1

Říjen 2020

2

Říjen 2020

O samotné soše Panny Marie, jejím vyobrazení, materiálu, technice tesání i nápisech bylo již mnohé napsáno v předešlých
číslech. Do jaké doby se její vznik datuje,
popsal na pobožnosti k oslavám 300 let
vzniku sochy Drahomír Strnadel.
Po úvodní fanfáře v podání dechové kapely Galičky z Veřovic zaznělo přivítání z úst
obou novodobých starostů obce. Účastníci
slavnosti měli možnost nahlédnout do historie týkající se místní části Bystré z dob
počátku 18. století.
Bystré bylo v této době průmyslovou částí
Trojanovic. Vrchnost vlastnila hamr poháněný mlýnským kolem a Davidovu pilu
poháněnou vodní turbínou (Francisova
turbína).
Hamerníci, kteří zde zkujňovali železnou
rudu (v této oblasti hlavně ocelek neboli siderit = uhličitan železnatý), museli být dost

bohatí, protože si objednali sochu Panny
Marie, ale i kapličku u pana Uhláře, kapličku u pana Ráry v Kunčicích nebo původní
zvon do kapličky na Bystrém.
Věděli jste, že:
najít starou železnou podkovu v době nedostatku železa bylo považováno za velké
štěstí?
Věděli jste, že:
od té doby se používá rčení, že najít podkovu přináší štěstí?
O duchovní část programu se postaral p.farář Banaszczyk se svým sborem, o pohoštění pak Jan Tichavský s domácími lopaťáky.
Poděkování patří i majitelům pozemků, na
kterých se pobožnost odehrávala - panu
Oldřichu Juračákovi a Daliboru Gerykovi.
Ivana Vrtalová

foto: Rudolf Jarnot

foto: Milena Mužíková

Vážení spoluobčané,
i po letech ve funkci zjišťuji, že některé
oblasti týkající se chodu obce jsou pro
mě méně známé, ne-li zcela nové.
Nebylo potřeba je doposud blíže objevovat. S koupí objektu Koksař se situace
změnila. Možnost využití jeho zázemí
pro občany vyžadující zvýšené nároky na
péči, ať již chráněné bydlení, dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory či
domov se zvláštním režimem mě přivedly až k návštěvě Ostravice, kde manželský
pár zajišťuje provoz objektu Medela.
Objekt zrekonstruovaný, bezbariérový,
obklopený velkou zahradou, s kapacitou
37 lůžek. Poskytuje celodenní pobytovou službu pro osoby se sníženoými
schopnostmi orientace a poznávání.
Velmi inspirativní projekt a velmi inspirativní provozovatelé. Přijali naši prosbu
o pomoc při tvorbě finanční analýzy na
provoz obdobného zařízení na Koksaři.
Objekt v majetku obce s námi i navštívili.
Potěšilo nás, že stav objektu je nikterak
nevyděsil, naopak jim bylo místo svou
polohou a infrastrukturou velmi sympatické. Díky zkušenostem s přestavbami
jsme dostali i cenné rady ohledně stavební části.
Víme také, že se chystá výstavby pobytových zařízení, tedy domovů, ve Frýdlantu
n.O, v Příboře a Kopřivnici.
Finanční nákladovost jednoho lůžka se
pohybuje kolem 38-55tis. Kč na měsíc.
Tato částka je složená z platby klienta,
příspěvku na péči, z krajského příspěvku
a dofinancování ve formě platby oprávněné provozní ztráty. K tomuto dofinancování se buď zaváže obec, na jejímž katastru se zařízení nachází nebo obec, jejíž
klient je zde umístěn nebo zůstane jako
černý petr na provozovateli.
Jsem sám zvědavý na výsledek finanční
analýzy každoročního provozu. Již teď
víme, že je ztrátový v řádech miliónů,
na konktrétnější čísla si ale ještě musíme
počkat.
Jiří Novotný

Pobožnost u Panny Marie na Bystrém - 13.9.2020

foto: Věra Kaňová

Slovo starosty

Pozvánka

Hotel u Kociána zve širokou veřejnost na 1.ročník zvěřinových hodů, který se uskuteční ve dnech 6.-8.11.2020.
V sobotu 7.11. od 18:00 hod. vystoupí Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic.
Srdečně Vás zve kolektiv hotelu u Kociána
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foto: Stanislav Uruba

Jednání o osudu Dolu Frenštát

2. září byl uspořádán v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR již třetí kulatý stůl
na téma Důl Frenštát. Výsledek jednání je
potěšující. OKD splnilo svůj slib a vytvořilo dokumentaci k zasypání a likvidaci Dolu
Frenštát. Tento podklad jde nyní do zjišťovacího řízení, ze kterého vyjde, zda je potřeba záměr přehodnotit z hlediska životního prostředí. To je první krok pro likvidaci
dolu. Tímto končí jedna éra. Éra, na kterou
pamatuje pan Drahomír Strnadel nebo
pan Karel Míček, kteří bojovali proti Dolu
Frenštát. Tento boj jsme následně vedli my.
Končí éra boje s OKD a státem. A nastává
éra likvidace pozůstatků. Ten boj byl důležitý. Je třeba si uvědomit, že kdybychom
nebojovali, tak dnes likvidujeme pozůstatky nejen po tom, co stihli udělat komunisti,
ale také bychom likvidovali následky např.
projektu z roku 1997 tzv. omezené těžby
2,5 mil. tun uhlí ročně, nebo bychom tu
měli několik neekonomických vrtů na plyn
z roku 2002, kdy se OKD snažilo stanovit
dobývací prostor na plyn. Nebo bychom
likvidovali pozůstatky po tzv. průzkumné
ražbě z roku 2004, která měla jediný účel,
zhodnotit akcie OKD a vydělat panu Bakalovi ještě větší peníze. Bylo dobře, že jsme
všichni občané drželi pohromadě a bojovali za toto všechno, protože díky našemu kolektivnímu odporu dnes máme k likvidaci
pouze 2 jámy a staré zázemí. Jak jsem psal,
nastává éra likvidace pozůstatků.
A proč si dovolím říct, že došlo k této
změně? Je to proto, že dnes se nehádáme

Napsáno na okraji
s OKD, ministry
a jejich úředníky,
ale všichni se svorně bavíme, jak důl
zbourat a zlikvidovat. O co tedy jde a
co nás čeká?
Nejprve bude převeden
majetek
OKD a.s. na společnost Diamo s.p..
V té chvíli stát bude
přímo vlastnit Důl
Frenštát a nebude
jej vlastnit prostřednictvím akciové společnosti. To
je důležité proto, že
by se mohly uvolnit
peníze na likvidaci dolu. Následně
bude zmenšen dobývací prostor z 63
km2 pouze na areál
dolu Frenštát. Pro
představu - obec
Trojanovice má 36
km2. Jedná se o největší dobývací prostor v
ČR. Poté budou zahájeny legislativní kroky
k likvidaci a následovat bude fyzická likvidace, kdy se z dolů Paskov, Staříč nebo Heřmanice doveze upravený materiál, kterým
budou jámy zasypány. Pro představu - v
areálu Dolu Frenštát jsou dvě jámy. Jedna
jáma (jáma č. 4) je hluboká 903 m a druhá
(jáma č. 5) je hluboká 1087 m. Jámy jsou na
úrovni 900 m propojeny překopem, který
zajišťuje také větrání jam. Průměr jam je
7,5 - 8,5 m. Poté, co budou jámy zasypány,
bude likvidováno zázemí a stavby v areálu.
Toto všechno by mělo trvat max. 6 let. Je
před námi tedy ještě mnoho práce. Musíme
hlídat, aby harmonogram byl dodržen, aby
se nás tato likvidace co nejméně dotkla.
A musíme být také u toho, až se bude rozhodovat, co bude po tom, až se stavby zlikvidují. Chtěl bych tímto poděkovat všem
občanům Trojanovic a okolí, kteří pomáhali s tím, aby se dnes skutečně likvidovalo jenom to málo, co se podařilo do roku
1990 udělat. Pomoc byla už jenom v tom,
že lidé věřili a stáli si za tím, že u nás se těžit
nebude, že nás nevyužije nějaký miliardář
k tomu, aby vytěžil další miliardy a nám a
státu nechal dluhy. Tímto naším odporem
jsme si ušetřili nejen kus přírody, ale státu
jsme ušetřili ohromné množství peněz, které by dnes musel dávat do likvidace rozjetého dolu. Děkuji moc všem.
Jiří Novotný

A

už je to tady. Opakuje se to každý
rok. Nemám teď na mysli podzim,
blíží se něco zcela jiného. Za pár dní
budu mít opět narozeniny! Letos mi
bude už... Kolik je mi vlastně let? Někdy
mám pocit, že tam kdesi uvnitř se stále cítím na patnáct, ale tolik mi už bohužel dávno není. Já samozřejmě vím,
kolik je mi let. Dvacet pět. Čtvrtina
století. Vzpomínám si, že v den oslavy
svých desátých narozenin jsem se slavnostně prohlásil za už dost starého. Měl
jsem tehdy pocit, že dětská léta jsou
definitivně ta tam. Opravdu nevím, co
prohlásím na adresu svého věku v letošním roce. Docela zvláštní číslo, nemyslíte? Vidím pětadvacítku před sebou
na monitoru a při pohledu na ni začíná
pracovat moje fantazie. Dvojka pro mne
ve škole vždy znamenala úspěch. Hned
po jedničce nejlepší známka a byl jsem
za ni vždy rád. Je sice pravda, že hrát v
životě vždy jen druhé housle není příliš povzbudivé. Na druhou stranu být
skvostný druhý, mužem v pozadí, který
však dokáže mnohé věci ovlivnit, to taky
není k zahození (jak se v minulosti už
tolikrát ukázalo). A pak, dvojka působí
hezky i vizuálně jako symbol labuti plující po jezeře. Vidím v ní ale také ženu,
která si před zrcadlem rozčesává své
dlouhé a půvabné vlasy. Naproti tomu
pětka je... prostě hrozná. Už od školy je
to pro mne symbol prohry a selhání. Na
rozdíl od ladné dvojky je navíc poněkud
neforemná a bachratá. V čísle pět vidím
klubko propletených hadů, kteří čekají,
až budou moci zaútočit. Občas mě děsí
představa, že bych mohl být pátým kolem u vozu, nepotřebný a zbytečný. Spojíme-li dvojku s pětkou, vznikne zvláštní
slepenec. Směs hezkého i méně příjemného - inu, jako v životě. Čím víc o tom
přemýšlím, tím víc se mi to číslo líbí.
Pětadvacítka by v mém životě mohla
symbolizovat štěstí i přesto, že to nejspíš
nebude vždy právě jednoduché.
Musím se přiznat, že mě tenhle myšlenkový exkurz do světa numerologie docela uklidnil. Dokonce bych
řekl, že by to přeci jen chtělo nějakou
oslavu! Vítám tě, roku dvacet pět!
Matěj Fucyman
Matěj Fucyman
Našemu milému a věrnému
přispěvateli
k
jeho životnímu
jubileu přejeme
hodně pohody a
dobrých nápadů.
Redakce ON
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foto: archiv MŠ Trojanovice

s jeho společenstvím. Pokud
nám to situace dovolí, každodenní činnosti doplníme od
měsíce října například výukou
hry šachů, hrou na flétnu, tančením a skotačením ve Valášku
a také spoustou projektových
dnů nejen v MŠ, ale i mimo ni.
V mateřských školách došlo
s novým školním rokem také
k personálním změnám. Z řad
pedagogů nastoupila na mateřskou dovolenou učitelka
Bc.Hana Strnadlová ze třídy
Beruška a na její místo přestoupila ze třídy Košíček učitelka
Mgr. Klára Vaňková. Jako zástup za mateřskou dovolenou
byla přijata učitelka Mgr.Lucie
Moravcová, která nyní pracuje
ve třídě Košíček. Z provozních
zaměstnanců ukončila pracovní poměr v mateřské škole na
Lomné p.Jarmila Gvardová, pomocná kuchařka, a na její místo
nastoupila p. Petra Kadúchová.
Ráda bych také vzpomněla,
že tři zaměstnanci našich mateřských škol oslavili na jaře a
v létě tohoto roku významná
životní jubilea. 50 let oslavila
vedoucí stravování a provozu
školní jídelny p. Jana Vachalová. 60 let pak kuchařka p.Miluše Uhlářová a také školnice
mateřské školy pod Javorníkem
p. Věra Mimochodková.
Po prázdninách děti při příchodu do MŠ přivítaly nové

foto: archiv MŠ Trojanovice

V letošním školním roce nastoupilo do našich tří mateřských škol celkem 91 dětí ve
věku 2 – 7 let. 4 děti si zvolily
formu předškolního vzdělávání
individuální – tzn. že MŠ nenavštěvují, vzdělávají se doma
a do MŠ přicházejí na přelomu měsíce listopadu a prosince na tzv. přezkušování. Jedná
se o děti, které mají poslední
rok před nástupem do základní školy. Dohromady s těmito
dětmi MŠ tedy evidují celkem
42 nejstarších dětí – předškoláků.
Provoz MŠ byl zahájen v běžném režimu za dodržení zpřísněných hygienických podmínek. Právě nyní máme velmi
náročné tzv. adaptační období,
kdy do tříd přicházejí nové děti
a nám jde především o úspěšný,
bezproblémový vstup těchto
dětí do mateřské školy, osvojení
si denního režimu, sebeobslužných dovedností a správných
hygienických návyků. S přicházejícím podzimem se pak budeme seznamovat s dozrávajícím
ovocem a zeleninou, budeme se
věnovat podzimním hrátkám
například s drakem, budeme
společně s rodiči zdobit venkovní prostranství před školkami originálními výtvory z dýní
a přírodnin, a pokud nám bude
počasí přát, budeme trávit hodně času v lese a seznamovat se

foto: archiv MŠ Trojanovice

Začátek školního roku v mateřských školách

interaktivní chodníky rozvíjející jejich pohybové a orientační schopnosti, které jsou dílem
šikovných paní učitelek, a také
nová pískoviště se zastíněním.
Závěrem chci jménem mateřských škol v Trojanovicích

popřát všem rodičům a dětem
poklidný nový školní rok s přáním, ať se co nejdříve můžeme
naplno vrátit ke všem aktivitám, které máme rádi.
Silvie Balcárková

Slavnostní předávání Vstupních listů z rukou starosty obce, dárků
od firmy Lego, poukázek na točenou zmrzlinu od Josefa Káni a
dekoračních placek od třídních učitelek
-redŘíjen 2020

foto: Tomáš Harabiš

foto: Tomáš Harabiš

První školní den

Nejen prvňáčkům z 1.A a 1.B, ale i všem ostatním školákům, pedagogickému sboru a ostatním pracovníkům školy a školky přejeme
pohodový školní rok 2020/2021.
-red-
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foto: archiv SDH Trojanovice

Vězni na pevnosti

Letos se již po jedenácté konal tábor pro všechny mladé trojanovické hasiče.
Společně jsme si užili tábor v hojném počtu 33 osob. Celý týden
jsme prožili na nádherném místě uprostřed lesa, a to na Bonanze
ve Velkých Karlovicích. Počasí nám přálo až na jeden jediný večer,
kdy nás zasáhla velká bouřka. Všichni jsme ji společně přečkali ve
srubu, kde jsme se rozesmívali vtipy.
Tábor byl pro některé velkou zkouškou přežít bez rodičů. V průběhu celého tábora jsme plnili spoustu zkoušek, zkoušku odvahy, paměti, mlčení nebo špehování. Letošní téma bylo Vězni na pevnosti,
takže jsme se proměnili ve vězně a naším úkolem bylo dostat se z
drsného vězení na svobodu. To se nám nakonec podařilo, i když

jsme málem byli znovu chyceni. K tomu, abychom uprchli, jsme
museli překonat spoustu překážek a splnit hodně úkolů v podobě
her, mezi které patřili Pašeráci, Únik přes děravý elektrický plot,
Čištění věznice vyrobenými kartáčky z přírodních materiálů nebo
také Vlaječky. Také jsme se byli vykoupat v Karolince na Balatonu
a v Miloňově na bazéně, kde se hrálo Shazovaní kelímku vodou, a
také jsme závodili v plaveckých štafetách.
Tábor nebyl jen o hrách, vydali jsme se totiž na túru, a to na Třeštík
přes Vysokou. Všichni jsme si celý týden spolu užili, a tak bychom
chtěly poděkovat vedoucím, že si pro nás připravili program plný
zábavných her a že se o nás po celý týden postarali. A už se těšíme
na další.
Andrea Červenková a Sophie Otýpková

Inzerce
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6

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad,
získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a
„Elektrooskar“.
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský
kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k okolnostem se letos neuskutečnilo společné slavnostní předávání. Organizátoři se však postarali
o předání věcných cen individuálně. Obecní úřad v Trojanovicích navštívili zástupci společnosti EKO-KOM
17.9.2020 s gratulací za první místo v třídění komunálního odpadu v kategorii obcí 2500 - 15 000 obyvatel.
Před patnácti lety vytřídil každý občan našeho kraje ze
směsného komunálního odpadu necelých 20 kilogramů
využitelných složek. Vloni to bylo už více než 51 kilogramů.
čerpáno z TZ Moravskoslezského kraje : Nejlepší obce Moravskoslezského kraje získaly ocenění za třídění odpadu
18.9.2020

foto: archiv OÚ Trojanovice

Odpadové hospodaření

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI 2019:
Obce 2500 - 15 000 obyvatel
1. Obec Trojanovice

4. Obec Baška

2. Obec Kozlovice

5. Obec Bolatice

3. Město Jablunkov

Třídění kovů a nápojových kartonů v naší obci
Třídění odpadu se může v každé obci lišit. Je možné, že
někde třídí určité typy odpadu společně s jinými, např. do
kontejneru na plasty vkládají i kovy a nápojový karton.
V naší obci však třídíme tyto druhy odpadu zvlášť.
Na sběrných místech v obci jsou modré popelnice určené
pro sběr kovů a červené popelnice nebo kontejnery sloužící
pro uložení nápojových kartonů.
Nápojový karton neboli tetrapack je možné dovézt také v
rámci pytlového sběru do sběrného dvora. A co mezi tyto
druhy odpadu patří, je znázorněno na přiložených letácích.
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Certifikát za sběr vysloužilého elektrozařízení 2019:

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy

Z GRAFICKÉ TVORBY
1. srpna - 25. října 2020

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.
FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 23. října 2020 od 17.00 do 21.00 hodin v
prostorách frenštátského muzea.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Frenštátská muzejní noc
Asi není třeba říkat, že letošní rok
se kvůli koronaviru stal pro mnohé
z nás velmi nezvyklým. Rovněž ve
frenštátském muzeu se již od května snažíme postupně znovu zavádět
naše služby a programy v takovém
rozsahu, jak jste byli zvyklí v uplynulých letech.
V srpnu jsme obnovili výstavní činnost prezentací děl Jiřího Drozda, Jana
Hrnčárka a Leopolda Parmy pod názvem
Z grafické tvorby. Od září opět nabízíme
pestrou škálu edukačních programů pro
školy.
Aby veřejnost nepřišla o tradiční Frenštátskou muzejní noc, která se pravidelně
konává v květnu a červnu, rozhodli jsme
se ji v upravené podobě uspořádat v pátek
23. října 2020.
Od 17 hodin v podkroví muzea vystoupí
žáci dramatického kurzu při ZUŠ Frenštát
foto: archiv MNJ

Inzerce

p. R. a členové Misijního klubka Frenštát
p. R. s divadelními pohádkami Lakomá
Barka a Šťastný princ. Od 19 hodin se ve
výstavní síni budou promítat dobové filmy, které nabídnou zajímavý pohled do
historie našeho města i zdejšího regionu.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme zájemcům o filmové představení rezervovat si místo předem od 20. října
2020 v pokladně muzea, telefonicky 556
835 936 či elektronicky e-mail: martin.
trubac@muzeumnj.cz
Martin Trubač
Říjen 2020
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Akce v Trojanovicích a okolí
září - říjen 2020, Frenštát p.R. knihovna,
studovna
Výstava: MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Nová kolekce proměn Moravskoslezského
kraje. Výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech
a krajině, o proměnách chátrajících staveb
v důstojné objekty s užitečnou náplní, o
zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách.
Čas: během provozní doby knihovny
Určeno: pro všechny
Vstupné: zdarma
do 30.10.2020, Frenštát p.R. Dům kultury
1989 Annus Mirabilis 2020 - 31 let od
pádu komunismu
Výstava infopanelů s fotografiemi popisujícími dění v roce 1989 ve střední a východní
Evropě- PÁD KOMUNISMU.
Annus Mirabilis - rok zázraků
Výstava se koná pod záštitou starosty Města Frenštátu pod Radhoštěm Ing. Miroslava
Halatina.
Přístupné zdarma v rámci provozní doby
Domu kutury.
4.10.2020, 9:00 hod., Trojanovice areál JK
Trojanovice
MORAVSKÝ SHOW PONY ŠAMPIONÁT
FINÁLOVÉ KOLO, uzávěrka přihlášek
28.9.2020
6.10.2020, 17:00 hod., Frenštát p.R. Dům
kultury, malý sál
Arnošt Vašíček - ČESKÉ TAJEMNO
Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory
vědeckému zkoumání doposud nepodařilo
uspokojivě vysvětlit a které nás provokují
svou tajemností. Záhadné archeologické
nálezy i podivné záznamy v kronikách naznačují, že minulost je daleko vzrušivější,
než si vůbec dovedeme představit. Arnošt
Vašíček představuje nejtajemnější domácí
záhady a zároveň i záhady z nové knihy Tajemné fenomény.
Určeno: pro všechny
Vstupné: 50 Kč v předprodeji / na místě 80
Kč (Předprodej zahájen od 14. 9. - 5. 10.
2020 v TIC Frenštát pod Radhoštěm)
8.10.2020, 10:00-11:00 hod., Frenštát p.R.
knihovna, oddělení pro děti
KLUB SOVIČKY - Vítáme podzim
Přátelské posezení v knihovně spojené s vyprávěním pohádek a tvořením.
Určeno: děti do 4 let v doprovodu s dospělou osobou (starší sourozenec vítán)
Vstupné: zdarma
Říjen 2020

8.10.2020, 17:00 hod., Frenštát p.R. Dům
kultury, malý sál
LiStOVáNí - BITEVNÍ POLE (Jérôme
Colin)
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on
se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě
jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat
dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat
nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že
jsou v tom děti nevinně, ale stejně - nic
horšího než puberťáka digitálního věku
pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem
přiznat, že pro stejného puberťáka není nic
horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství. V
hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému
bylo čtyřicet.
Určeno: pro všechny
Vstupné: 80 Kč v předprodeji / na místě
100 Kč (Předprodej zahájen od 14. 9. - 7.
10. 2020)
9.10.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R. kino
Nikolaj Vasiljevič Gogol - HRÁČI
hraje Amatérská divadelní společnost Waterloo
rezervace místa v sále od 1.10.2020 v TIC
Frenštát p.R.
10.10.2020, 9:00 hod., Frenštát p.R. Jezdecký areál na Nivách
Hobby skokové závody
pro jezdce bez licence i s licencí a výškou
překážek od 60 cm do 100 cm
15.10.-13.11.2020, Frenštát p.R. Dům
kultury, Výstavní síň Albína Poláška
Libor Kopecký - TICHO
Výstava obrazů frenštátského rodáka, malíře Libora Kopeckého představí výběr z jeho
díla za období posledních deseti let.
Instalace výstavy s názvem „Ticho“ je postavena na tématu snu a imaginace. Výstava
bude přístupná každý všední den, kromě
středy, od 9 - 17 hodin.
15.10.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury
HALINA PAWLOWSKÁ - MANUÁL
ZRALÉ ŽENY
předprodej vstupenek ONLINE TICKET
-ART
18.10.2020, 15:30 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury, malý sál
KÁŤA A ŠKUBÁNEK - nedělní pohádka
pro děti
S pohádkou známou také z Večerníčků a
knížek pro děti do Frenštátu zavítá pražské
Divadlo D5. Kdo by neznal dva nerozlučné
kamarády Káťu a Škubánka, kteří spolu žijí

v malém domku a kteří spolu zažívají nejen
veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství. Tentokrát se společně s nimi podíváme
na věhlasné psí závody a také uvidíme, jestli
se Škubánkovi podaří pomocí Džina v láhvi
vytrestat Luciáše, Agara a Ramba. Vstupenky mimo předplatné jsou v předprodeji
v ceně 90 Kč ve frenštátském TIC.
20.10.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury, malý sál
MONTAŠ ANEB DO JULSKÝCH ALP Z
ITÁLIE
Úchvatná oblast Julských Alp, která je
mnohdy opomíjena. Julské Alpy se totiž
nenachází jen ve Slovinsku, ale i v Itálii.
Projdeme se mezi dramaticky rozeklanými vápencovými štíty, ale nebudou chybět
ani fotogenická alpská pastorále podhůří
Alp. Multimediální cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka (film, foto, hudba, beseda).
Vstupné 50 Kč.
21.10.2020, 18:00 hod., Frenštát p.R. kino
Afrika na pionieri
cestovatelská prezentace Marka Slobodníka
vstupenky na smsticket.cz
cena vstupenky 170 Kč
22.10.2020, 17:00 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury, malý sál
Autorské čtení: LENKA PASTORČÁKOVÁ
Bývalá televizní reportérka, moderátorka a
mluvčí prezidentského kandidáta, nyní žije
a pracuje v Praze jako mluvčí Zoo Praha,
původem je ze severní Moravy. Před pár
měsíci jí vyšel v nakladatelství Motto psychologický román o chorobné žárlivosti s
názvem Žárlivka.
Určeno: pro všechny
Vstupné: 50 Kč v předprodeji / na místě 80
Kč (Předprodej zahájen od 29. 9. - 21. 10.
2020)
24.10.2020, 9:00 hod., Frenštát p.R. Jezdecký areál na Nivách
Svatomartinský pohár 2020
skokové závody s výškou překážek v parkuru od 50 cm pro pony až 120 cm pro velké
koně
29.10.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury, velký sál
SMETANOVO TRIO - abonentní koncert
Smetanovo trio patří k nejprestižnějším
současným českým souborům, ve složení
Jitka Čechová, Jan Talich a Jan Páleníček
si pro vás připravilo koncert K POCTĚ
MARTINŮ a BEETHOVENA. Zazní také
skladby Antona Stěpanoviče Arenskije.
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Akce v Trojanovicích a okolí
Vstupenky mimo předplatné v ceně 290 Kč
v předprodeji ve frenštátském TIC, 556 836
916.
29. a 30.10.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R.
kino
ŠAKALÍ LÉTA - Těšínské divadlo
30.10.2020, 17:00 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury, velký sál
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – AŤ ŽIJÍ POHÁDKY
Předprodej na www.ticketportal.cz.
1.11.2020, 15:30 hod., Frenštát p.R. Dům
kultury, malý sál
OBUŠKU Z PYTLE VEN - NEDĚLNÍ POHÁDKA PRO DĚTI
vstupné 90 Kč
8.11.2020, 17:00 hod., Frenštát p.R. Dům
kultury, malý sál
TALK SHOW S TEREZOU KOSTKOVOU
...společně o životě a netradičních zážitcích
herečky
předprodej vstupenek v TIC Frenštát p.R.,
cena 250 Kč

UPOZORNĚNÍ K SETKÁNÍ BÝVALÝCH
ŽÁKŮ ŠKOLY V TROJANOVICÍCH NA
BYSTRÉM
Vážení absolventi základní školy v Trojanovicích na Bystrém, vzhledem k tomu,
že počet nemocných na infekci covid 19
neustupuje, ale šíří se ve všech krajích
naší republiky, nebudu v letošním roce
organizovat sraz absolventů této základní školy. Pokud se situace v příštím roce
uklidní, setkání proběhne v září roku
2021.
Přeji všem bývalým spolužákům pevné
zdraví a těším se na setkání v roce příštím.
Alena Štěrbová

Podzimní setkání se seniory obce,
které se každoročně koná v hotelu
Beskyd, se letos z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace neuskuteční.
Doufáme, že příští rok si to budeme
moci vynahradit.
sociální výbor obce Trojanovice
Říjen 2020
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Naši jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Zbavitelová

94 let

Ludmila Černeková

85 let

Jaroslava Blažková

80 let 		

Václav Štěrba		

75 let

Josef Janák		

75 let

Marie Petrová		

75 let

Václav Janda		

75 let

Pavel Šrubař 		

70 let

Břetislav Prášek

70 let

Ilona Káňová		
70 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubilea občanů dožívajících se 70, 75, 80, 85, 90 let a následný každý rok po devadesátých
narozeninách. Pokud si nepřejete být uveřejněni, prosíme o sdělení této informace v kanceláři evidence obyvatel, na tel. čísle 556
835 023 nebo na email evidence@trojanovice.cz.

Rožnovský krpál 2020
21. ročník závodu horských kol
Trasa: 25 km (převýšení 600 m)
více na: http://www.roznovskabrazda.cz/roznovsky
-krpal-2020/

Rozloučení s mladší přípravkou

Vážený pane Pavle Rampíre a redakce Obecních novin z Trojanovic,
při návštěvě u přátel ve Vaší vesnici jsem se seznámila s Obecními novinami, kde mne mile překvapila titulní stránka a článek
o našem slavném rodákovi podplukovníku i.m. Josefovi Františkovi. Letošní oslavy osmdesátiletého výročí jeho smrti se u nás
uskuteční 10. října, za účasti významných vojenských osobností z Anglie, Francie a Polska. Josef František je u nás nesmírně
populární nejen svým hrdinstvím, ale i smyslem pro humor.
Pamětníci rádi vzpomínali na dobu, kdy působil na letišti v nedalekém Prostějově a své prádlo spouštěl své mamince přímo na
dvůr nebo „nalétával“ na poli na své známé a přinutil je k zalehnutí. Na jeho kousky rád vzpomíná i herec Ladislav Županič,
jehož tatínek byl Františkovým přímým nadřízeným.
Děkuji Vám za vzpomínku na našeho rodáka, Trojanovicím
přeji hodně zdaru a Vám osobně hodně zdraví.
Anna Titzová, Otaslavice

Odstávka lanové dráhy
Z důvodu plánované pravidelné údržby bude lanová dráha ve dnech 12.-16. 10., 19.-23. 10. a 2.6. 11. 2020 MIMO PROVOZ. O víkendu 17.-18.
10. a v období od 24.10. do 1. 11. 2020 je lanovka
v provozu dle platného jízdního řádu. Děkujeme
za pochopení.
Říjen 2020

foto: Ivana Vrtalová

Poděkování

29.8.2020 se kolektiv mladší přípravky rozloučil s trenérem Mirkem Juračákem na turnaji ve Frenštátě p.R. Na prvním ročníku
Beskydy Cup obsadili krásné 2. místo, kdy je ve vítězném tažení
zastavilo až ve finále družstvo Rožnova p.R.
Většina hráčů již přestoupila do starší přípravky, a tak se kolektivy
opět po roce obměnily. Všem hráčům i trenérům přejeme brzké
sehrání a řadu sportovních úspěchů.
Ivana Vrtalová

Avizovaná oprava výtluků v obci proběhne v průběhu měsíce října. Děkujeme občanům za zaslané podklady, díky kterým se podařilo zkompletovat seznam
míst.
Zakázku bude realizovat firma Lesostavby Frýdek
Místek a.s.
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Reklama a inzerce
Přenechám palivové dřevo - smrkové souše na
stojato k pokácení a zpracování.
Lesní porost Trojanovice
pod Javorníkem.
Snadno přístupný.
Volejte 739 371 119.

KOUPÍME POZEMEK SAMOSTATNÝ NEBO I S DOMKEM

Rádi bychom si postavili nebo upravili přízemní domek v
obci Trojanovice nebo v blízkém okolí.
Děkujeme za nabídku. Kontakt: 775 775 127

Koupím zachovalý kočárek Liberta.
Cena do 5000 Kč.
Telefon 602 735 548.

Ambulance fyzioterapie FyzioFren
Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut s 24 letou praxí

od 1. 10. 2020 v prodeji

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
S čím Vám můžeme pomoci:
• Bolesti páteře, kloubů, hlavy,
migrény
• Pooperační a poúrazové stavy
• Vertebrogenní onemocnění
(kořenové syndromy páteře)
• Vadné držení těla, skoliózy

• Ploché nohy, bolesti chodidel,
bolesti Achillovy šlachy
• Prevence vzniku onemocnění
páteře, vzniku bolestí
• Poradenství - ergonomie
domácího a pracovního prostředí

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

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

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
Říjen 2020

12
Co zaznělo na srpnovém zastupitelstvu
Velká politika na malé obci
Jako by se politika parlamentních stran přenesla do naší obce.
S nostalgií vzpomínám na první dvě volební období, kdy zastupitelstvo, ač složeno z několika stran, hledělo celé jedním směrem.
Nyní tomu tak delší dobu není a po internetu i mezi občany koluje řada článků. Rád bych se vyjádřil k textům zastupitelů Jiřího
Horáka a Tomáše Střalky.
Co jsem se dočetl v článcích výše zmíněných zastupitelů?
Již dnes je každý zastupitel za Naše Beskydy zodpovědný za ztrátu Rekovic ve výši cca jeden milión korun. (Naše Trojanovice,
7.7.2020) Na toto jsem reagoval na posledním zastupitelstvu a
rozebral to. K 31. srpnu 2020 je provozní ztráta Rekovic 1,64 mil.
Kč za 6 let provozu. Přičemž v letošním roce i přes nutnost zavřít
v období vládních opatření, kdy provozní ztráta vyrostla na 955
tis. Kč a od státu jsme nedostali ani korunu, se podařilo Rekovice dostat do provozního plusu 838 tis. Kč. To je velmi dobrý
výsledek, protože za poslední 3 měsíce vydělaly Rekovice 1,79
mil. Kč díky značným opatřením ze strany obce a paní manažerky provozu. Ale připusťme to, že zastupitelé Našich Beskyd se
podíleli na tom, že obec doteď musela dotovat provoz 1,64 mil.
Kč. To znamená, že každý zastupitel za Naše Beskydy může za
ztrátu 251 tis. Kč.. Ale nepočítejme jenom ztráty, pojďme počítat také přínosy. Po koupi a rekonstrukci obchodu a vybudování obchodních jednotek na Lomné jsme na nájemném za celou
dobu utržili 3,02 mil. Kč a ročně dnes nájemné v této lokalitě
obci vydělává přes 900 tis. Kč. Zisk přes 3 mil. Kč z nájemného tedy dělá podíl na každého zastupitele Našich Beskyd 413 tis.
Kč. Dále jsem spočítal, že za 14 let působení Našich Beskyd jsme
investovali do velkých projektů (od infrastruktury, komunikací,
obchodu, lanovky, Koksaře, Rekovic až po fotbal a další a další)
celkem 154,4 mil. Kč. Ale na tyto investice jsme získali také 71,1
mil. Kč dotací. Získání dotací není automatická věc a Trojanovice
jsou v tomto velmi dobré, a proto musím konstatovat, že každý
zastupitel Našich Beskyd získal pro obec přes 10 mil. Kč dotací.
Takže pokud bychom se chtěli dívat na činnost mou a zastupitelů
Našich Beskyd optikou výše zmíněných zastupitelů, tak máme
zatím sice ztrátu 251 tis. Kč na jednoho našeho zastupitele na Rekovicích, ale také každý ze zastupitelů Našich Beskyd přinesl obci
10,4 mil. Kč. To myslím není špatné. Na zastupitelstvu jsem konstatoval, že finanční přínos zastupitelů Tomáše Střalky a Jiřího
Horáka je nula. Větší finanční přínos pro obec má např. bývalý
ředitel podniku Siemens, pan ing. Jaromír Zapletal, který přišel
na obec a řekl, že nám sehnal dotaci na projekty cyklostezek ve
výši 200 tis. Kč a ať zavoláme na krajský úřad. Pan Zapletal nám
nyní také pomáhá s cyklostezkou a bude jednat s lidmi ohledně
souhlasů. Tomu říkám obdivuhodný přínos obci. Osobně bych
byl ale raději, kdyby všichni zastupitelé toto cítili jako úspěch a
neřešili, kdo za co může. Je to zbytečné.
Dále se v různých článcích od pana Horáka a Střalky dočítám o
panu architektovi Kamilu Mrvovi profesně i lidsky dehonestující
informace. Pan architekt Mrva má za sebou desítky projektů po
České republice, je jedním z nejlepších architektů regionu, má
akademické tituly docenta a doktora a o něm oba zastupitelé píší
to, že nezná stavební normy a že navrhuje špatná technická a
provozní řešení. (např. Nesmí se zapomenout ani na to, že na výsledek hospodaření Rekovic má svůj podíl i špatné technické řešení
provozu hospody architektem Mrvou /Naše Trojanovice 7.7.2020).
Navíc k těmto dehonestujícím článkům na svém webovém profilu přidají fotografie stažené ze stránek pana architekta. FotoŘíjen 2020

grafie, které si pan architekt nechává fotit fotografickým studiem
Toast a za které platí a jsou jeho majetkem. Upozornil jsem na to
na minulém zastupitelstvu, ale stále jsou jeho vlastní fotky zneužívány v dehonestujících článcích.
Já mohu jenom říct, že jsem hrdý na spolupráci s panem Mrvou,
že se mi dobře nakupuje v obchodě, který je jedním z nejkrásnějších v republice, a doporučuji všem, kdo jezdí po širokém okolí,
ať se na obchody v jiných obcích dívají a porovnávají. Jsem rád,
že máme v centru Lomné kavárnu, řezníka, sportovní obchod,
holičku, zubařku, módní návrhářku, dětskou fyzioterapeutku,
finanční poradenství, masérku a že se najednou život na Lomné
změnil. Centrální část ožila. Jsem rád, že již začínáme stavět také
novou poštu, knihovnu a informační centrum a od června příštího roku bude tento objekt zprovozněn a bude sloužit občanům.
Vzpomínám na to, jak vypadal obchod a garáže, a myslím, že
jsme se skutečně posunuli do 21. století, a to díky spolupráci s
panem architektem. Jsem rád, že máme krásnou školu, školku,
horní stanici lanovky, Rekovice, zázemí fotbalistů na Bystrém
nebo hasičskou zbrojnici. Stavby oceňované Moravskoslezským
krajem i odborníky v mnohých článcích. A jsem rád, že zastupitelstvo ohodnotilo práci pana architekta a schválilo s ním další
spolupráci. Těším se tak na to, jak opravíme obecní úřad, Koksař,
zázemí FK Kozinec nebo nástavbu základní školy či něco jiného,
jednoduše jak posuneme obec opět dál. Může se nám architektura pana Mrvy líbit více nebo méně a nebo také vůbec, ale to, že
vylepšila život v obci, to je bez debat.
Další z komentářů zmíněných zastupitelů: ...kauza má pokračování, na místo ředitele Pusteven s.r.o. nastoupil od prvního července bývalý policejní prezident Petr Lessy. Proč? Bývalý policejní
ředitel rozumí tak dobře provozu lanovky? Asi to má jiné důvody. /
Naše Trojanovice 18.7.2020.
Pan Lessy se na posledním zastupitelstvu proti tomu ohradil, že
si nenechá kazit své dobré jméno. Po zastupitelstvu se mu dle
jeho slov pan Jiří Horák následně mezi čtyřma očima omluvil.
Skutečně je lidsky v pořádku veřejně špinit a poté se tiše omluvit?
Považoval jsem za nutné zastat se lidí, ať již těch, kteří pracují na
Rekovicích, pana architekta nebo pana Lessyho. Nechci reagovat
na všechna osobní napadání zastupitelů Jiřího Horáka a Tomáše
Střalky na mou osobu, ale musím říci, že své dobré jméno, které
jsem získal za dobu působení před tím, než jsem byl starostou,
a také za dobu působení ve funkci starosty, si nenechám kazit
napadáním těchto dvou lidí a budu se bránit. Mou první obranou
je to, že budu opět kandidovat v příštích komunálních volbách, i
když jsem to neměl v plánu. Rád bych si nechal vystavit vysvědčení od občanů a ne od těchto jednotlivců. Dále jsem domluvený
s panem Lessym, že pokud budou poškozována naše jména, budeme toto konzultovat a postupovat společně.
A že zvonička, která má symbolizovat boj proti Dolu Frenštát
nese symbol islámské sekty? K tomuto tématu jsem již odebral
panu zastupiteli Horákovi slovo. O zvoničce požehnané panem
farářem Swienczkem není třeba pochybovat.
Jsme úspěšná obec. I přes investice, o kterých jsem psal na začátku, máme stále v rezervách na účtech přes 40 mil. Kč, a to v době,
kdy mnohé obce řeší překlenovací úvěry a ruší investice.
Můžeme se pohádat, můžeme polemizovat, ale važme si práce
druhých a hleďme stejným směrem. Směrem pro Trojanovice.
Jiří Novotný
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Čestná občanství

foto: Josef Kuřec

foto: Josef Kuřec

Omezení průjezdu na Horečkách

Na Horečkách docházelo postupně během letošní sezóny ke snaze snížit dopady
turistického ruchu v podobě parkování na nevyhrazených místech a průjezdu po
účelové komunikaci, která často slouží ke zkrácení si cesty, zvláště po dočasném
omezení dopravy u aquaparku. Na některých místech, které mají plnit funkci lesa,
bylo instalováno dřevěné zábradlí, na komunikaci byly ze dvou stran instalovány
dopravní značky informující o mechanickém zabezpečovacím sloupku a zakazující
průjezd. Turisté přijíždějící od Žabárny jsou i lépe informováni o možnosti parkování u horní skokanské věže.
-red-

Práce na realizaci víceúčelového hřiště s umělým povrchem jsou
ve fázi hutnění a výškového vyrovnávání pláně. Po dokončení se
můžeme těšit na možnost zahrát si kromě minifotbálku nohejbal
nebo volejbal .
-red-

foto: Ivana Vrtalová

2. ročník Cooloběžka up

Druhý ročník závodu koloběžek do vrchu opět sdružil příznivce
sportu a charitativního záměru podpory handicapovaným dětem.

foto: Ivana Vrtalová

Bourací práce v centru Lomné

Bourací práce a odvoz materiálu po bývalém skladišti provedené
firmou DAV jsou již u konce. Parametry základové desky bohužel zkomplikovaly navazující výstavbu. Termín dokončení v půlce
příštího roku by však neměl být ohrožen.
-red-

Společné téma - Pustevny - 24.9.2020

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Víceúčelové hřiště na Bystrém

Na předminulém zastupitelstvu jsme schválili čestné
občanství panu Ing. Petru Michnovi, dlouholetému
primášovi Valašského souboru písní a tanců Radhošť
z Trojanovic, který v letošním roce slaví 70 let od svého vzniku. Jeho práce na poli zachování kulturního a
společenského dědictví je neocenitelná a takto jsme
mu chtěli symbolicky poděkovat. Je mi velmi líto, že
se tohoto poděkování nedožil. Nicméně Trojanovice
na jeho obětavou práci nezapomenou a jeho práce
bude žít dál v nástupnické generaci tohoto souboru.
Na minulém zastupitelstvu jsme schvalovali opět
čestné občanství. Tentokrát však panu Ing. Bc. Jindřichu Ondrušovi, řediteli Národního muzea v přírodě. Toto občanství mu bylo uděleno za to, že díky
jeho ohromné snaze a úsilí se opravil Libušín po požáru v roce 2014. Kdyby nebylo jeho, možná by se
našel někdo jiný, kdo by celou akci zaštítil, ale také
by se mohlo stát, že bychom dodnes chodili kolem
spáleniště, protože by se nikdo nenašel. Pan Ondruš
od začátku říkal, že se Libušín opraví, a skutečně ho
pro nás opravil. Libušín je totiž jednoznačně kulturním dědictvím Frenštátu a okolí, protože jej postavil
frenštátský spolek Pohorská jednota Radhošť, spolek, který dnes má sídlo v Trojanovicích. Panu Ondrušovi za jeho práci patří velký dík.
Jiří Novotný

Společné setkání na Prostřední Bečvě vyjasnilo potřeby subjektů
na Pustevnách i slabiny zvýšeného turistického ruchu.
-redŘíjen 2020
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12/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. é. 3637/1 v k. ú. Trojanovice.
OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 31.8.2020 v zázemí TJ Trojanovice Bystré
12/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2020.
12/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 14/2020.
12/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení plynovodní přípojky v obecním pozemku
p. 6. 2081/2 a 3574/3 pro pozemek p. č. st. 979 a pozemek p. 6.
2081/4, vše v k. ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice
6. 1/2014.
12/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení vodovodního řadu v obecních pozemcích
p. 6. 2350/12, 2348/14, 2348/15, 2348/18 a 2348/16
v k. ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
Tímto usnesením se ruší usnesení č. 11/15 z 11. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice.
12/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej části pozemku p.
6. 2241/2 v k. ú. Trojanovice za cenu dle odborného odhadu.
12/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. 6. 3524 v k. ú.Trojanovice.
12/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 3548/3 v k. ú. Trojanovice.
12/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje části
pozemku p. 6. 3814 v k. ú. Trojanovice.
12/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dar ve výši 5. 000, - Kč
na opravu studánky pod Dílem.
12/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje text veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu osobní přepravy
seniorů ve výši 50. 000, - Kč s Charitou Frenštát pod Radhoštěm,
viz příloha č. 1.
12/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje pozemku
p. č. st. 1282 a části pozemku p. 6. 20/1 a 23/5 v k. ú. Trojanovice.
Říjen 2020

12/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dar ve výši 250. 000, Kč pro Římskokatolickou farnost ve Frenštátě pod Radhoštěm na
opravu kostela Sv. Jana Křtitele. Tímto se ruší usnesení č. 11/24 z
11. zasedání zastupitelstva obce.
12/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dar ve výši 45. 000, - Kč
pro Tělovýchovnou jednotu Trojanovice Bystré, spolek, na nákup
nové sekačky.
12/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dar ve výši 40. 000, - Kč
pro Tělovýchovnou jednotu Trojanovice Bystré, spolek, na pořízení prvků dětského hřiště k zázemí TJ.
12/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje udělení čestného občanství obce Trojanovice panu generálnímu řediteli Národního muzea
v přírodě, Ing. Bc. Jindřichu Ondrušovi za obnovu Libušína a Maměnky a zachování kulturně historického dědictví obce Trojanovice.
12/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje spolupráci s projekční
kanceláří Kamil Mrva Architekts s. r. o. na projektech obecních
budov a urbanismu. Finančně se bude obec Trojanovice s projekční kanceláří vypořádávat v rámci honorářové třídy lil. dle Českých
stavebních standardů - Pozemní inženýrské a technologické stavby
a obory související, viz příloha 6. 2. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo kdykoliv rozhodnout spolupracovat i s jinými architekty, popřípadě vyhlásit architektonickou soutěž. Usnesením se ruší usnesení
č. 9/4 ze dne 29. 2. 2016.
12/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje kontrolní výbor vyhodnocením možnosti dodatečných úprav grantové žádosti Českého
zahrádkářského spolku o. s. Frenštát p. R.
12/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje kontrolní výbor vyhodnocením možnosti dodatečných úprav grantové žádosti ZO Českého svazu včelařů Frenštát pod Radhoštěm.
Ukládá starostovi obce připravit podklady ke kontrole dle požadavků kontrolního výboru a spolupracovat s kontrolním výborem
při provádění kontroly.

Pozvánka

Zveme všechny občany
na 13. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice, které
se koná 26. října 2020
v 18.00 hodin v zázemí FK Trojanovice I, z.s. pod
Javorníkem.
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Klub důchodců na Lomné letos oslaví 25 let své existence. Účelem je
sdružit občany, kteří se již přirozeně
nepotkávají ve školních družinách,
na kroužcích, sportovních akcích
nebo v pracovním kolektivu. Aby
však o sdílení zážitků nepřišli, scházejí se dvakrát do měsíce v zázemí
hasičské zbrojnice.
A že se mají i čím pochlubit, bylo
zjevné na dražbě výpěstků a vlastnoručních výrobků.
Na začátku setkání se dražené produkty sešly na jednom místě a předsedkyně klubu je postupně s vyvolávací cenou nabídla přítomným. Byly
k vidění opravdové skvosty urostlé
na místních zahrádkách. Bylo zjevné, že naši důchodci před zimou nelenili a vypěstovali si zásoby na zimu.
Bylo mi ctí se jejich akce zúčastnit.

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Dražba výpěstků

Ivana Vrtalová

Jezdecký klub na mistrovství republiky

Letos se mistrovství republiky konalo 19.- 23. srpna ve
středočeských Zduchovicích. Závodilo přes 200 poníků
z celé České republiky .
V soutěži družstev závodilo 15 tří nebo čtyřčlenných
týmů. Tým z Trojanovic pod trenérským vedením Pavla
Holešovského ve složení Nikol Rypková – Roja ( JK Trojanovice), Kristýna Pšenicová – Aifra (JK Trojanovice) ,
Natálie Bečková – Blesk ( Stáj Pharlap) a Klára Mošťková
– Mauglí (Stáj Pharlap) obsadil výborné 3. místo a odvezl
si tak bronzové medaile!
V soutěži jednotlivců kategorie 14- 16 let se Nikol Rypková na Sally King umístila celkově na
krásném 5. místě. Gabka Kopřivová kvůli onemocnění
poníka soutěž nedokončila.

foto: Beáta Mošťková

Od začátku roku si jezdkyně Jezdeckého klubu Trojanovice plnily kvalifikace k účasti na Mistrovství České
republiky v parkurovém skákání pony.
Vzhledem k omezením a nekonáním se několika soutěží
to bylo složitější, ale podařilo se splnit kvalifikaci pro jednotlivce Nikol Rypkové a Gabriele Kopřivové, pro soutěž družstev Kristýně Pšenicové, Tině Barvířové a Nikol
Rypkové.

Do areálu JK Trojanovice zveme 3. a 4. 10. 2020 všechny
milovníky koní a jezdeckého sportu. V sobotu se uskuteční parkurové závody a v neděli pak Finále Moravského
show pony šampionátu.
Radka Kopřivová

foto: Beáta Mošťková

Dík za možnost reprezentace na národním mistrovství
patří i obci, která poskytla grantový příspěvek na tuto
akci.

Říjen 2020
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Vítání občánků a setkání s jubilanty 19.9.2020
Tradičním místem konání vítání občánků a
setkání s jubilanty bývá Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla. Vzhledem k aktuálním
epidemiologickým opatřením jsme tentokrát
zvolili Hotel u Kociána. Tímto bychom rádi
poděkovali panu Josefu Káňovi, který v současné době hotel provozuje, za poskytnutí
pronájmu.

foto: Věra Vašendová

Soutěž Mladých hasičů

foto: Věra Vašendová

foto: Věra Kaňová

Zleva: Rozálie Herkalová, Adam Kocián, Oliver Šmíd, Mikuláš Juračák, Viktorie
Volná, Michael Kysilka, David Gajdušek

V sobotu 19.9. za krásného slunečného odpoledne se k nám do Trojanovic sjela družstva mladých hasičů, aby změřila své síly v
královské disciplíně požárního sportu - v požárním útoku družstev. Soutěže se zúčastnilo
Zleva nahoře: Danuše Šimčáková, Marie Musilová, Viera Šimuláková, Marie 25 družstev a Trojanovice postavily 5 týmů.
Jen jednomu z nich se nepodařilo probojovat
Jončíová, Jaroslava Mikesková, Rostislav Hlaváč, Alena Petrová
Zleva dole: Jarmila Molčáková, Zdeňka Štěrbová, Jindřiška Talpová, Josef na bednu vítězů. Nejlepší čas dne zaběhl náš
tým dorostenců. Pro děti byly také připravené
Kaiser, Irena Střalková, Vladimír Muras
doplňkové disciplíny, kde si mohly vyzkoušet,
jaké je to být hasičem (útok v přilbě, botech
a obleku). Za pěknou soutěž a její organizaci bychom chtěli poděkovat všem hasičům a
rodičům dětí a za podporu obci Trojanovice.
Iveta a Pavel Štefkovi

foto: Věra Vašendová

Umístění Trojanovic:
Mladší: 2. a 7. místo
Starší: 1. a 2. místo
Dorost: 1. místo
Za slunečného počasí se konala každoroční
soutěž nás, mladých hasičů, v Trojanovicích.
Bohužel kvůli covidu 19 se soutěže zúčastnilo
pouze 25 týmů. Soutěž byla pro nás vemi vyZleva nahoře: Miroslav Škapa, Vojtěch Babinec, Vadimír Kaděrka, Josef Sta- dařená, ze závěrečného vyhodnocení jsme si
odnesli Radegastovy poháry, medaile a další
várek, Vladimír Šlosarčík
Zleva dole: Pavlína Diatková, Olga Myslikovjanová, Alena Kyselá, Vladimíra věcné dárky.
Daniel Sládeček
Juračáková, Vratislav Moškoř
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