1

Srpen 2020

2

Srpen 2020

Kakaové boby především z Jižní Ameriky se pod rukama páru
z Ostravy, rodáků z Trojanovic,
mění na čokoládu oceňovanou i na
mezinárodních soutěžích. Značka
Ciao Cacao si tak získává své zákazníky nejen kvalitou, ale i příběhem čokolády od výběru bobů,
přes jejich zpracování a výsledný
produkt. Podobných malovýrobců
je v Česku kolem deseti.
Na zrod nápadu, nabyté zkušenosti a budoucí plány jsem se zeptala
výrobce a jednatele firmy, Dalibora
Michny a Petry Michnové.

zdroj: Ciao Cacao

zdroj: Ciao Cacao

zdroj: rodinný archiv

▶▶ Z čeho vyplynula láska k čokoládě, která přerostla v její výrobu
a otevření vlastní prodejny v Ostravě?
D:Čokoládu má rád snad každý, ale
odvažuji se tvrdit, že málokdo ví, jak
má opravdu chutnat. Já jsem to zjistil, když jsem jednou pod stromeček
dostal tabulku pravé čokolády. Pokud vám někdo tvrdí, že nejvíce si
pochutnáte na “belgické čokoládě” Manželé Petra a Dalibor Michnovi
nebo že čím více má procent kakaa,
tím je lepší, nevěřte jim. Čokoláda, která ▶▶ Jaké vazby a pouta Vás se ženou pojí
nám učarovala, se vyrábí přímo z kakao- v současnosti s Trojanovicemi?
vých bobů, a to řemeslným způsobem. Ta- P: Především nás s Trojanovicemi spojuje
ková čokoláda se pak označuje jako “bean rodina, přátelé a krásná příroda.
to bar”, volně přeloženo “od bobů až po
▶▶ Co znamená označení „Ciao cacao“ ?
tabulku”.
Výroba se skládá z řady procesů, kdy větši- D: Dobrou čokoládu ocení většina lidí, ale
na se dělá skutečně ručně, na chuti je to pak ještě lepší je, když se o ni podělíte. “Ciao” je
znát. Dá se to srovnat například s lahví vína italský pozdrav, má to pro nás dvě úrovně,
od vinaře z rodinného vinařství a anonym- odkazuje to na italské jídlo, které milujeme
a vždy se na ně těšíme, když cestujeme do
ní lahví ze supermarketu.
Itálie, a ta druhá je o pohostinnosti a o tom,
že bychom měli myslet na své blízké, být s
nimi co nejčastěji a občas jim třeba koupit
tabulku dobré čokolády pro radost.
zdroj: Ciao Cacao

Vážené sousedky, milí sousedé,
je doba prázdnin a věřím, že pro mnohé doba klidu a pohody. I když měli
bychom pracovat tak, aby klid a pohoda byly nejen o prázdninách, ale pořád.
Nejlépe celý rok. Do toho nám vstoupila
„doba covidová“, která nám hrozí další
vlnou opatření. Ta se samozřejmě dotýkají i obce Trojanovice. Na obce dopadla
řada vládních opatření, kdy z rozhodnutí vlády se platby do programů, jako
je Antivirus a další, strhávají částečně z
obecních rozpočtů. Naopak to pak vláda,
ale pouze částečně, kompenzuje jednorázovou úhradou na občana obce. Jsou to
nesystémová opatření, která poškozují
obec. A jak je na tom obec s rozpočtem?
Od začátku opatření porovnávám měsíce loňského a letošního roku a plnění
rozpočtových příjmů. Naštěstí jsem vždy
opatrný a navrhuji rozpočet na straně
příjmů ne navýšený o odhad ministerstva financí, ale stejný jako v loňském
roce. Ty obce, které si navýšily odhad
rozpočtu o předpokládaný nárůst o 10%,
mají nyní problémy a musí škrtat. To my
zatím nemusíme, i když se rozpočet již
dostává pod čísla příjmů loňského roku.
Pomohly nám k tomu i získané dotace.
Jedná se o silniční bezpečnost u Bality (2
mil. Kč), Informační centrum s knihovnou a poštou (8,2 mil. Kč) a víceúčelové hřiště na Bystrém (1,4 mil. Kč). Toto
nám rozpočet zastabilizovalo. Dobré
hospodaření obce dokládá také fakt, že i
přes velké investice, které děláme, máme
na účtech 32,2 mil. Kč. V tomto ohledu
musím říci, že se obci skutečně daří.
Nastupoval jsem na obec před téměř 14
lety, kdy obec měla díky dobrému hospodaření 22 mil. na účtech. Vidíme tedy, že
jsme na tom výrazně lépe. Jsem hrdý na
obec Trojanovice a také na valnou většinu našich občanů. Přeji všem příjemný
zbytek léta.
Jiří Novotný
starosta obce

Ciao Cacao - pravá řemeslná čokoláda

zdroj: Ciao Cacao

Slovo starosty
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Ciao Cacao - pravá řemeslná čokoláda - pokračování

▶▶ Jaké produkty kromě samotných tabulek čokolády nabízíte?
P: Spoustu čokoládových výrobků. Například ručně dělané bonbony, nugáty, plněné
čokoládové tyčinky, dezerty, sušenky a další.
D: Děláme i čokoládové degustace a sladký
catering.
▶▶ Jakých čokoládových úspěchů se Vám
již podařilo dosáhnout a jaké čokoládové
plány máte do budoucna?
D: Největšími úspěchy jsou naše dvě děti,
ale vy se ptáte na čokoládu. :) Poslali jsme
pár vzorků do Londýna a Kodaně na nejvýznamnější čokoládové soutěže. Moc jsme
si od toho neslibovali, protože jsme na trhu
teprve rok, ale výsledek nás mile překvapil,
získali jsme dvě stříbra a dva bronzy s našimi tmavými 75% čokoládami.
Plány jsou důležité pilíře, o které se rozvíjející se firma opírá, přesto z toho, co nám
všem ukázalo jaro 2020, je zřejmé, že musíme být pružní. Naším plánem je široký sortiment a kvalita, jedině spokojený zákazník
se vrací.
▶▶ Děkuji za rozhovovor.

Ivana Vrtalová

I my děkujeme, a pokud budou chtít občané
Trojanovic ochutnat naši čokoládu, nejbližší
prodejna, kde je k dostání, je zdravá výživa
Šafrán ve Frenštátě pod Radhoštěm. Přejeme příjemné léto, Ciao.
Dalibor a Petra Michnovi

Narozen
na Čeladné
r.1986
ZŠ: Záhuní
Dětství jsem
prožil
ve
Frenštátě,
později jsme
se přestěhovali do Trojanovic
na
Bystré.
Na
Tr o j a n o v i cích je skvělé, že je zde vždycky kam jít.
Místní příroda je kouzelná, většinu volného času jsem proto trávil venku.
SŠ: Obchodní akademie F-M
S Péťou jsme se paradoxně seznámili při
cestách z Trojanovic, jezdili jsme totiž vlakem stejným směrem. Ale spolu jsme začali chodit až o mnoho let později.
K čokoládě jsme se dopracovali díky naší
lásce k dobrému jídlu.
foto: Dalibor Michna

▶▶ Jak dlouho jste na trhu?
Letos v červnu uplynul 1 rok od oficiálního
otevření naší výrobny a prodejny v Ostravě,
předtím jsme s čokoládou koketovali asi dva
roky.

Dalibor:

Petra

(rozená Pečivová):
Narozena
na Čeladné
r.1988
ZŠ:
první
stupeň v Trojanovicích,
druhý Tyršova ve Frenštátě
SŠ: Střední
škola oděvní
a obchodně
podnikatelská, Frýdek-Místek
Kurz pedikúra, manikúra
Práce: Podnikání pedikúra, manikúra 8 let
foto: Petra Pečivová

▶▶ Jste rodinná firma. Veškerou práci
ohledně výkupu surovin, výroby, prodeje v
kamenné prodejně i na e-shopu zastáváte
sami?
D: Než přišel koronavirus, měli jsme chůvu,
aby Péťa měla volné ruce, protože máme dvě
malé děti, a chystali jsme se přijmout brigádníky. Ale po restartu začínáme nanovo,
navíc léto prodejům příliš nepřeje, čokoláda se v létě topí, takže je poptávka nižší.
Proto teď musíme všechno zvládat sami, ale
nejpozději na podzim, kdy začíná skutečná
čokoládová sezona, budeme tým rozšiřovat.

reportáže ČT:
https://bit.ly/2YMqECb
https://bit.ly/2NIcQ5r
eshop, kontakty:
https://www.ciaocacao.cz/shop/
https://www.ciaocacao.cz/kontakty/
FB, IG:
https://www.facebook.com/pg/ciaocacaochocolate
https://www.instagram.com/ciaocacao_
chocolate/?hl=cs

Napsáno na okraji

J

ednoho dne se má zdánlivě obyčejná procházka proměnila v nečekaný problém. „Počkej mne na
konci toho kopce,“ bylo mi řečeno.
Zdá se to být poměrně jednoduchý a
srozumitelný požadavek, ne? Zvláště, když se člověk venku projíždí na
svém elektrickém vozíku. Jenže jak
poznám, že ten kopec už skončil?
Zeptal jsem se zcela vážně a s kamennou tváří. Již ve chvíli, kdy jsem
tuto otázku dořekl, jsem se hluboce
zastyděl. Na co jsem se to právě zeptal? To jsem myslel vážně? Vždyť to
přece každý ví, kde je konec velkého
kopce. Moje otázka přispěla k všeobecnému pobavení, protože jsem ze
sebe opět - jak mívám občas ve zvyku - udělal neinteligenta. Mohlo by
se zdát, že tím celý příběh skončil.
Nicméně nebyl bych to já, aby mi
tato otázka dala spát. Musel jsem
nad tímto problémem pořád a pořád
přemýšlet. Kde jsme se o konci kopců vlastně učili? Ve škole? Nejspíš
ano. Ale v jakém předmětu? Ve fyzice nebo v zeměpisu? Nebyl jsem si
jistý už vůbec ničím. Svěřil bych tuto
věc filozofům, ti jsou přece velice
chytří a dokážou přijít na všechno.
No jo, ale zvládnou vyřešit tuto věc?
Nejsem si jist, a tak jsem se do řešení problému pustil amatérsky sám.
Jestliže se na celou věc díváme z pozice přírodních věd, pak má skutečně každý, byť jen mírný, kopec svůj
začátek a konec. Ale co životní kopce? Na ty nikdo nepomyslel? Jsem
přesvědčen o tom, že každý z nás během svého života každý den stoupá
znovu a znovu do obrovitého kopce.
Mnohdy při tomto výstupu již ztrácíme dech i fyzické síly. Přesto jsme
nuceni každý den pokračovat znovu
a znovu. Nikdo se nás neptá, jestli o
(někdy i nebezpečný) výstup skutečně stojíme. My ho prostě vyšlápnout
musíme. Je to mnohdy únavný a
těžký výstup. A odhadnout jeho vrchol je nesnadné. Mnozí z nás jsou
zvědaví, co na vrcholu svého velkého
životního kopce objevíme. No, jak
vidíte, je to docela zapeklitý problém. Z mého pohledu je však důležité stoupat stále výš a výš. Tak tedy
vzhůru na naši životní túru!
Matěj Fucyman

Srpen 2020

4

foto: Jitka Pajlíková

foto: Jitka Pajlíková

Orienťák na zkoušku

foto: Jitka Pajlíková

David Juračák vysvětluje pravidla svému Rodinní účastníci (rodina Gerykova) u prespolužáku Matějovi Kotrbovi
zentace závodu

foto: Jitka Pajlíková

foto: Jitka Pajlíková

Organizátorky závodu - Alžběta Pařenicová
a Judita Juračáková

Lukáš Lee s maminkou (voňavé perníkové Trenér Jiří Schwarz (běžec, kouč, obrovský
medaile přišly všem k chuti)
sportovní vzor pro žáky)

foto: Jitka Pajlíková

Věk nehrál roli a deštivé počasí nezkazilo náladu ani pořadatelům, ani účastníkům.
Nápad uspořádat orientační běh vzklíčil v bystrých hlavách žákyň ze 4. třídy. Obě děvčata jsou všestranné sportovkyně a určitě také skvělé diplomatky, protože organizaci této
akce pro rodiny připravovaly minimálně dva měsíce. Výborně zapojily své ochotné rodiny
(tety, strýčky, babičky, dědečky), kamarády i pracovníky školy do příprav „orienťáku“, který se uskutečnil 29. 6. 2020. Na start organizátorky vylákaly také své trenéry sportovního a
běžeckého kroužku, paní učitelku Svatavu Hanzlovou a Jiřího Schwarze, kteří dívkám určitě byli nejlepší inspirací pro tuto akci. Na různě náročné tratě orientačního běhu mohli
Vzorná rodina Petrových i se svým domácím
vyběhnout jednotlivci, kamarádi, kamarádky, sourozenci či rodinky v různých obměnách.
mazlíčkem (běželi všichni)
Nejmladšími účastníky byli tříletá Rozárka Petrová a čtyřletý Mikuláš Mráz. Největšími
nadšenci byla pohodová dvojka spolužáků z 5. třídy, Matěj Kotrba a David Juračák.
Jitka Pajlíková
Pumptrackové modulární hřiště v délce 69 metrů, o jehož spolufinancování bylo žádáno ve výzvě MMR ČR: Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2020 - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, nebylo podpořeno. Celkové finanční
náklady by se při samoplátectví vyšplhaly na 928 720,- bez DPH.
Pumptracková dráha byla plánována na obecním pozemku vedle lesoparku na Lomné, v místě současného málo využívaného
fotbalového hřiště. Uvidíme, zda bude vyhlášen další vhodný dotační titul, který by pokryl větší část nákladů.
Ivana Vrtalová
Srpen 2020

zdroj: Way to nature

Dotace na pumptrack nevyšla
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foto: Ivana Vrtalová

Valná hromada Matice Radhošťské

Po úvodní mši v kapli sv. Cyrila a Metoděje, která každoročně předchází pásmu letních bohoslužeb na Radhošti, se v sobotu 27.6.2020 konala valná hromada Matice Radhošťské.
Mši odsloužil farář P. Mgr. Petr Dujka z farnosti Dolní Bečva.
Předsedou Matice Radhošťské bylo připomenuto 115.výročí založení tohoto spolku a 105. výročí úmrtí Theodora Kohna, olomouckého arcibiskupa, který kapli na Radhošti v roce 1898 vysvětil. Kapli navštívila v tento
den i delegace z Vidče, kde stojí také římskokatolický kostel sv. Cyrila a Metoděje.
Matice Radhošťská mimo jiné v loňském roce finančně přispěla na zakoupení nových varhan v kostele sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě a dvou zastavení křížové cesty v klášterní zahradě v Zašové.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Program bohoslužeb v kapli sv.Cyrila a Metoděje na Radhošti
5.7.2019 - Pouť sv. Cyrila a Metoděje: 11.00, 14.00

Datum

Čas

Farnosti

4.7.2020

11.00

ZUBŘÍ

11.7.2020

11.00

ZAŠOVÁ

18.7.2020

11.00

NOVÝ JIČÍN, KUNÍN, ŠENOV

25.7.2020

11.00

VEŘOVICE

1.8.2020

11.00

KELČ

8.8.2020

11.00

FRÝDLANT N.O.

15.8.2020

11.00

22.8.2020

11.00

PŘÍBOR

29.8.2020

11.00

FRENŠTÁT P.R. a TICHÁ

5.9.2020

11.00

HAVÍŘOV

12.9.2020

11.00

NOVÝ HROZENKOV

19.9.2020

11.00

KOPŘIVNICE

26.9.2020

11.00

DOLNÍ BEČVA

28.9.2020

13.00

NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝM
Při neobsazení zajišťuje bohoslužbu farnost Frenštát p.R. a
Tichá.
Srpen 2020
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foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Cyrilometodějská pouť 5.7.2020

Tradiční Cyrilometodějská pouť proběhla i v letošním roce poznamenaném koronavirovou zátěží. Dvě bohoslužby zajistila farnost
Frenštát a farnost Dolní Bečvy. Mše konané pod širým nebem za
hezkého počasí umožnily návštěvníkům a věřícím pohledy odliš-

né od pohledů z lavic. Také světská část pouti byla poznamenána
sníženým počtem stánkařů a nekonalo se ani zažité vaření guláše
s posezením.
-red-

Tábor - rodiče s dětmi
Moravicí. Luxusně nám jezdí vařit jedna z babiček. Úsměvy na
tvářích dětí i jejich rodičů, kteří si čas můžou užít jen s dětmi, nebo
si jen tak odpočinout od běžných starostí, jsou pro nás krásnou
odměnou. Každý rok se počet rodin zvyšuje a letos se tábora zúčastnilo 13 rodin, které jsou převážně z Trojanovic a Frenštátu p.R.
Bylo to prostě skvělé :-).
Kateřina Hrnčířová - Skipy a Eva Petrová

foto: táborový archiv

Začátkem července jsme již po několikáté zorganizovaly tábor pro
rodiče s dětmi. První 3 ročníky jsme trávili na krásném místě u
Pulčínských skal na Vsetínsku, na místě zvaném „ZTRACENÉ
ÚDOLÍ“, kdy nás jezdila jen hrstka. Tato táborová základna, která
pro nás byla srdcovou záležitostí, byla však bohužel zrušena. Během let jsme se rozrostli a další roky tábor realizujeme na pronajaté
základně ve Vítkově u řeky Moravice. Každý rok máme tábor motivovaný určitým námětem, v jehož duchu se nese program, který
máme
připravený
nejen pro děti, ale i
pro rodiče. Letošní
rok jsme propojily s
neutěšenou situací
a tábor jsem nazvaly
„ZACHRAŇME SE“.
Moravici, která protéká kolem táborové
základny, využíváme
k osvěžení, ale i na
sjíždění. Během těch
pár let jsme navštívili
místní zajímavosti břidlicové štoly,vodní nádrž Kružberk,
zámek Hradec nad

Poděkování
Jsme v polovině prázdnin. Děti si je užívají po zvláštním školním
roce, který si nikdo z nás rodičů ani ve snu neuměl představit. A
zvlášť pak učitelé na školách. Všichni jsme byli hozeni do neznámé
vody a plavali jsme, jak se dalo.
Učitelé byli ze dne na den postaveni před výzvu, jaká tu doposud
nebyla. Učit své žáky bez osobního kontaktu. Přejít ze svých tříd na
internet a posílat dětem i rodičům úkoly a následně je kontrolovat
a hodnotit znalosti online.
A protože jsme jedni z rodičů, co to zažili na vlastní kůži, a tuto
zvláštní dobu jsme my i naše Barča zvládli, rozhodli jsme se poděkovat. PODĚKOVAT naší paní učitelce Haně Pražákové, paní ředi-

Srpen 2020

telce Jitce Pajlíkové a všem dalším učitelkám z naší ZŠ Trojanovice
za to nasazení a flexibilitu, s jakou se přizpůsobili novým podmínkám a zvládli tento nečekaný úkol. Nenechali děti napospas rodičům a tak nějak společně dokončili 2. pololetí.
DĚKUJEME!
A všem přejeme do zbytku prázdnin klid, pohodu a krásné letní
počasí. Také více jistoty v tom, že nový školní rok začne řádně, jak
má. Bez zbytečných obav, strachu, nesmyslných - protichůdných
opatření.
David a Adéla Mořkovští.
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Centrum Lomné - návrh úprav

Obchod Hruška

infocentrum s knihovnou

masna Žabčík
Trojkafe

kaple

studie Doc. ing. arch. Kamila Mrvy PhD.

studie Doc. ing. arch. Kamila Mrvy PhD.

Razu sport

V kronice obce Trojanovice se píše o
stavbě čtyř škol ve čtyřech částech obce.
Bystré, Lomná, Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem. Možná se z dnešního pohledu
zdá neuvěřitelné, že na konci 19. století,
kdy se školy postavily, chodilo nejméně
dětí právě na Lomnou. Lomná musela
být tehdy nejméně obydlenou částí obce.
Dnes je to jiné.
Může se zdát, že se už nepostupuje tak
spravedlivě ve všech částech obce. Více
dnes obec investuje do části Lomná. Investice do ostatních částí ale nepodceňujeme a intenzivně pracujeme na projektech vodovodů a cyklostezek. V letošním
roce začneme stavět nové informační
centrum s poštou a knihovnou na Lomné
a následně budeme realizovat zpevněné

studie Doc. ing. arch. Kamila Mrvy PhD.

studie Doc. ing. arch. Kamila Mrvy PhD.

Návrh úprav návsi na Lomné - bourací práce potřebné k přestavbě bývalého skladiště na multifunkční centrum by měly proběhnout na
konci prázdnin po dobu cca jednoho týdne

plochy a veřejné prostranství nejen kolem
této investice, ale také kolem obchodů.
Chtěl bych ujistit občany ostatních částí,
že vliv to bude mít i na ně, protože díky
nájmům máme dobré příjmy do rozpočtu
obce. V loňském roce činily příjmy z nájemních prostor v centru obce celkem 842
tis. Kč a v letošním roce se předpokládají
ještě vyšší.
Nemyslíme jenom na peníze, ale myslíme
také na nekonzumní oblast života. Proto
v rámci spolupráce a hodin strávených
povídáním o budoucnosti obce s panem
architektem Doc. ing. arch. Kamilem Mrvou PhD. nutně došlo na probírání myšlenky kaple v obci. Malé stavby pro 20-25
lidí. Stavby, kde by se občané i návštěvníci
mohli zastavit a zapřemýšlet nad životem.

Uklidnit se a oddělit se od ruchu, který nás dnes obklopuje. Mít místo, kde je
možné provést obřad, místo, které není
jen o penězích a ekonomice. A tak mi pan
architekt nabídl, že by kapli v Trojanovicích postavil vlastním nákladem. Líbí se
mu spojitost s Albínem Poláškem, který
chtěl své dílo věnovat městu Frenštát, které ale tehdy o něj nestálo. Pan architekt by
chtěl jako poděkování za spolupráci věnovat obci Trojanovice duchovní stavbu,
kterou naprojektoval a kterou zafinancuje.
Věřím, že jsme obcí, které nejde jen o peníze, ale o to, ať se nám tu dobře žije.
Jiří Novotný
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85 let chaty PJR na Velkém Javorníku
Velký Javorník byl oblíbeným výletním místem již od počátku
turistiky.
V roce 1897 byla na VJ vybudována arcibiskupstvím útulna, ve
které však nebyl stálý hostinec. Z dobového průvodce se dozvídáme: „Velký Javorník, jehož témě je pokryto hebkým pažitem a borůvčím, uprostřed téhož útulna arcibiskupská, v níž však toliko o letních nedělích a svátcích hajný jednoduchá jídla a nápoje prodává“.
Útulna však v roce 1915 vyhořela, údajně ji zapálili pytláci, možná
jim vadil ten hajný.
Na novou chatu si VJ musel počkat 20 let. Když Pohorská jednota
Radhošť dokončila své rozsáhlé dílo v oblasti Pusteven,
obrátila svou pozornost na
Velký Javorník a již v roce
1932 tam zakoupila pozemky. V létě roku 1934 se konala ve Frenštátě Krajinská
výstava moravsko-slezského
Pobeskydí. V katalogu k této
výstavě je článek Jubileum
české turistiky od Stanislava
Nopa, předsedy odboru PJR
ve Frenštátě, v němž mimo
jiné napsal: „Jednota chce
na Velkém Javorníku vybudovati pro opravdové turisty
rezervaci, v níž nemísil by se
Pohlednice z roku 1935
pach benzínu s vůní lesů“
16.9.1934 byl slavnostně
položen základní kámen chaty u příležitosti 50. výročí založení
PJR. Do zimy byly provedeny zemní práce. Vlastní stavba chaty
byla zahájena 23.4.1935 a již 4.8. téhož roku byla tato nejmenší a
poslední stavba PJR slavnostně otevřena za účasti asi 1000 osob.
Celkové náklady na stavbu, kterou provedla firma Aleš Parma a
Ludvík Marholt, činily 119 tis. Kč. Prvním nájemcem chaty se stal
pan Pellar. Podle zpráv z tehdejšího tisku „byla návštěvnost chaty v
létě slušná, v zimě však pro špatný stav sněhu chabá“.
Zřejmě i proto je na pozvánce na ples PJR konaný v lednu 1936 v
hotelu Slavia ve Frenštátě uvedeno, že „čistý výtěžek je ve prospěch
chaty na Velkém Javorníku“.
A měly přijít horší časy – 2. světová válka. Již 1.9.1939 byl zatčen
předseda PJR Dr. Božetěch Parma a z koncentračního tábora, kde
byl vězněn, se již nevrátil.
Za války byl nájemcem chaty pan Josef Doležel, který využil odlehlosti chaty k odbojové činnosti, jak o tom svědčí doklad, ze kterého
si dovolím část citovat:
Svědecké prohlášení
Podepsaný Ladislav Křenek narozený a bytem ve Frenštátě prohlašuje, že Josef Doležel, narozený v Ludkovicích, okres Uherský Brod,
t.č. bytem v Praze, byl účastníkem národního boje za osvobození od
března 1939 do května 1945 a prováděl tuto činnost:
- přechovával v chatě na VJ osoby, které se snažily dostat přes Polsko
a po jeho porážce přes Slovensko do našich zahraničních ozbrojených
složek, později pak do partyzánských skupin operujících na Moravě,
Slovensku nebo v Polsku
- kromě toho skrýval na chatě některé osoby také židovského původu,
kterým se podařilo uniknout před zatčením gestapem a zařazením
do koncentračních táborů
- pro pracovníky odboje pomocí svých informátorů získával zprávy o
přesunech německé branné moci a vojenského materiálu.
Na udání konfidenta byl v roce 1943 zatčen, při výsleších na gestaSrpen 2020

pu mu byly vytlučeny zuby a utrpěl i jiná zranění. Svou odbojovou
činnost popřel a nikoho ze svých spolupracovníků neprozradil.
Tato činnost Josefa Doležela nesporně přispěla k osvobození naší
vlasti od nacistických okupantů a v případě prokázání odbojové
činnosti mu hrozila nejen ztráta svobody, ale pravděpodobně i života. Ladislav Křenek dodává, že v uvedené činnosti Josef Doležel
pokračoval i po svém propuštění z vazby gestapa.
Připomínkou té doby je vzpomínka pamětníka, dnes devadesátiletého Jana Šrubaře, který v době války chodil do školy a jehož
spolužákem byl syn Josefa Doležela, který denně docházel z VJ do
školy ve Frenštátě.
Po válce byl nájemcem chaty na Velkém Javorníku Antonín Matula.
Po znárodnění majetku PJR
chatu provozovaly různé
organizace, nejdříve krátce
Československá obec sokolská, poté Vzlet, národní
podnik, nejdéle pak někdy
od šedesátých let až do navrácení chaty PJR Restaurace a jídelny Nový Jičín
se sídlem ve Frenštátě. O
provoz chaty se však starali
především chataři nebo, jak
se tehdy říkalo, zodpovědní
vedoucí. Díky jim byla chata stále v provozu i v méně
příznivých dobách. Uvádím alespoň jména těch, o kterých vím.
Byli to pánové Janák, Kaděrka, Kožušník, Bělica, Černoch a Fojtík.
Přibližně 30 let trvalo, než byl na VJ zaveden telefon. O to se přičinil tehdejší chatař pan Kaděrka. Ještě skoro o 20 let později byl
na VJ přiveden elektrický proud a vybudován vodovod, na kterém
měl podíl chatař Zdeněk Fojtík. Již při stavbě chaty byla sice upravena tzv. Dvořískova studénka jako zdroj pitné vody. Voda se ale
musela na VJ vozit nebo nosit, což při vzdálenosti cca 0,5 km a výškovém rozdílu 80 m nebylo zvláště v zimě nic snadného. O stavbě
vodovodu si návštěvníci chaty mohou nad stolem u kamen přečíst
veršovaný spis se jmény těch, kteří vodovod vybudovali.
A nakonec jsem si nechal současného nájemce chaty Erika Rašovského, který vstoupil do historie chaty přinejmenším tím, že
je nejdéle sloužícím chatařem na Velkém Javorníku (od r. 1991).
Za tu dlouhou dobu došlo i jeho zásluhou k mnoha změnám a
zlepšením. Za všechno bych připomenul alespoň stavbu nových
hospodářských budov, když ty staré zbourali (on a především jeho
otec Tonda Rašovský) a připravili tak prostor k dalším stavebním
pracím.
V letošním roce proběhly na chatě rozsáhlé opravy. Byly vyměněny veškeré elektrické rozvody a provedeno dřevěné obložení všech
místností v prvním patře. Letos bude také zahájena postupná výměna oken v chatě.
Chata na Velkém Javorníku byla sice nejmenší, ale dnes je nejdůležitější stavbou PJR. Jako jediná jí byla navrácena a je také jejím
sídlem. Adresa Pohorská jednota Radhošť, Trojanovice 415 je právě chata na VJ.
Vladimír Vodička
člen výboru PJR

9
Akce v Trojanovicích a okolí
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Kino přechází na čtrnáctidenní programování
Dramaturgie kina se již přes půl roku chystá přejít z měsíčního programování na programování pouze 14 dní dopředu. Krize a
současná vládní nařízení tento stav urychlily a kino na tento typ programování přejde
již o velkých prázdninách. Tento typ programování znamená pro kino flexibilnější
výběr filmových titulů, kde může svižně
reagovat na divácky navštěvované pořady. Jednotlivé programy budou zveřejněny
vždy na webu kina, na facebookové prezentaci kina a na budově kina.
Samozřejmostí zůstává online rezervace a
prodej. Na měsíčních plakátech a ve Frenštátském zpravodaji bude nově zveřejňován

pouze plán premiér s bohatými informacemi o připravovaných filmech. Datum a čas
konkrétního filmu se však dozvíte až ze čtrnáctidenního programu.
Ondřej Svoboda, vedoucí kina
Jak přistoupit k uveřejňování programu kina
pro občany Trojanovic? Zajímal by Vás také
seznam premiérových filmů, jako byl zpracován v červencovém vydání Obecních novin,
nebo jste zvyklí najít si potřebné informace
na webových stránkách kina?
Své podněty pište na obecni.noviny@trojanovice.cz
-red-

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a
programy

Z GRAFICKÉ TVORBY
1. srpna - 25. října 2020

Amfiteátr na Horečkách
7.8.2020, 19:30 hod.
ROMAN HORKÝ & KAMELOT - koncert
Kamelot je současná česká hudební skupina pocházející z Brna. Vznikla v roce
1982 a celou její historií ji provází zakladatel a frontman Roman Horký, který je až
na výjimky autorem všech textů i hudby k
písním skupiny. V anketě časopisu Folk &
Country byl Kamelot v letech 1993 až 1999
pokaždé zvolen skupinou roku a šest jeho
alb bylo oceněno jako deska roku. Ke známým písním kapely se mimo jiné řadí „Zachraňte koně“, „Levnej hotel“, „Čas rozchodů“, „Pozor, tunel!“, „Slib“, „Honolulu“
nebo „Island“. Komerčně nejúspěšnějším
se stalo debutové album Zachraňte koně
vydané v roce 1990, které zaznamenalo
více než 96000 prodaných nosičů a získalo multiplatinovou desku. Titulní skladba
„Zachraňte koně“ získala ocenění Hit desetiletí ve folk a country hudbě. Vstupné:
120 / děti 60 Kč.

práci nemůže odjet. Davidova manželka
Alice (Anna Polívková) si sice nemůže
vynachválit manželovu péči o jejich čtyři
děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto nepoužitelný... Vstupné
40 Kč.

8.8.2020, 20:45 hod.
LETNÍ KINO: ŠPUNTI NA VODĚ
Česko / 2017 / 83 min. / rodinná komedie
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a
Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou
svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec
Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu
dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by
bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece
jen ve třech, jako za starých časů. Jenže od
dob společných spanilých jízd se leccos
změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru,
který přijíždí se svou mladou přítelkyní
Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá,
že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil.
Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a
jejich dcerám výměnou za pánskou jízdu
slíbil rodinnou dovolenou, na kterou kvůli

26.–27.8.2020, 20:15 hod.
ČTYŘI DOHODY A PÁTÁ DOHODA
Pořadatel STUDIO PRANA, Palackého
2192, Rožnov p. R.
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15.8.2020, 20:30 hod.
LETNÍ KINO: PÁNI KLUCI
Československo / 1975 / 87 min. / rodinná
dobrodružná komedie
Tři nerozluční kamarádi Tomáš, Jožka a
tulák Hubert žijí v poklidném městečku Levín počátkem století. Tomáš žije u
energické tety Apoleny a strýce Václava,
kterým pořádně koření život. Jemu zase
dělá naschvály bratranec Štěpán, žalobník
a zlomyslný kluk. Vstupné 40 Kč.
21.8.2020
FRENŠTÁTSKÉ SLAVNOSTI
Přesný program na samostatných plakátech.

Den se záchranáři

15.8.2020, 10:00 hod., Frenštát p.R. hasičské hřiště
DEN SE ZÁCHRANÁŘI
Na již tradiční akci vás zve Sbor dobrovolných hasičů Frenštát p. R.
Bližší informace na samostatných plakátech.

probíhá ve výstavní síni muzea výstava
grafických děl tří regionálních umělců
- Jiřího Drozda, Jana Hrnčárka a Leopolda Parmy. Společným pojítkem většiny
vystavovaných prací je beskydská krajina
a život v ní.
Vítejte v ptačí říši
Ve čtvrtek 13. srpna 2020 ve 14 hodin
v podkroví muzea

zveme na prázdninový program pro děti a
mládež (ale nejen pro ně). Účastníci se blíže seznámí s osmi zástupci ptačí říše, naučí
se objevovat společné znaky i odlišnosti,
vyzkouší si určování ptáků podle hlasu a
vajíček. Součástí programu je i výtvarná
dílna, v rámci které si můžete nakreslit,
namalovat nebo vyrobit svého vlastního
opeřence. Vstupné: 30,- Kč.
Od 22. června do 31. srpna 2020 probíhá
hra Ondrášův poklad. V rámci ní můžete
navštívit 10 zajímavých míst - mezi nimi
i frenštátskou pobočku Muzea Novojičínska. Pravidla hry naleznete na https://ondras.beskydyportal.cz/
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
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Reklama a inzerce

Naši jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Ludmila Vašinová

85 let

Miroslav Smelík

80 let

Věra Rajnošková

80 let 		

Pavel Strnadel		

75 let

Zdeněk Kahánek

75 let

Miroslav Škapa

70 let

75 let

Rostislav Kocián
70 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Knihovna - omezení provozu
Ve dnech 20.8., 25.8. a 27.8.
2020 bude obecní knihovna
uzavřena.
Provoz bude obnoven opět
od září.

Miroslava Kubelková

Pozvánka

Zveme všechny občany
na 12. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice, které
se koná 31. srpna 2020
v 18.00 hodin v zázemí TJ Trojanovice Bystré.

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
Srpen 2020
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Czech Tour 2020

6.ročník BIKE Čeladná

Termín: 22. 8. 2020

Dvanáctý ročník největšího českého etapového cyklistického závodu a jediný závod v ČR v kategorii UCI 2.1. Závod má tradičně
4 etapy a začíná týmovou časovkou. Letos v termínu 6. - 9. srpna.

Trasa A
Délka: 50 km
Převýšení: 1470 m
Start: 11:30
Průjezdní místa: okolí Čeladné, Maralák, Pustevny, Tanečnice,
Podolánky
Trasa vede z obce Čeladná na hlavní hřeben Moravskoslezských
Beskyd. Podhůřím Beskyd v okolí Kunčic pod Ondřejníkem a
Knížecí cestou se dostanete až na ikonické místo Beskyd – Pustevny. Odtud se vydáte na nejvyšší bod trasy, horu Tanečnici (1084
m.n.m.). Klasickou beskydskou hřebenovkou v oblasti Kladnaté
a Martiňáku se sjezdem dostanete do kopaničářské horské osady
na Podolánkách a pak se zařezaným dlouhým údolím řeky Čeladenky dostanete až do cíle celého závodu.
Více na https://bikeceladna.cz/zavod/

Časový harmonogram průjezdu Trojanovicemi 8.8.2020
3. etapa Olomouc - Frýdek Místek:
místo

km

rozsah časů

Cyklosport Prašivka

91,9

13:51 - 14:05

Trojanovice

92,5

13:52 - 14:06

kruhový objezd

92,8

13:52 - 14:06

Pustevny

100,6

14:03 - 14:18

28. – 30. srpna 2020
11.ročník extrémního horského závodu jednotlivců a Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic
Srpen 2020
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vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č.
1/2014.

OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 29.6.2020 v hasičské zbrojnici
11/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření
obce Trojanovice za rok 2019 s výhradami.
11/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet obce Trojanovice za rok 2019.
11/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku obce Trojanovice za rok 2019.
11/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje opatření k nápravě chyb
a nedostatků, které vyplývají ze zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Trojanovice za rok 2019.
11/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2019, Zprávu
o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2019.
11/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření
Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2019 bez
výhrad.
11/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet Jubilejní
základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2019.
11/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku Jubilejní
základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2019.
11/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje žádost na rozdělení hospodářského výsledku Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka
a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2019 takto: fond odměn 88.000,- Kč a rezervní fond
22.134,95 Kč.
11/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č.
10/2020.
11/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení vodovodní přípojky v obecním pozemku
p.č. 3527/5 pro pozemek p.č. 3038/3 a p.č. st. 420,

11/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení vodovodní přípojky v obecních pozemcích p.č. 2152/32 a 1922/4 pro pozemek p.č. 2152/26, vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
11/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení kanalizační přípojky v obecním pozemku
p.č. 2468/5 pro pozemek p.č. st. 230/2, vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
11/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení plynárenského zařízení v obecním pozemku p.č. 762/4 v k.ú Frenštát p. R.. Platbu a podmínky určuje
směrnice č. 1/2014.
11/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení vodovodního řadu v obecních pozemcích
p.č. 2350/12, 2348/14, 2348/15 a 2348/18 v k.ú Trojanovice. Platbu
a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
11/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení elektropřípojky v obecním pozemku p.č.
3646 pro pozemek p.č. 1308/2, vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014. Z důvodu špatného stavu komunikace je možné v pozemku p.č. 3646 provést překop komunikace.
Toto usnesení doplňuje usnesení č. 6/3 z 31. 8. 2015.
11/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení kanalizačního potrubí v obecním pozemku p.č. 629/14 pro pozemky p.č. st. 737 a p.č. 629/12, vše v k.ú
Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
11/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení vodovodní přípojky v obecním pozemku
p.č. 3490 pro pozemky p.č. st. 667 a p.č. 3438/2, vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
11/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro umístění chodníku v obecním pozemku p.č. 762/4 v k.ú
Frenštát p. R.. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
11/20
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení elektropřípojky v obecním pozemku p.č.
3618 pro pozemek p.č. 1506, vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
11/21
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje bezúplatnou výpůjčku
části pozemku p.č. 34/1 o velikosti 3x3 m pro umístění Yogapointu.
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11/22
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje příspěvek ve výši 3.000,Kč pro provoz linky bezpečí.
11/23
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje příspěvek ve výši
8.209,60,- Kč pro Středisko sociálních služeb města Kopřivnice,
p.o.
11/24
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje finanční příspěvek ve
výši 250.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost ve Frenštátě pod
Radhoštěm na opravu kostela Sv. Jana Křtitele.
11/25
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zařazení území obce do
působnosti MAS Lašsko z.s. na programové období 2021 - 2027.
11/26
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 2145/5 pro umístění 15 cm zateplení budovy Hotelu Beskyd,
Trojanovice č.p. 700 za cenu 1 Kč/rok.
11/27
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zrušení pronájmu pozemku p.č. 1132/3 v k.ú. Trojanovice p. xxxx a schvaluje záměr
pronájmu pozemku p.č. 1132/3 v k.ú. Trojanovice.
11/28
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej části pozemku
p.č. 2491/2 v k.ú. Trojanovice za cenu dle odborného odhadu.
11/29
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2241/2 v k.ú. Trojanovice, viz příloha č.1.
11/30
Zastupitelstvo obce Trojanovice: konstatuje ověření ve smyslu
s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), že návrh Změny č. 2 Územního plánu
Trojanovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu; vydává ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. §
43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 173 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. §
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územní plán Trojanovice.
11/31
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozdělení veřejné finanční podpory, viz příloha č. 2.
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory, viz příloha č. 3.
11/32
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zadání administrace dotací na zpevněné plochy na projekty Parkoviště u Beskydu,
Zpevněné plochy kolem obchodu Hruška, IC a Garáží a Parkoviště
Koksař firmě Regiozona s.r.o. za cenu 290 tis. Kč bez DPH.
Srpen 2020

11/33
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje spolufinancování obce
Trojanovice a obce Kunčice p. O. na realizaci komunikace na hranici katastru v lokalitě Bystré, kdy tato vede cca 1/3 po katastru
obce Trojanovice a na pozemcích obce Trojanovice. Podmínkou
pro spolupráci je vyhlášení otevřeného výběrového řízení na tuto
zakázku, kterou zorganizuje obec Kunčice p. O., a míra spolufinancování bude určena zaměřením plochy stavby na pozemcích
obce Trojanovice.
11/34
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje koupi pozemků pro
budoucí cyklistickou a pěší stezku podél řeky Lomná, podél komunikace Solárka a na Pinduli, v průběhu vyznačeném na mapce,
viz příloha č. 4, a dále od mostu přes Lomnou směrem Kunčice p.
O., až po odbočku na starou Solárku, a pověřuje starostu obce Trojanovice k uzavírání smluv na koupi potřebných pozemků vč. zbytkových částí, které budou chtít majitelé pozemků prodat za cenu
max. dle vypracovaného znaleckého posudku (simulovaný výpočet cen) ze dne 5. 6. 2020, viz příloha č. 5.
11/35
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočet Fondu Horečky, viz příloha č. 6.
11/36
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje úpravu znění dotačního
programu obce Trojanovice „Návratná finanční výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění – bezúročné půjčky“, viz příloha č. 7.
11/37
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje úpravu znění Smlouvy o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu „Návratná finanční výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění – bezúročné
půjčky“, viz příloha č. 8.
11/38
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje jako člena Sociálního
výboru paní Věru Kaňovou.
11/39
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské
školy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, viz příloha č. 9.
11/40
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje udělení čestného občanství obce Trojanovice panu Petru Michnovi, primáši Valašského
souboru Radhošť. Čestné občanství bude slavnostně předáno na
úvod příštího zastupitelstva obce Trojanovice.
11/41
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účelovou dotaci ve výši
50.000,- Kč pro Charitu Frenštát p. R. za účelem zajištění služby
Senior přeprava a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
11/42
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
11/43
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje stavební údržbu mostu
ev. č. TR-07-M přes potok Malý Škaredý v obci Trojanovice dle
projektu Ing. Pavla Kurečky, Mosty s.r.o.
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Pozvánka na veřejné projednávání

▶▶ Český skokový pohár se skládá z 11 samostatných závodů. Absolvují jezdci se svými koňmi celou sezónu nebo se vybírají jen
některé ze závodů?
To je u každého jezdce individuální. Pokud se chtějí dostat do
závěrečného finále Českého skokového poháru, které je pro čtyři
nejlepší jezdce celého seriálu, kde si střídají své koně, tak se samozřejmě snaží objet co nejvíce závodů, aby získali body. Někteří
jezdci se účastní jen závodu ve svém okolí, každý má nějaký svůj
plán a cíl, kterého se v sezoně snaží dosáhnout.
▶▶ Jak prestižní je Český skokový pohár v porovnání s jinými závody, které v sezóně absolvujete?
Pokud pominu Mistrovství české republiky, které je pro mnoho
jezdců vrcholem sezóny a také pro mě je to speciální závod, který má svou atmosféru, nebo mezinárodní závody, ve kterých je o
mnoho těžší uspět, jsou o dost náročnější, jak z hlediska parkurů,
které se na nich jezdí, tak z hlediska konkurence jezdců z ostatních
států, které se účastní, jsou soutěže Českého skokového poháru určitě nejprestižnější závody na území ČR, které můžete vidět.
▶▶ Dle výsledkové listiny jste uspěla ve stejném závodě ještě i
s druhým koněm. Jak velký podíl má na výsledku jezdec a jak
velký kůň? A jak se na úspěchu podílí znalost místních podmínek?
To, že závody probíhají v místním prostředí, není žádná výhoda
kromě toho, že koně nemusíte přepravovat nikam daleko přes celou republiku. Pro mě naopak je to spíš těžší, protože na závodech
potkáváte víc známých tváří, kteří vám fandí, a já se pak cítím více
pod tlakem, abych zajela parkur dobře. Ano, měla jsem oba koně
ve finále a vyhrála jsem s klisnou Feminou, která není moje a kterou jezdím jen na závodech. To v této výšce parkurů už není běžné,
protože každý kůň je úplně jiný a je potřeba znát ho a vědět, co má
rád a co vše si můžete v parkuru dovolit. Druhý kůň, se kterým
jsem se umístila, je Fall river blue, se kterým to tentokrát nevyšlo úplně podle mých představ. Já myslím, že kůň dělá tak 70%
úspěchu, protože můžete být sebelepší jezdec, ale pokud nemáte
dobrého koně, je těžké udělat výsledek hlavně ve vyšších soutěžích.
▶▶ Co Vás v letošní sezóně ještě čeká?
Letošní sezóna se moc plánovat nedá. Díky aktuální situaci v ČR a
tím vzniklým opatřením, která se každým dnem mění. Každopádně v srpnu bych se chtěla účastnit Mezinárodních závodů v Olomouci, na říjen je vypsáno Mistrovství České republiky ve skákání.
Uvidíme, jak to všechno bude.
▶▶ Trojanovice team je také tradičním pořadatelem řady jezdeckých akcí. Na které se ještě letos mohou těšit fanoušci jezdeckého
sportu v Trojanovicích?
U nás v areálu budeme letos pořádat ještě dvoje pony závody. Jako
první 7. 8. skokové soutěže, kde mají jezdci poslední možnost k
plnění kvalifikací na M ČR pony. První víkend v říjnu pak finále
Moravského pony show šampionátu a hobby soutěže pro pony.
Děkuji za rozhovor.

Ivana Vrtalová

Zveme občany Trojanovic na veřejné projednávání
na téma :
•

přestavba a budoucí využití objektu chaty Koksař
• záměr výstavby kaple v centru Lomné
• využití prostoru po bývalém domu služeb
Kde: Hotel Kocián, velký sál
Kdy: pondělí 17.8.2020 v 18:hod.

Radhošťský rybník obývá 88kg sumec

foto: Rozkošný Jan

Ve dnech 3.-5. července proběhla v rámci Českého skokového
poháru Velké cena Frenštátu pod Radhoštěm.
Jeden ze závodů , EUROBIT - Velká cena Frenštátu p.R. - Skoková soutěž st. T, ovládla i Lucie Strnadlová na koni Femina 1,
ze stáje SKL Trojanovice, z.s.

Sumec, kterého se podařilo odchytit, zvážit a určit jeho stáří na 22
let, si opět plave v Radhošťském rybníku.

Výročí
26. srpna 2010 požehnal P.Rudolf Swienczek v Památníku bratří
Strnadlů a Jana Knebla v Karlovicích prapor a znak obce Trojanovice

foto: obecní archiv

Velká cena Frenštátu p.R.
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Stromy života

Mgr. Michaela Běčáková
Správa CHKO Beskydy
Srpen 2020

Skvělou možnost, jak si odzkoušet svou fyzickou zdatnost, laserovou střelnici i přiblížit si podstatu transplantace kostní dřeně, měli
účastníci Beskydského biatlonu. Dospělí i děti si na louce před Rekovicemi užili den plný soutěžního klání.
-red-

foto: Ivana Vrtalová

Rada fondu Pustevny

15.7.2020 se na OÚ Prostřední Bečvy uskutečnila schůze účastníků rady Fondu Pustevny. Na doporučení rady uvolní zastupitelstvo
Prostřední Bečvy finance na realizaci projektů, které by měly zvýšit
komfort návštěvníků Pusteven - pro letošní rok je to mobiliář v
podobě 20 laviček a 7 stolů, dva nové rozcestníky a projektová dokumentace zázemí zaměstnanců a turistů na parkovišti Prostřední
Bečvy.
-red-

Tichavská tůňka 8.7.2020

foto: Ivana Vrtalová

Solitéry, aleje, ovocné sady, remízy, větrolamy, parky, lesoparky. Tam všude tvoří stromy základní a nejvyšší pilíř. Jejich důležitost v krajině je obrovská, neboť zastávají řadu nepostradatelných funkcí. A je jedno, jestli jsme ve volné krajině, či v
zastavěném území obcí a měst, protože stromy mají své místo
všude.
Bystrého čtenáře asi nepřekvapí fakt, že stromy nabývají své
hodnoty s rostoucím věkem a klesající vitalitou. Ale pojďme
začít hezky od začátku. Do volné krajiny je nejvhodnější sázet
naše původní druhy dřevin, neboť jsou adaptovány na zdejší
přírodní i klimatické podmínky a zároveň ostatní organismy
jsou adaptovány právě na tyto druhy. Naštěstí však stále více
nachází uplatnění i na území obcí a měst, většinou však ve
formě kultivarů, které jsou pro člověkem razantněji pozměněné prostředí vhodnější či nezbytnou volbou (omezení výšky el. vedením, zasolení půdy, atd.). Po zasazení stanovištně
vhodného druhu stromu je nutné dbát i adekvátní ochrany a
péči o sazenice, která jim zajistí dobré ujmutí a perspektivu do
dalších desítek či stovek let.
Ovšem podpora stromů a dřevin obecně nekončí výsadbou. Je
žádoucí do krajiny nejen přidávat, ale i pečovat a prodlužovat
život jedincům, kteří tam už dávno zapustili kořeny. Pokud
to není nezbytně nutné, tak nekácet, ale ošetřit je a zakomponovat do realizace nových výsadeb. Tak jako všechny živé
organismy, i stromy trpí nemocemi a síly jim ubírají parazité.
Jedním z nejnápadnějších a nejznámějších je jmelí, které má
ve velké oblibě nejen naše národní stromy – lípy. Osvědčenou metodou redukce této poloparazitické rostliny je ošetření formou zdravotního řezu. Aby však měl tento boj smysl,
je zapotřebí ošetřovat takto napadené stromy v širším okolí
ohniska výskytu, neboť jmelí se poměrně rychle a snadno šíří.
S rostoucím věkem stromů se objevuje řada dalších neduhů
zejména v jejich korunách, které mohou vzniknout i přičiněním člověka (neodborné zásahy v minulosti či naopak absence péče). Dají se řešit různými typy řezů či instalací vazby.
Tyto zásahy nejenže prodlužují život samotného stromu, ale
zároveň snižují riziko nebezpečí zranění u lidí pohybujících
se v jeho okolí. Speciálním opatřením z hlediska zachování
biodiverzity je pak ponechávání provozně bezpečných torz
stromů či alespoň vysokých pařezů, případně pařezů nízkých.
Můžete namítnout, že to esteticky nepůsobí lichotivě. Ale jak
se změní Váš pohled na věc, když zjistíte, že tím zachráníte domov třeba desítkám živočichů? Když už totiž pokácíme strom,
zejména ten velký a starý, můžeme zjistit, že jsme zničili něco
víc - prostředí pro letní kolonii netopýrů hledající denní úkryt
a odpočinek v jeho dutině, hnízda ptáků v korunách či dutinách, nebo životní prostor a zdroj potravy pro brouky, kteří
se vyvíjejí pod kůrou. Existují náhradní opatření, jako jsou
budky pro netopýry či dutinové ptáky, popř. broukoviště (tzv.
loggery). Jsou však dostatečnou náhradou? Vždy je lepší zanechat alespoň část toho původního. Protože to, co člověk vnímá
jako starý a škaredý strom, může být pro jiného čtyřhvězdičkový hotel.
Mějme na paměti jedno. Stromy jsou jako děti. Potřebují
ochranu před škodlivými vlivy a péči v rozvoji i při nemoci.
Jen tak z nich mohou vyrůst zdraví a dlouhodobě perspektivní jedinci, kteří budou dávat život dalším generacím a poskytovat prostor k životu jiným organismům.

foto: Ivana Vrtalová

Beskydský biatlon 19.7.2020

V pořadí druhý závod běžeckého seriálu Frenštátský běžecký
pohár, kterého se v mládežnické i dospělé kategorii účastní řada
sportovců z Trojanovic, proběhl ve středu 8.7.2020 v zázemí areálu
Tůňka v Tiché. Nejmladší účastník byl teprve tříletý občánek Trojanovic Tadeáš Genzer, který zvládl trať 1,5 km v čase 11:25min.
Jak jste na tom s kondicí vy, si můžete vyzkoušet v dalších závodech viz http://www.atletikafrenstat.cz/.
-red-
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Název organizace/ žadatel Název projektu

Č l e n s k á 0-15let
základna

Požadovaná P ř i d ě l e n á
dotace/Kč
dotace/Kč

ZO ČSOP Nový Jičín

-

-

3 000

1 300

144
Český zahrádkářský spo- Zájezd do okrasných zahrad Polsko
lek Frenštát p.R.
Římskokatolická farnost Kuchyňská sestava pro víceúčelový společenský 333
Frenštát pod Radhoštěm sál

-

3 000

650

?

25 000

6 540

Myslivecký spolek Ho- Pachový ohradník - silnice I/58
rečky
Výběh skokanského můstku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17

0

17 000

9 000

20

4

22 700

akce zrušena

SDH Trojanovice

Celoroční sportovně - vzdělávací činnost hasičů

91

28

45 000

39 600

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tenisová akademie pro děti 5-9 let

30

30

87 208

32 000

Tenisový klub Na Dolině, Tenisový klub pro závodní hráče
z.s.
Dřevník
Na trojanovské pasece

52

47

178 920

26 250

99

38

18 200

4 500

Na Trojanovské pasece

99

38

35 000

12 400

Provoz záchranné stanice

Festival Paseka

Charita Frenštát
Radhoštěm

pod Charitní asistenční služba

-

-

20 000

20 000

Charita Frenštát
Radhoštěm

pod Charitní pečovatelská služba

-

-

25 000

25 000

22

50 000

23 000

Stáj Bonanza

Podpora zájmové a sportovní činnosti dětí v roce 29
2020

Klub seniorů pod Javor- Kácení máje a tématický zájezd
níkem
Individuální podpora závodního hráče tenisu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29

0

16 900

10 400

-

-

60 000

27 000

JK Trojanovice

Činnost sportovní organizace

16

0

60 000

33 440

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mistrovství Evropy ve skialpinismu

-

-

30 000

8 640

FK Trojanovice I, z.s..

Činnost sportovní organizace

61

14

102 000

83 190

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podpora lyžování mladého sportovce

-

-

10 000

4 600

TJ Bystré

Mistrovské soutěže mládeže v kopané

114

56

105 000

103 340

0

40 000

22 000

0

1600

3 350

955 528

496 200

Valašský soubor písní a Oslava 70 let Valašského souboru písní a tanců 28
Radhošť
tanců
ZO ČSV z.s.
Vyšetření vzorků na včelí mor vč. plodu
71
CELKEM
xxxxxxxxxxxxxx anonymizováno

Zvýhodněná nabídka půjčovného elektrokol
Projekt E-kola pro kraj
nabízí zvýhodněnou cenu
půjčovného (390Kč/den)
na elektrokola v krajské
síti půjčoven.
Nejbližší půjčovny:

Pustevny, u horní stanice lanové dráhy
Kontakt:
+420 734 364 016
kolobezky@pustevny.cz
doporučená rezervace přes online systém:
www.pustevny.cz/produkt/elektrokolo/
Provozní doba:
denně 9:30 - 17:30

Bezručova 1984, Frenštát p.Radhoštěm 74401
Kontakt:
+420 777 651 516
prasivkam@email.cz
facebook: cyklosport.prasivka
Provozní doba:
LETNÍ SEZÓNA (1.dubna - 31.září)
Po -Pá 9-12, 13-18
So: 8-12

Srpen 2020
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Vydání Změny č. 2 Územního plánu Trojanovice
Důvodem pořízení Změny č. 2 Územního plánu Trojanovice
je:
1) Uvedení Územního plánu Trojanovice po Změně č. 1 do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje po
vydání Aktualizace č. 1.
2) Vymezení aktuální hranice zastavěného území ve vazbě na již
realizovanou zástavbu od doby vydání Změny č. 1 ÚP Trojanovice a vypracování vyhodnocení účelného využití zastavěného území a zastavitelných ploch pro celé správní území obce.
3) Vymezení plochy parkoviště dle studie Parkoviště „Koksař“
o kapacitě 377 parkovacích stání.

Zastupitelstvo obce Trojanovice oznamuje vydání Změny č. 2
Územního plánu Trojanovice formou Opatření obecné povahy č.
1/2020, které vydalo na svém 11. zasedání dne 29. 06.2020.
Opatření obecné povahy 1/2020 nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení (23.7.2020) veřejné vyhlášky oznamující
vydání Změny č. 2 Územního plánu Trojanovice a úplného znění
územního plánu.

Oprava komunikace
Občané v části Dolní Lomná se v loňském
roce dočkali rozšíření infrastruktury o
vodovodní a kanalizační řad. Po realizaci
přípojek došlo firmou PORR a.s., která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou
984 399 Kč bez DPH, i k obnově asfaltobetonového povrchu komunikace.

Polyfunkční centrum
Obec Trojanovice vyhlásila výběrové řízení, jehož předmětem jsou stavební práce
spočívající v úpravách objektu garáží, včetně zpevněných ploch, oplocení a přípojek
inženýrských sítí. Stavebními pracemi zadanými tímto zadávacím řízením by mělo
vzniknout polyfunkční centrum.

zdroj: studie Kamil Mrva Architects

Zakázka byla rozdělena na 2 části - stavební část a dodání
a montáž oken a
dveří.
Do obou se přihlásili čtyři uchazeči.
1.část s nabídkovou
cenou
7.938.203,90
Kč
bez DPH vyhrála
firma E B –stavební společnost s.r.o.,
IČO: 646182242.
V 2.části pak zvítězila firma Aluwing,
s.r.o.,
IČO:
50977920, Slovenská republika s ce-

Nabídka práce
Do nově otevíraného
provozu pizzerie hledáme zájemce o pracovní
úvazek na pozici pizzaře. Rádi zaučíme, nepožadujeme vyučení v
oboru.
Kontakt:
tel: 775 381 435
email: janitola@me.com
Trojanovice 937

Srpen 2020

nou 1.624.790 Kč bez DPH.
Výstavba je plánována v rozsahu 10 měsíců,
s ukončením v půlce příštího roku.
Obyvatele Trojanovic a turisty mohou na
konci prázdnin omezit bourací práce zvýšenou hlučností a prašností v rozsahu 7-10
dní.
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foto: Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

V současnosti chata Koksař, kterou obec odkoupila v březnu 2019,
vypadá velmi zanedbaně. Následným stavebně technickým průzkumem se však neprokázaly konstrukční nedostatky a samotná
stavba je způsobilá k rekonstrukci. Nad budoucím využitím přemýšlíme, zjišťujeme možnosti a finanční nákladovost.
Proporčně lze přestavět
budovu na 15-24 bytů, dle
využití a zvolené velikosti.
Maximální varianta počtu
bytů odpovídá malometrážním bytům, které by
splňovaly vhodné bydlení
lidem s potřebou pečovatelské péče. K dispozici by
byl klientům výtah, společenská místnost, prostor
pro kadeřníka a pedikérku,
služba charity na dojezd.
Je nutné přemýšlet i v
souvislostech s potřebami
okolních obcí, které společně s námi vyhodnocují
potřeby v oblasti sociálních služeb obyvatel. Z tohoto pohledu je
pečovatelských bytů dostatek ve Frenštátě p.R. Občany vnímaná
nedostatečná kapacita domova důchodců byla konzultována s
krajem a dle jejich slov je v našem kraji zajištěno nejvíce lůžek
v porovnání s počtem obyvatel v rámci celé republiky. Plánuje se
realizace domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v
Kopřivnici a kraj se momentálně k dalšímu rozšiřování krajské
sítě nechystá. Možností by byla i spolupráce se soukromým provozovatelem domova pro seniory se zvláštním režimem. Zde jsou
přijímáni klienti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách, a osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí. Zde bychom jako obec, v které je služba poskytována, byli vázáni platbou ve výši 30% oprávněné provozní ztráty i za
klienty, kteří by nebyli z Trojanovic. Nebo bychom mohli vytvořit
kooperaci s dalšími obcemi, které by zaplatily ztráty z provozu za
své občany. Možností je i kombinace pečovatelských bytů s chráněným bydlením. Aby tato služba byla pro poskytovatele rentabilní, měla by zajistit bydlení cca 10 klientům a zázemí pro pracovní
tým cca 6 lidí. Další variantou je čistě komerční bydlení. Výstavba
by pak probíhala z vlastních zdrojů, na druhou stranu by si obec
mohla určit výši nájemného bez regulace, kterému podléhá sociální bydlení.
V rozpočtovém výhledu je investice na přestavbu ve výši 30 mil.
plánována na rok 2023.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Chata Koksař dnes a plány do budoucna

Srpen 2020

20

foto: Věra Kaňova

foto: Věra Kaňova

Hasičská soutěž

Poněkud netradičně proběhla v Trojanovicích za hasičárnou už
druhou červencovou sobotu soutěž v požárním útoku. Jednalo se
již o 22. ročník pohárové soutěže O pohár starosty obce Trojanovic
a 20. ročník O pohár starosty SDH Trojanovic žen. Zároveň v Trojanovicích proběhlo 4. kolo MSL (Moravskoslezská liga v požárním útoku - http://www.msliga.info/). MSL s sebou přinesla účast
60 týmů a zároveň 60 velmi kvalitních soupeřů. Trojanovští hasiči
sestavili tentokrát tři týmy, ligy se účastní pouze A tým mužů, kterým se domácí soutěž i přes štěstí, které z nebe přímo pršelo, nepovedla. B tým, který zakončil sobotní soutěž, se umístil zhruba v
polovině (na 25. místě) a ženy na 8. místě. První příčku v kategorii
mužů obsadili borci z Jistebníku s časem 14.28, v kategorii žen pak
tým ze Svinova (17.01) a poslední kategorií jsou „Veteráni“ 35+,
kterou ovládl rovněž tým ze Svinova (15.16). Pro první tři týmy v

každé kategorii byly připraveny tradiční sochy Radegastů, obálka
s peněžitým obnosem a také byly oceněny tři nejrychlejší sestřiky,
kterým byla přidělena rovněž podobizna pohanského boha (tentokrát na lahvince něčeho ostřejšího).
Nejen pro závodníky, ale i pro podporu všech závodících borců
bylo i přes opravdu velkou nepřízeň počasí připraveno občerstvení
v podobě guláše, klobásek, grilovaných hermelínů a hranolků. K
tomu samozřejmě nesmělo chybět pivo, kofola, kávička, čaj nebo
štamprlička dle vlastního gusta.
Za hasiče z Trojanovic bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě i průběhu celé soutěže.
Také jménem všech pořadatelů moc děkuji sponzorům za podporu, která byla k pořádání soutěže nezbytná. A zároveň doufám, že
příští rok bude účast ještě větší.
Tereza Šlechtová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Pískoles

Od 11. 7. po celou dobu prázdnin můžete obdivovat uměleckou
tvorbu z písku. Návozem 90 tun písku vznikly v okolí běžeckého
stadionku díla, které jsou k obdivu zdarma. Výtěžek z dobrovolné-

ho vstupného podpoří obnovu kůrovcem zasaženého lesa ve vlastnictví Lesy ČR na straně Bečvy. Akci pořádá Happy Forest z.s. ve
spolupráci s Pustevny s.r.o.

Obecní noviny z Trojanovic - periodický tisk územního samosprávného celku - MK ČR E 22401
• vychází měsíčně • číslo vyšlo 4. 8. 2020 v nákladu 1200 ks • vydává: Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R., IČ 00298514 •
• tisk: ARUNDO TRADING, s.r.o. • foto: Pavel Rampír -  socha Panny Marie Immaculaty  - malba tužkou •
Uzávěrka příštího čísla bude 20. srpna 2020, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz
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