všude ve Skotsku je vše z kamene. Bu-
dovy, cesty, ploty, posezení. Vysvětlení ale bylo 
prosté. Byli jsme zeměpisně hodně na severu a 
stromů je tam poskrovnu a jen v malých nad-
mořských výškách. Stačí se dostat do vrchoviny 
a uvidíte pouze kopce porostlé travou, maxi-
málně nějakými keři, ale kamení je všude do-
statek. S trochou nadsázky bych myslel, že ve 
Skotsku není profese zedník známa. Zato ka-
meník je nejrozšířenější povolání...Velmi pěkné 
je, že návštěvník má pocit,  že se tam zásadně 
nic nebourá, a i dnes mnohá novostavba připo-
míná své historické vzory a vesnice a městečka 
mají jednotný ráz. O Edinburghu se říká, že je 
výkladní skříní Skotska. Hlavní město  se to-
tiž rozprostírá na skalnatých výběžcích, které 
vznikly sopečnou činností a teď se hrdě tyčí nad 
rovinatou oblastí Lothian a na druhé straně nad 
mořskou zátokou Firth of Forth. Členitým te-

rénem trochu připomíná Prahu, ale nemá štěstí na takovou řeku, 
jako je Vltava. Na vyhaslé sopce nad městem se tyčí hrad. Dějiny 
celého Skotska jsou úzce spjaty s tímto místem. Od hradu se pak 
táhne snad nejznámější ulice Skotska, tzv. Royal Mile (Královská 

míle). Poté jsme již navštívili pouze jedno větší 
město Inverness.  Leží na řece Ness, u zná-
mého jezera Loch Ness. Je správním centrem 
správní oblasti Highland. Často se mu také říká 
„hlavní město Vysočiny“. No a kdo by neznal 
Lochnessku- příšeru, kterou nikdo neviděl. Za-
jímavý je příběh podivína, který na břehu bydlí 
již třicet pět let a doufá, že ji uvidí. Za ty roky 
tam vybudoval malé posezení a živí se výrobou 
suvenýrů s motivy jezera a ještěra. Přejme mu 
štěstí a snad se dočká. Malé městečko Pitloch-

ry  ležící na řece Tummel je zajímavé první 
vodní přehradou s elektrárnou postavenou v 
této zemi. Budována byla za války a pracovali 
na ní jak Britové, tak němečtí a italští váleč-
ní zajatci. Zajímavý je způsob, jakým zvýšili 
průtok řeky. Nad údolím a řekou v horách po-
spojovali vícero potoků, říček a jezer a tunely 
svedli vodu dolů. Aby přehradu mohli v době 
tahu obeplout lososi, je kolem hráze udělaná 
kaskáda, kterou ryby vyskáčí do jezera za pře-
hradou, kde se vytírají.  Pitlochry navštěvovala 
často královna Viktorie a snad každý Angličan 
se snaží místo uvidět také, aby byl jako člen krá-
lovské rodiny.. A ještě jeden fenomén. Podobně 
jako u nás vznikají v obcích minipivovary, zde 
vznikají malé destilérky s prohlídkami a hlavně 
ochutnávkami.

 Takže každému, kdo může, návštěvu doporu-
čuji. Setkali jsme se tam také se známými z Čes-
ka, kteří zde delší dobu žijí. Hodně nám o této 
zemi povykládali to, co se jako turista nemáte 
šanci dozvědět. Život je tam mnohem jedno-
dušší, co se týče administrativy a státní správy, 
žádné zbytečné papírování.  Oproti například 
Anglii, kde se docela často setkáte s jistým až 
nepříjemným odstupem, ve Skotsku jsou  vřele 
vítáni nejen turisté, ale i cizinci na trvalý po-
byt. Je to možná tím, že země je málo lidnatá, je 
zhruba velikosti naší republiky a žije tam asi pět 
milionů obyvatel. A bylo nám řečeno, že Skoto-
vé jsou hrdi na to, že se tam někomu líbí.
Před odjezdem pamatujte na to, že ve Skotsku 
se platí nejen britskou librou, ale Skotové mají 
i svoji skotskou libru. Tyto skotské bankovky 
trochu překvapivě odmítají například v Anglii 
a hlavně pak v České republice, takže pokud 
vám nějaké zbudou, tak si je nechte vyměnit za 
anglické!

 Když mně žena řekla, že navštívíme Inverness, 
hned mi blesklo hlavou -Tain. Nezvykle znějící 
název městečka kousek od Inverness na břehu 
moře je spojen s našimi vojáky. Většina lidí zná 
aspoň mlhavě něco o československých letcích 
v Aglii. Kdo se zajímá trochu o letectví, zná film 
Nebeští jezdci o bombardovacích letcích 311. 

Edinburgh

Přehrada na řece Tummel

Destilérka

Krámek u jezera Loch Ness

Řídí věž letiště Tain
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Klub seniorů pod Javorníkem

Máme za sebou první polovinu 
letošního roku. Jak tento úsek ži-
vota hodnotit? Byl to složitý půl-
rok. Pandemie coronaviru je sice 
v útlumu, ale odborníci nás varu-
jí před další vlnou. Nejstrašnější 
válečný konflikt v tomto století 
na Ukrajině sužuje a kompliku-
je život téměř na celém světě. K 

tomu energetická krize a zdražování především potravin, prostě ži-
jeme v nelehkém období. 
Život se však nezastavil, historie nám dokládá, že na této planetě 
byla už daleko složitější a hrůznější údobí, s kterými se lidstvo vy-
pořádalo. Dívejme se do budoucnosti s optimismem, neplačme a 
nelamentujme nad životem. Jak praví klasik - „Žít je nejvzácnější 
věc na světě, nestačí pouze existovat. Život, když je strávený dobře, 
je dlouhý.“
Život v klubu pod Javorníkem pulzuje na plné obrátky a naplnil pro-
gram, který byl vytýčen na 1. pololetí. Náš klub se počátkem měsíce 
rozloučil na poslední cestě se svým dlouholetým obětavým kamará-
dem Vladimírem Kaděrkou. Vlado, budeš nám moc chybět – Čest 
Tvé památce!
Všichni členové klubu se zúčastnili vernisáže obrazů Ing. Babince, 
který byl se svou manželkou členem našeho klubu a v těchto dnech 
by se dožil 100 let. Připomněli jsme si rovněž životní jubilea našich 
členů - Mgr. Rekové, Ing. Fialy a pana Selcera.
Jako organizátoři Kácení máje jsme měli veliké obavy kvůli celkové 
situaci ve společnosti a počasí. Naštěstí byly obavy liché, počasí su-
per, sousedé a hosté přišli v hojném počtu. Program zahájil předseda 
klubu Joža Stavárek, přivítal přítomné hosty a poté odhalil pamětní 
desku s názvem klubu po jeho zakladateli a prvním předsedovi La-
dislavu Tomkovi. Po celou dobu akce hrála živá hudba, bylo bohaté 
občerstvení, tombola, prostě pohoda, ohlasy vesměs kladné. Bavili 
jsme se a tančili do večerních hodin.
Obec v polovině měsíce zorganizovala společné posezení seniorů v 
hotelu Beskyd. Toto setkání bylo příjemné pro nás, starší generaci, s 
programem a občerstvením. Děkujeme Sboru pro občanské záleži-
tosti a vedení obce nejen za toto setkání, ale celkovou podporu a péči 
občanům dříve narozeným. Závěrem pololetí jsme se prošli po okolí 
a rozloučili se grilovačkou. Výbor klubu si schválil plán činnosti na 
2. pololetí a nastala doba prázdnin. V době prázdnin se z důvodů 
dovolených, péče o vnoučata a odpočinku klub sejde jen dvakrát. V 
plánu je rovněž společný zájezd s klubem seniorů z Kopané.
Klub seniorů pod Javorníkem přeje všem spoluobčanům a lidem 
dobré vůle hodně zdraví, krásné prázdniny, klid, mír a pohodu.
 

Za klub seniorů pod Javorníkem kronikář klubu Miroslav Zágora

Squadrony (perutě). Jak se dostali do Tain na severu Skotska? Tato 
jednotka nejdříve sloužila u Bomber Command (RAF bombardo-
vací složka) a prováděla operace nad okupovanou Evropou, hlav-
ně však nad Německem. Ale ztráty byly značné a po obsazení re-
publiky již bylo nesmírně obtížné získávat nové příslušníky. Proto 
byla jednotka převelena k Coastal Command (něco jako pobřežní 
stráž) k službě nad mořem. Podnikali mnohdy desetihodinové lety 
hlavně proti ponorkám. Británie byla zcela závislá na dovozu su-
rovin, paliva, zbraní a potravin ze zámoří, hlavně přes Atlantik z 
USA. V roce 1942 byla na pokraji zhroucení právě pro Němci ve-
denou ponorkovou ofenzivu. Naši vojáci, čistokrevní suchozemci, 
vykonávali vysilující lety nad nekonečnými prostory oceánu. Ztrá-
ty sice byly menší, ale o to strašnější bylo, když se letoun nevrátil. 
Z letadla sestřeleného nad Evropou byla šance vyskočit či nouzově 
přistát a stát se válečným zajatcem. Ale z akce nad vodou se ni-
kdo nevracel, hrobem se jim stal oceán. Na letišti v Tain sloužila 

311.Sqn v posledním roce 
války nad Severním ledo-
vým oceánem a severním 
Atlantikem. Na místním 
hřbitově je malé oddělení 
pro padlé vojáky a je zde 
pohřbeno také osmnáct 
našich letců, kteří zahynuli 
při haváriích. 
Během služby u 311.Sqn 
padlo 198 jejich příslušní-

ků.
Památník letců Runnymede

Byl otevřen Jejím Veličenstvem Alžbětou II. dne 17. října 1953. 
Je věnován více než dvaceti tisícům příslušníků letectva, a to i 
příslušnicím WAAF, včetně 145 Čechoslováků, kteří nemají svůj 
známý hrob. Každý tam má národnost, hodnost, jméno , datum 
narození, a pokud je známo, také datum úmrtí.

Uchovávat památku našich hrdinů bez frází, bez zbytečného pato-
su je ale stále nutné.
Čest jejich památce!                                                       Pavel Rampír

Hřbitov v Tain

Pomáhali jsme již dříve
V srpnových novinách roku 1996 byl uveřejněn rozhovor Dra-
homíra Strnadla s paní Irenou Ševčenkovou, vedoucí skupiny 
ukrajinských dětí, které  byly na pozvání obce Trojanovice na 
14denním pobytu v Trojanovicích od 23.7 do 5.8.1996.

Následky černobylské havárie tehdy komentovala takto:
V současné době neexistuje snad zdravý Ukrajinec. Já sama 
jsem se léčila několik let na leukémii. Prakticky stále dýcháme 
radioaktivní vzduch, pijeme radioaktivní vodu a jíme zamořené 
potraviny. Mnohým dětem bývá špatně hlavně po ránu. I v naší 
skupině jsou dva sedmiletí chlapci dost těžce postižení. Jak vidí-
te, jsou velmi bledí a slabí, velmi rychle se unaví. Proto nemůže-
me dělat dlouhé pochody.

Jak se vám v Trojanovicích líbí?
Jsme opravdu překvapeni, jak je tu krásně. Jsme vděčni za to, že 
můžeme dýchat čistý vzduch a jíst nezávadné potraviny. Lékaři 
tvrdí, že je dobré aspoň měsíc žít mimo zamořenou oblast, aby 
se tělo zregenerovalo. Proto ještě z Trojanvic pojedeme na 14 dní 
do Poděbrad.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat Vaší obci za pěkné přijetí a 
pobyt. Nedovedete si představit, jaké bohatství máte v přírodě a 
krásné a zdravé krajině. Važte si toho.                                     -red-
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  Vernisáž výstavy Můj život malířský
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  Jarní setkání se seniory v hotelu Beskyd
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Po dvouleté odmlce způsobené covidovou nákazou si Sdružení 
pro občanské záležitosti připravilo pro naše seniory společné 
setkání v hotelu Beskyd. 
Se svým pásmem vystoupili Valášci při MŠ Trojanovice, kocouři 
a kočičky pěveckého sboru ZŠ Trojanovice a taneční obor ZUŠ 
Frenštát. K poslechu pak zahrálo kvarteto muzikantů z Frenštátu.
Poděkování patří pořadatelům, účinkujícím i příchozím, kteří 
přijali pozvání.                                                                               -red-

Vernisáž výstavy k připomínce 100. výročí narození trojanovského 
rodáka Karla Babince proběhla 2.6.2022.
První výstavu v Trojanovicích měl již před 30 lety v budově školy 
na Lomné. Úvodem přivítal pan starosta přítomné z řad příznivců 
umělecké tvorby, známých a příbuzných pana Karla Babince, po-
zvaných hostů a kurátora výstavy.
Tvorbou a životem svého otce provedl příchozí syn Ivan Babinec.
S obrazy Karla Babince se můžete setkat nejen v trojanovských 
domácnostech, ale také např. v královské galerii v Kodani (obraz 
Valach a Valaška věnovaný dánské královně Margarétě II.).
V místní knihovně nalezneme literární dílo Babička Julie,  kde po-
pisuje životní příběh své babičky z chalupy pod Radhoštěm.
V pozici ředitele Mezu se zasloužil také o stavbu krytého bazénu 
ve Frenštátě p.R.
Výstavu je možné zhlédnout každý čtvrtek od 14 - 17 hodin  
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla až do 14. července.

Ivana Vrtalová

  16. ročník soutěže Stavba MSK
22.6. 2022 na-
vštívila od-
borná porota 
p o l y f u n k č n í 
centrum, které 
soutěží o titul 
Stavba MSK 
2021 v katego-

rii Stavby občanské vybavenosti společně s velikány, jako je např. 
Muzeum automobilů Tatra. Slavnostní vyhlášení soutěže se bude 
konat na podzim. Držte nám palce!                                             -red-
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Návštěva z Texasu

Naši jubilanti

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito občané:

Anežka Bjačková 94 let

Jarmila Kocianová 85 let

Marie Ambrožová 85 let 

Marta Puszkailerová 80 let 

Božena Jaškovská 80 let

Elena Bačová  75 let

Jiří Jelen  75 let

Libuše Šugárková 75 let

Jindra Fialová  70 let

Anna Koňařová 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 kancelá-
ři evidence obyvatel, na tel. čísle 556 835 023 nebo na e-mail  
evidence@trojanovice.cz. 

S přibývajícím věkem se lidé více zajímají o své kořeny, o svůj pů-
vod, život svých předků. S tímto záměrem se na obecním úřadě s 
prosbou o informace objevila paní Charlotte Martin z Texasu, pra-
potomek rodiny tkalce Konstantina Chovance z Trojanovic pod 
Javorníkem z maminčiny strany. A že lze v Trojanovicích střípky 
minulosti dohledat, ukazuje pamětní deska Konstantina Chovance 
na současné mateřské školce pod Javorníkem a nápis na zdejším 
kříži se jménem Jiřího Chovance, který se zasloužil o to, že obrazy 
jičínského malíře Ignáce Bergmanna visí ve frenštátském kostele i 
v kostele ve Fayettevillu v Severní Karolině. Na památníku bratří 
Strnadlů  lze nalézt dva panely o vystěhovalectví do Texasu a na 
Nový Zéland. K těmto přibude ještě vystěhovalectví do Brazílie. 
Další stopy lze hledat v blízkém okolí - v muzeu vystěhovalectví 
v Lichnově a ve frenštátském muzeu. Rodný domek předků pod 
Javorníkem se již bohužel nedochoval - vyhořel. 
A tak možná více než pro nás je uchovávání svědectví o vystěho-
valectví důležité pro rodiny vystěhovalců s trojanovskými kořeny, 
kteří díky tomuto mají pevný opěrný bod v hledání svého původu.

Ivana Vrtalová

Soutěž mladých hasičů a dětský den 4.6.2022
Na první červnovou sobotu si hasiči nachystali pro veřejnost ce-
lodenní program. Tradičně patřilo sobotní dopoledne soutěží-
cím  v hasičském sportu. Mladí hasiči porovnali své síly v rámci  
7. kola Moravskoslezské ligy. Na stupně vítězů se podařilo vystou-
pat družstvu Trojanovic v kategorii starší žáci (2. místo) a dorostu 
(2. místo), ale všem našim závodníkům byly po zásluze rozdány 
perníkové medaile od maminky Pavlíny Stašové.
Odpoledne již patřilo všem dětem, které si přišly zasoutěžit o od-
měny, a na závěr byla pokácena májka a rozebrány stužky.

-red-

Na návsi  - Charlotte Martin s průvod-
cem Miroslavem Koudelkou

Před srubem Památ-
níku bratří Strnadlů  
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 Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí

PAMÁTNÍK BRATŘÍ STRNADLŮ A JANA KNEBLA
Otevřeno každý čtvrtek od 14 do 17 hod. nebo 

po dohodě na tel. čísle 602 483 636
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Reklama a inzerce
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 Školní výlet z Kopřivnice

Ve středu 15. června se třída 6.B ze Zá-
kladní školy svaté Zdislavy v Kopřivnici, 
kam chodí náš syn Jáchym, vydala na vý-
let do Trojanovic. 
Nejprve se zahřáli na lanových překážkách 
u restaurace Balita. Poté navštívili náš dům 
(v rámci akce Ukaž mi, kde bydlíš), kde si 
krom jiného zahráli fotbal a občerstvili se. 
Následně jsme se přesunuli do Informač-
ního centra v Trojanovicích, kde nás pan 
Pavel Rampír poutavým způsobem sezná-
mil s historií i současným stavem naší nád-
herné obce.

 Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí 
včetně toho, proč se naší obci říká pase-
kářská. Následně jsme se přesunuli do 
objektu Hrušky, kde nás finanční porad-
ce pan Raška krátce seznámil jednak se 
svou činností, jednak i se svým koníčkem 
automobilového závodníka. Poté nám ve 
vedlejší místnosti paní fyzioterapeutka z 
Fyzio-ichtys ukázala něco ze své fyziotera-
peutické praxe včetně použití různých po-
můcek ke zpevnění těla. A pak už následo-
val poslední bod programu, a to návštěva 
Lanového centra Tarzanie, kde si většina 
dětí vyzkoušela různě náročné trasy. Nut-
no podotknout, že všem se v naší obci lí-
bilo a byli mile překvapeni pohostinností a 
vstřícností zdejších lidí.
Jsme Pánu Bohu vděčni za naše spoluobča-
ny a rovněž za toto krásné místo pod bes-
kydskými vrcholy, kde můžeme společně s 
vámi v míru žít…

Dalibor Novák

 Pobožnost na Díle

Každoroční pobožnost k svátku sv. Jana 
Křtitele proběhla v neděli 26.6. u kapličky 
na Díle. Slova otce Banaszczyka a Draho-
míra Strnadla doprovodil zpěv písní. Výzdoba zajištěná rodinou Františka Gajduška a ko-
láče Jana Tichavského doladily příjemnou atmosféru svátečního odpoledne.

 Pískoles 2022
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 Do školy i o prázdninách  Muzeum ve Frenštátě p. R. 
  výstavy a programy

POJĎ SEM, DÍTĚ, UČ SE MOUDRÝM BÝTI
Výstava ze sbírek muzea mapující historii 

základního školství na Frenštátsku. 
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Výstava potrvá do 12. února 2023.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Doprovodný program k výstavě 

Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti.  
Ve čtvrtek 7. a 21. července 2022 v 15.00 hodin. 

Provází Martin Trubač.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Vstupné: 30,- Kč

OD KOLÉBKY DO ŠKOLY
Doprovodný edukační program k výstavě Pojď sem, dítě, 

uč se moudrým býti.  
Jak vypadal život dětí před sto padesáti lety? Jaké měli 
povinnosti? Jak vypadala školní výuka v té době? To 

vše na vlastní kůži můžete zažít v rámci interaktivního 
programu, součástí kterého je i výtvarná dílna. 

Ve středu 31. srpna 2022 ve 14.00 hodin.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě p. R.

Vstupné: 30,- Kč

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz
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Komu by se chtělo o prázdninách myslet na školu? Přesto však – trochu 
netradičně – právě tohle nabízí frenštátská pobočka Muzea Novojičín-
ska. 
Během léta tu totiž můžete – kromě stálých expozic - zhlédnout výstavu 
„Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti“, která mapuje historii a vývoj fren-
štátského základního školství od jeho počátků až do konce 20. století.

Mezi více než stovkou exponátů najdete rákosku či 
zlatou knihu cti, ale i školní pomůcky jako skioptikon, 
Wimshurstovu indukční elektřinu či výkřiky soudobé 
techniky přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, jako 
byl meotar, diaprojektor či kotoučový magnetofon. Pro-
střednictvím interaktivního programu se můžete začíst i 
zaposlouchat do záznamů starých školních kronik a do-
zvíte se, kdy byly zrušeny tělesné tresty, kdy byly zavede-
ny žákovské knížky a odkdy se ustálil souvislý pětidenní 
školní týden. Ve dnech 7. a 21. července 2022 se můžete 
zúčastnit komentované prohlídky, kterou pro vás připra-
vil autor výstavy. 
Prohlídka začíná v 15 hodin a vstupné je 30,- Kč. 

Pro mladší návštěvníky je připraven speciální doprovod-
ný program „Od kolébky do školy“. Jeho prostřednictvím 
se dovědí, jak vypadal život dětí před sto padesáti lety. 
Na vlastní kůži budou moci zažít, jak vypadala výuka v 
tehdejší škole. Součástí programu bude i výtvarná dílna. 
Zbývá jen uvést, že akce se koná ve středu 31. srpna 2022 
ve 14 hodin a vstupné je 30,- Kč. 

Martin Trubač
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 Z přednášek v knihovně

Prostor obecní knihovny 2.6.2022 poskytl své zázemí k uzavře-
né diskuzi angažovaných zástupců subjektů zabývajících se ko-
munitní energetikou. 
Obec Trojanovice schválila na 22. zastupitelstvu své členství v Unii 
komunitní energetiky, (je členem pracovní skupiny pro legislativu 
a projektové pracovní skupiny), a tak je snahou uvést do praxe le-
gislativně se tvořící možnosti sdílení lokálně vyrobené obnovitelné 
energie. Jaká úskalí a jaké výhody toto řešení energetické soběstač-
nosti přináší, hodnotila mj. radní energetického úřadu Martina 
Krčová nebo europoslanec Stanislav Polčák. Zazněly také příklady 
dobré praxe z již realizovaných projektů.                                              -red-

fo
to

: a
rc

hi
v 

O
Ú

 T
ro

ja
no

vi
ce

fo
to

:  
Iv

an
a 

Vr
ta

lo
vá

fo
to

:  
Iv

an
a 

Vr
ta

lo
vá

 O keramickou popelnici

Obce, jejichž občané nejlé-
pe třídí komunální odpad v 
rámci svého kraje, získávají 
každoročně prestižní ocenění 
O keramickou popelnici. Za 
třídění vysloužilých elektro-
zařízení je pak udělována cena 
O keramické sluchátko a za 
největší výtěžnost je udělován 
Elektrooskar.
Ocenění obcím předali 14. 
června 2022 na slavnostním 
ceremoniálu v prostorách zám-
ku Nová Horka ve Studénce 
zástupci Moravskoslezského 
kraje, společností EKO-KOM, 
ASEKOL a ELEKTROWIN.

 Pedagogické osobnosti

Ve středu 15. června 2022 ocenilo vedení města pedagogické 
pracovníky frenštátských základních a středních škol. Slavnost-
ní ceremoniál se uskutečnil v obřadní síni MÚ Frenštát p.R. s 
předáním plakety J. A. Komenského. Mezi oceněnými jsou i dvě 
pedagogické pracovnice z Trojanovic - Jolana Krygelová a Ivana 
Klvaňová. Za obec Trojanovice moc GRATULUJEME!

Zleva čtvrtá v řadě Ivana Klvaňová

V obcích nad 2 000 obyvatel dominovala stejně jako vloni obec Hu-
kvaldy, druhá byla obec Trojanovice a třetí Kozlovice.
S touto prestižní cenou je spojena i odměna ve výši 15 000 Kč, která 
bude opět investována do rozvoje našeho odpadového hospodář-
ství.
Do soutěže bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslez-
ského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v 
systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sbě-
ru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho 
obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě.

„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce 2021 připadá průměrně 
73,8 kilogramu vytříděných složek – plastu, papíru, skla, nápojových 
kartonů a kovů. Množství separovaného odpadu se každoročně zvy-
šuje a za to patří občanům kraje, kteří aktivně třídí, velké poděková-
ní,“ řekl na závěr náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.
Velké poděkování patří občanům naší obce, kteří ke třídění přistu-
pují svědomitě. 

Ivana Vrtalová
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 Fotbalová sezóna 2021/2022 starší přípravky

Závěr fotbalové sezóny 2021/2022 si hráči starší přípravky díky 
vítězství ve své skupině okresního přeboru užili jak na hřišti, 
tak mimo něj. 
Starší přípravku reprezentují chlapci ve věku 9-10 let společně s 
děvčaty, která mohou mít o rok více. V sestavě, kterou vytvořil 
trenér Zdenek Rajnoch, odehráli 17 kol (9 podzimních a 8 jar-
ních) a svou skupinu novojičínského přeboru vyhráli. 

Hráčský a trenérský úspěch se slavil na domácím hřišti v zázemí TJ 
Bystré. Tématický fotbalový dort, předaný trenérovi jako poděko-
vání za obětavou práci, byl naporcován mezi přítomné.
Tímto vítězstvím si tým vybojoval účast ve Finále ligy mistrů pří-
pravek okresu Nový Jičín konaném 25.6.2022 v Jakubčovicích n.O.
Hráči 8 týmů se na hřišti přivítali, rozlosovali do dvou skupin a 
porovnávali své síly v sestavách 5+1 po dobu 2x15 min. 

Pro naše hráče šlo o první takovouto účast 
a celodenní turnaj byl plný emocí a zážitků. 
Organizátoři připravili pro účastníky kro-
mě krásné atmosféry velkého turnaje a 
hráčského zázemí také pamětní trička a 
účastnické medaile. 
Putovní pohár vyhráli hráči Nového Jičína, 
kteří ve finále porazili Bílovec.
Po pomalejším rozjezdu si naši hráči v zá-
věru připsali dvě vítězství z pěti zápasů a 
obsadili tak 5. místo. 
Velké poděkování patří nejen dětem, které 
prokázaly v letním slunečném dni velkou 
bojovnost, ale také trenérům Mirkovi Jura-
čákovi a Zdenku Rajnochovi. Hráče připra-
vují již od mladší přípravky a díky  svému 
volnému času věnovanému našim dětem 
mohl tým zažít velké turnajové okamžiky.

Za fanouškovskou základnu
Ivana VrtalováOslavy konce sezóny v zázemí TJ Bystré

Nástup týmů na turnaji Finále Ligy mistrů Putovní pohár pro vítěze turnaje

Tým Trojanovice Bystré při předávání medailí
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 Svatojánské ohně 23.6.2022

Pálení svatojánských ohňů  v předvečer sv. 
Jana má dlouhou tradici, a to obzvláště na 
Radhošti, kde z řady zapalovaných hranic 
vzplane oheň nejdříve.
Jako každá tradice, která má být zachová-
na a předávána dalším generacím, musí být 
udržována. O obnovení a každoroční orga-
nizaci se zasloužil  Rostislav Polášek, který 
bohužel tři týdny před letošním pálením ohňů zemřel. K jeho poctě 
a ve vzpomínkách na něj se nesl celý program od zapálení ohně až 
po minutu ticha před koncertním vystoupením v kapli na Radhošti.
Řada příchozích měla možnost vyslechnout si salvu z ručnic por-
tášů, úvodní slovo dcery Rostislava Poláška a praskající polena v 
zapálené hranici. Nad poletujícími jiskřičkami bděl bečvjanský ha-
sičský sbor. Po úvodním slovu předsedy Matice Radhošťské Dra-
homíra Strnadla převzal průvodcovství pořadem „Svatý Jane, já ťa 
prosím“ Tomáš Gross, mluvčí rožnovské radnice. Mezi vystoupení-
mi Chrámového sboru sv. Josefa z Hutiska -Solance a cimbálovou 

muzikou Soláň z Rožnova p.R. připomněl tradice a pověsti vázající 
se ke svatojánským ohňům.
Jarní slunovrat byl tak oslaven a rozloučili jsme se opět s nejdelšími 
dny v roce.

Ivana Vrtalová

Putujme bez hranic a Otevřené chrámy 2022
Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti je součástí projektu  
PUTUJME BEZ HRANIC www.putujmebezhranic.cz
Projekt přibližuje putování po stopách slovanského dědictví s více 
než 500 km značených a dobře udržovaných tras Cyrilometodějské 
stezky s možností navštívení zajímavých míst.
Vyberte si trasu, která vyhovuje právě vašim potřebám - od jedno-
denních po dálkové trasy.
Kaple na Radhošti společně s kostelem sv. Jana Křtitele se otvírá 

návštěvníkům u příle-
žitoti akce Otevře-

né chrámy 2022. 
Již šestým rokem se 
takto v Moravskoslez-
ském kraji otevírají 
kostely, kostelní věže a 
poutní místa. Letos je 
zpřístupněno 35 kos-
telů a 2 kostelní věže.
Vstup do památek 
mimo bohoslužby a 
prohlídky s průvod-
cem jsou bezplatné.

Ivana Vrtalová

Ve středu 22. června 2022 ocenilo vedení města 14 nejlepších žáků 
a studentů frenštátských škol – Osobnosti škol školního roku 

2021/2022. Na slavnostním ceremoniálu, který se konal v obřadní 
místnosti města Frenštátu p.R., byly představeny medailonky jed-
notlivých oceněných. Mezi oceněnými bylo i pět studentů z Troja-
novic - Tereza Juračáková (nominovaná ASTRA, centrum volného 
času za umístění v první desítce v celostátním kole soutěže Děti a 
píseň), Hedvika Trubačová (nominovaná za Gymnázium a Střední 
průmyslovou školu za 3. místo v krajském kole olympiády v němec-
kém jazyce), Adam Vodrážka (nominován ZŠ Tyršova za výborné 
studijní výsledky a reprezentaci školy  - letos v soutěži Hledáme 
nejlepšího chemika - 4. místo v krajském kole), Barbora Mikesko-
vá (nominována ZŠ Tyršova za aktivní účast na vzdělávacích i mi-
moškolních akcích) a Vojtěch Prášek (nominován ZUŠ za úspěchy 
v celostátních kolech jak jednotlivců, tak komorní hry na pozoun).

Za obec Trojanovice moc GRATULUJEME!

Osobnosti  škol
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Plánované odstávky a poruchy

Oblíbené informační centrum MSK 2022

Slovo občana

Splatnost místních poplatků
Dnem 30. června končí splatnost místních poplatků za odpady 
a za psa pro letošní rok . Pokud ještě nemáte poplatek zaplacený, 
informujte se při platbě převodem o novém variabilním symbo-
lu pro domácnosti na kontaktech obecního úřadu. Při platbě v 
hotovosti nebo kartou je nový variabilní symbol přiřazen auto-
maticky.

Monika Ondryášová

V druhé polovině měsíce června řešily domácnosti v Trojano-
vicích četnější odstávky v dodávkách elektřiny a vody, ať již z 
důvodu poruchy či plánovaného přerušení. Distributoři již po 
vsi nevylepují informační letáky, a tak pro mnohé je black out 
nemilým překvapením.
Informace poskytované distributory naleznete na webových 
stránkách obce https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/plano-
vane-odstavky-a-poruchy/. 
Jistě nejde o pravidelně navštěvované podstránky, ale minimál-
ně, pokud máte problém s dodávkou, můžete si zde zkontrolo-
vat, zda je na vaší či distributorské straně.   
ČEZ distribuce také nabízí možnost zasílání upozornění při plá-
novaných odstávkách na váš e-mail nebo pomocí SMS po regist-
raci a vyplnění vašeho EAN kódu odběrného místa na stránkách 
https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba

Vážení spoluobčané, blíží se konec dalšího volebního období vlád-
nutí Našich Beskyd v Trojanovicích, myslím, že již čtvrtého v řadě.
Bylo by proto správné, aby alespoň poslední měsíce před podzim-
ními komunálními volbami skončila permanentní předvolební 
kampaň starosty obce prostřednictvím Zpravodaje ve sloupku 
„SLOVO STAROSTY“ a do konání podzimních voleb bych si do-
volil navrhnout změnu sloupku na „SLOVO OBČANA“.

Ne každý v obci sdílí politické názory a myšlenky starosty pre-
zentované v tomto novinářském sloupku, ne každý je spokojen se 
směrováním projektu CERKA, či cyklostezky Lomná a další.
Pluralita názorů občanů před obecními volbami by měla ve Zpra-
vodaji zaznít, a to bez následných komentářů a zdůvodnění správ-
nosti cesty současného zastupitelstva starostou obce, jak se dělo v 
minulosti, pokud zazněla kritika, či odlišný názor.

Jiří Berger

V obecních novinách uveřejňuji články pisatelů, kteří projeví zá-
jem spolupodílet se na informovanosti občanů obce Trojanovice.  
Za dobu necelých 4 let, kdy jsem noviny převzala, nastalo jen pár 
kontroverzních situací, kdy jsem otištění zvažovala. Tohle je pro 
mě jedna z nich. Není pro mě sporná kvůli nesouhlasu s naším 
smýšlením, vizemi či realizacemi. 100% podpora je utopie. Různé 
pohledy na věc jsou často i přínosné. 
Text jsem nechala otisknout a doplňuji k němu prosbu, abych 
nebyla pro příště do této pozice stavěna. 
Myslím, že není nutné vytlačit SLOVO STAROSTY, aby bylo mož-
né prezentovat i jiný článek. Sloupek starosty je obvyklý i v jiných 
zpravodajích v obcích kolem nás. Jde o zdravici k občanům, shrnu-
tí dění a postoje k různým situacím. Je to výsada, ale často i řehole, 
když čas neúprosně běží a redaktor tlačí  na vydání. Slovo starosty 
se objevilo v našich obecních novinách poprvé v lednu 2016, se 
vznikem uvolněné pozice místostarosty dochází ke střídání úvod-
níků, tj. bylo otištěno přes 50 úvodníků starosty. Do komunálních 
voleb zbývá jedno srpnové slovo starosty. Pokud jej uvolním pro 
slovo občana, zbývá jeden prezentovaný názor. Pokud touto vý-
zvou bude osloveno více občanů, neumím si představit, jak budu 
selektovat ten jeden jediný.

Přeji nám, abychom o novém složení zastupitelstva rozhodli na zá-
kladě dostatku informací, na základě znalosti osobností kandidu-
jícíh subjektů, a proto je určitě přínosné jejich programy a kandi-
dující představit. Prezentace v  obecních novinách bude umožněna 
jako vždy v předvolebním čase.                                   Ivana Vrtalová

Prezident republiky vyhlásil termín pro komunál-
ní volby, tedy pro volby do zastupitelstev měst a 

obcí na termín  
23.-24. září 2022.

Všem kandidujícím subjektům bude v obec-
ních novinách poskytnuta možnost bezplatně se 
prezentovat v rozsahu celé strany A4 černobíle. 
Graficky zpracované podklady je možné zasílat 

na adresu obecni.noviny@trojanovice.cz  
do 20.srpna.  

Budou otištěny v zářijovém vydání.

Pořadatelé 13. ročníku ankety Oblí-
bené informační centrum roku 2022 
zaznamenávají v období od 21.6. do 
31.8.2022 hlasování v oblíbenosti 
certifikovaných informačních center 
v jednotlivých krajích. 
O tento titul se uchází i Infocentrum 
Trojanovice. 
Hlasování probíhá formou zadání e- 
-mailové adresy a následným potvr-
zením odkazu v příchozím e-mailu.
I když jsme nováčci, podpora by nás 
potěšila a povzbudila.
Pro zájemce uvádíme internetový 
odkaz: https://www.kampocesku.cz/

informacni-centrum-roku/357/kraj/moravskoslezsky
Hana Dorotíková

Rozšířili jsme pro vás otevírací dobu:
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 Ze školního dění

Den dětí - Kouzelníci z Trojanovic

Z deštivého rána 1. června se ve škole vyklubalo slunečné dopo-
ledne, které jakoby „mávnutím kouzelné hůlky“ v 9 hodin od-
startovalo dvouhodinové klání v deseti disciplínách pro všechny 
žáky ve škole. Celkem 153 žáků rozdělila „hlavní“ kouzelnice do 
deseti skupin tak, aby tým tvořili zástupci ze všech pěti ročníků. 
Mrštnost, spontánnost a zvídavost mladších dětí totiž velmi dobře 
doplňovaly zkušenosti a dovednosti starších spolužáků. Při plnění 
sportovních a vědomostních úkolů děti maximálně využily vzá-
jemnou spolupráci, herní strategii i vlastní iniciativu. 
Děti nejvíce zaujal discgolf (frisbee), náročnější byly hlavolamy a 
naučit se zpaměti kouzla (např. ACCIO – přivolá libovolný před-
mět, NOX – zhasíná hůlku, OBLIVIATE – vymaže paměť). Fyzič-
ku si děti ověřily basketbalem, obratnost prolézáním pavučiny a 
vzájemnou pomoc chůzí „bažinou po kamenech“.
Ráda bych jménem všech dětí a učitelů poděkovala klubu rodi-
čů, kteří ve spolupráci s centrem volného času ASTRA z Frenštátu 
p.R. tuto akci připravili a zajistili pro každého žáka odměnu.

J. Pajlíková

Pozdrav páťáků

I když se rychlým tempem blíží konec školního roku, páťáci  mají 
pořád napilno. Kromě dohánění svých školních povinností se fotili 
do třídního alba, oslavili se mnou narozeniny, vybírali absolvent-
ská trička a jeli na výlet. Ten se jim líbil nejvíce. Vydali jsme se vla-
kem do Olomouce, kde děti čekal tříhodinový program v Lanovém 
centru Proud. Po několika rozcvičovacích aktivitách se žáci rozdě-
lili do trojic. Mohli si vyzkoušet vysoké lanové překážky. Lezci se 
vzájemně jistili v tříčlenných skupinkách. To by to nebyli naši páťá-
ci, aby něco nevymysleli. Součástí areálu byla velká adrenalinová 
houpačka, kde děti po dvojicích zažily sešup z 16 metrů. Na tuto 
atrakci se odvážila asi polovina třídy. Po těchto akčních aktivitách 

jsme se přesunuli do Laser Arény, kde si děti zahrály laser game. 
Nakonec jsme se prošli na vlakové nádraží a po dvanácti hodinách 
zdárně dojeli do Frenštátu.
Páťáci mají před sebou poslední školní dny. Čeká je ještě návštěva 
Tarzanie a užívání si společných chvil. Po prázdninách na všech 
23 dětí čekají nové zážitky v další životní etapě. Tři žáci přestupují 
na Gymnázium do Frenštátu a jeden do Rožnova. Zbývající děti se 
rovnoměrně rozdělily mezi ZŠ Tyršova a ZŠ Záhuní ve Frenštátě.
Jak se rozloučili s naší školou a na co budou vzpomínat, se dočtete 
v příštích Obecních novinách. :-)

Nikola Foldynová

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře 21. 6. 

2022

Král a královna z říše písmen určitě přesvědčili žáky prvního 
ročníku, že svět plných regálů knih, příběhů, pohádek a bádání v 
encyklopediích má své významné místo. Slavnostní pasování prv-
ňáčků na čtenáře se poprvé konalo v knihovně, která je součástí 
polyfunkčního centra na návsi v Trojanovicích. Toto příjemné se-
tkání škole nabídla a zorganizovala Městská knihovna ve Frenštátě 
pod Radhoštěm v součinnosti s polyfunkčním centrem v Trojano-
vicích. 
Děti před samotným pasováním do „řádu čtenářského“ musely 
prokázat svou čtenářskou dovednost přečtením říkanky či básnič-
ky. Všechny děti to zvládly na výbornou a kromě šerpy a knížky o 
Dubánkovi obdržely čtenářský průkaz, na který si ihned po slav-
nostní ceremonii mohly vypůjčit knihu. 
Všem dětem přeji, aby v knihách našly zalíbení a daly na moudrá 
slova J. A. Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i 
mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“

J. Pajlíková
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Veselé "drumbensprejování“ před prázdninami

Před rokem si škola pořídila multifunkční pomůcku, která je zná-
má pod názvem DRUMBEN. Drumben je originální český eko-
logický výrobek, na trhu se objevil už v roce 2009 a jeho využití 
je opravdu různorodé. Může být hudebním nástrojem, na který 
lze bubnovat, učit se rytmus, ale také i slabikovat nebo rozeznávat 
různé zvuky. Jako víceúčelový interiérový doplněk může Drum-
ben sloužit jako stoleček, stoupátko či židlička. Děti mohou do 
drumbenů chytat míčky, budovat z nich stavby, učí se s nimi spo-
lupráci, naslouchání i týmovosti.
Žákům se však zdálo, že vzhled drumbenů je poněkud „smutný“. 
A co by paní učitelka Lenka Mužíková, která s jakýmkoli hudeb-
ním nástrojem dokáže vymyslet zázraky, neudělala pro radost 
dětí? Společně s výtvarnicí Romanou Kubešovou se domluvily, že 
drumbeny rozjasní barvičkami. A dopadlo to báječně. Ve středu 
22. 6. 2022 počasí přálo, paní Kubešová přinesla dětem kreativní 
výběr šablon a pestrou „paletu“ sprejů. Z každé třídy byli vybráni 
dva žáci a na trávě ve stínu borovic před školou došlo k neskutečné 
proměně. Teď už máme veselé drumbeny i děti.
Všem zaměstnancům školy, rodičům a dětem přeji pohodové pro-
žití prázdninových dnů.                                                      J. Pajlíková

 Z 

Z vlastivědného kroužku

Každý čtvrtek děti z vlastivědného kroužku vyrážely na výpravy, na 
kterých  objevovaly bohatství Trojanovic. Naši školáčci  už vědí, že 
není jednoduché přejít obec z jednoho konce na druhý, znají po-
věsti o pokladech zbojníků nebo rudokopech. Vědí, u které chalu-
py se začalo s prvním číslováním domů, kde se těžil pískovec, umí 
vyčistit studánku, nahodit rybářský prut, poznají místní potůčky. 
Mohly se také dotknout nejstaršího zvonu v Trojanovicích. Pojme-
nují naše hory, i když jsou z každého místa jiné – z Marku, Pomezí 
nebo od Maraláku. Viděli betlémy trojanovské  i frenštátské, které 
obdivují děti už po několik generací. Starý špýchar už pro ně není 
obyčejná kůlna a  staré hráze už pro ně nejsou jen hromada kame-
ní, ale stopy po lidech před námi… 
A my teď máme to štěstí, že můžeme potkávat zajímavé lidi, kteří 
také přispívají svými kamínky do mozaiky, která se utváří v součas-
nosti. Milé bylo setkání s panem Dobiášem u jeho betlému,  s pa-
nem Šmajstrlou ve mlýně, povídání s panem malířem Gajduškem. 
Paní Musilová dětem upekla mikulášské perníčky, paní učitelka 
Cibulcová zazpívala v kapličce mariánské písně … je tu spousta 
vzácných lidí a krásných míst. Největší dík ale patří panu Draho-
míru Strnadlovi, který je hlavním režisérem našich setkávání. Není 
snad v obci místo, chalupa, ke které by nemohl říct nějakou přího-
du, není tu kytka či brouk, které by nepoznal, a vše, co ví, ochotně 
s dětmi sdílí.
Na začátku školního roku mi vždy připadá, že je konec daleko, vše 
se dá stihnout…. Tentokrát to uteklo jako voda a stihli jsme jen 
zlomek toho, co naše krásná obec nabízí. Ale jak se říká, „čas je 
vynález přírody, který má zabránit tomu, aby se všechno událo na-
ráz“, musíme s trpělivostí vyčkat září, kdy s dětmi zase vyrazíme 
poznávat další tajemství  Trojanovic. 
Moc se na to těším.  

Hana Fojtíková
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  Po prázdninách do školy - aneb představujeme naše budoucí školáky

Mladí pasekáři
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