1

Listopad 2020

2

Ivana Vrtalová

na všem zákazníkům mimo svatební dny.
Šopa tedy pokrývala dny, kdy restaurace
Listopad 2020

byla pro veřejnost uzavřena. Tímto jsme
se snažili vyjít vstříc turistům, kteří zavítali do našeho okolí. Pravidelná otevírací
doba vedla k tomu, že si klienti na otevřený
provoz zvykli. Pokrok vidím v tom, že jsme
mohli nabídnout pravidelný přístup klientům, i když byla restaurace uzavřena.
Také jsme se snažili zviditelnit v oblasti
ubytování – rozjeli jsme booking, pracu-
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▶▶ V čem z Vašeho pohledu udělaly Rekovice za poslední rok největší pokrok?
Začátkem korona krize jsme otevřeli Šopu,
která měla velký úspěch, prodej probíhal
pouze přes okýnko. Dali jsme dohromady
pokrmy pro prodej v okýnku, které dokázaly odrazit naši vizi, jakým směrem by se
měly Rekovice dále odvíjet. Postupem času
jsme otevřeli restauraci. Ta byla přístup-
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Vážení spoluobčané,
čas neúprosně letí a dostáváme se opět
do fáze plánování rozpočtu na příští rok.
Víme, že samosprávy, kterým státní rozpočet v posledních letech přál, budou
muset počítat se snížením daňových
příjmů. Při plánování příjmové stránky
v době koronavirových ztrát, při nejisté
výši zdanění zaměstnanců a možném
zrušení superhrubé mzdy budeme raději
pesimisté.
Se snížením provozních výdajů počítat
nemůžeme.
I přes nelehké období je naše obec připravena realizovat plánované investice.
Z infrastruktury to jsou hlavně výdaje na vodovody, kanalizace, cyklostezky, opravy cest, budování parkoviště u
Koksaře, rozšíření parkování u Beskydu
a úprava prostranství kolem návsi na
Lomné. Také bychom chtěli vyměnit část
svítidel veřejného osvětlení za úsporné
LED. Nesmíme zapomenout ani na finance spojené s vybavením nové pošty s
informačním centrem a knihovnou.
Pokud se již na základě zpracovaných
studií rozhodneme, jak bychom co nejlépe využili chatu Koksař, mohly by se
investice spojené s přestavbou plánovat
již pro rok 2021.
V příštím roce by také mělo dojít k zahájení rekonstrukce obecního úřadu. Hlavním popudem jsou energetické úspory,
které by do budoucna měly snížit finanční nákladovost na vytápění a osvětlení.
Úřad by se měl stát také více reprezentativním a moderním.
Avšak nejdůležitější je podpora těch,
kteří dělají obec obcí - to je spolků, školy
a školek, zájmových sdružení a jednotlivců. Jsem si vědoma jejich potřeb i jejich
důležitosti pro zachování a rozvoj společenského života obce.
Přeji nám, abychom nemuseli přerušit
započaté a mohli dále rozvíjet naši obec.

Koronavirus neoslabuje jen lidské organismy, ochromuje i odvětví lidské práce.
Pokud bych měla zhodnotit ty nejvíce zasažené v rámci obecního provozu, nebyl
by to úřad samotný. Zde šel provoz přizpůsobit vládním, hygienickým i ministerským opatřením. Žádné velké novinky
nás nečekaly. Mezi ty, kteří museli a stále
musí ve velkém měnit styl své práce, patří
zaměstnanci školy a restaurace Rekovice.
Co se v letošní sezoně podařilo, jak se restaurace uzpůsobovala pravidlům a co ji
nejvíce zasáhlo, jsem se zeptala paní manažerky Margity Lisztwanové, která převzala provoz v první vlně koronavirových
omezení.
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Práce v době koronavirové

foto: Milena Mužíková

Slovo místostarostky

jeme s ubytovacím systémem, bereme
zálohy na ubytování a hlavně udržujeme
komunikaci s klienty a snažíme se o co
možná největší možnou interakci, co se u
nás nového děje.
Pracujeme na lepším marketingu – dáváme postupně webové stránky dohromady
tak, aby tam vždy byla aktuální otevírací
doba, menu, aktuality apod. Komunikujeme s klienty přes facebook, instagram.
Dostáváme se čím dál víc do povědomí zá-
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Práce v době koronavirové - pokračování
velice složitý. Při každém takovém novém
opatření se snažíme vymyslet nějaké východisko, abychom mohli vyhovět našim
zákazníkům, ale je to čím dál tím náročnější. Pokoušíme se přitom naše zaměstnance
využít na maximum a zamezit, aby to mělo
fatální ekonomický dopad na provoz.
▶▶ Nastavení
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kazníků.
▶▶ Co oceňovali návštěvníci nejvíce?
Návrat k tradicím. Například naše tradiční bramborové lokše, které připravujeme
před zraky zákazníků na rozehřáté peci.
Snažíme se také pojmout jídla, která každý známe, tak trochu jiným způsobem, aby
u nás zákazníci měli požitek i z klasického
kuřete
na paprice.
Při svatbách
to byla především nepřetržitá komunikace a osobní
přístup. Zažila
jsem i schůzky
se snoubenci,
které trvaly i
několik hodin,
kdy se nám
podařilo vyřešit všechna
přání klientů v přátelské
atmosféře.
Novomanželé
jsou nadmíru
spokojení
a
recenze posílají dál, to nás
velice těší a je
to pro nás nejlepší možná
reklama.
▶▶ Které měsíce byly pro
provoz nejsilnější?
Červenec, srpen a září byly tento rok pro
Rekovice nejsilnější. Nejen pěkné počasí,
ale i spousta turistů a svateb nám pomohly
mít skvělou ekonomiku. Pravidelné plánování směn a kontrola měsíční ekonomiky
byly základem k úspěšné ekonomice. Je
důležité mít taky skvělý tým, který v těchto
náročných měsících prokázal své kvality a
zajistil ziskový chod Rekovic.
▶▶ Jaké služby jste se snažili nabízet v době
zákazu provozu restaurací a ubytování?
V první vlně to bylo hlavně okýnko v Šopě.
Nabízeli jsme turistům slané i sladké snacky pro doplnění sil po cestě z Javorníku.
Osvědčila se i nabídka opékání špekáčků,
která byla pro mnohé připomínkou mládí.
Celé naše okolí zase provoněla naše udírna
s klobáskami. Pracovali jsme také intenzivně na přípravě nového jídelníčku a ladění
detailů před znovuotevřením restaurace.
Díky další vlně, která teď nastala, je provoz

Napsáno na okraji

jako každý měsíc.

vládních programů pomoci bohužel
nemyslelo na
kompenzace provozům
ve vlastnictví
obcí. Ztráty
tudíž nejsou
nikterak zmírněny ze strany státu. Jaké
jsou vyhlídky
na konečnou
ekonomiku letošního roku?
Snažím se stále dívat pozitivně, ale čísla
jsou poměrně
jasná, a pokud
se nám nepodaří v půlce
listopadu otevřít, ekonomiku pozitivně
na konci roku
nevidím. Uděláme však maximum pro to,
aby čísla byla
pozitivní, tak

▶▶ Kam chcete směřovat Rekovice v příštím roce? Je zde ještě prostor pro zlepšení
služeb nebo navýšení tržeb?
Určitě ano. Momentálně pracuji na svatební nabídce pro rok 2021, která by měla zajistit navýšení tržeb. Snažíme se také oslovit
firmy, které u nás už letos pořádaly školení,
meetingy. V dalším roce chceme firmám a
nejen jim nabídnout bussines snídaně, kde
s klienty mohou probrat v krásném prostředí, co zrovna potřebují. Chceme zkvalitnit služby v Šopě pro turisty i místní.
▶▶ Děkuji za rozhovor a přeji Vám i celému pracovnímu týmu restaurace Rekovice, aby veškerou snahu a píli, kterou jste
restauraci věnovali, mohli opět ocenit zákazníci.

Nedávno jsem viděl v televizi pořad. Známé osobnosti představovaly
nejrůznější věci, které považují za
svých „sedm divů“. Zaujalo mě to a
položil jsem si otázku, které věci jsou
důležité pro mne. Tady je výsledek
mého přemýšlení. Na prvním místě
je to invalidní vozík. Usnadňuje mi
můj život a činí mě více svobodným.
Můžu se díky němu pohybovat a zažít
pocit volnosti. Klap, klap, klap. Další v pořadí je psací stroj. Vím, že je
to již poměrně zastaralá věc, takřka
nepoužívaná. Nicméně mě jistým
způsobem přitahuje již od dětství.
Klapot psacího stroje mi připadá
jako krásná rytmická hudba. Možná
právě tato věc podnítila moji zálibu
v psaní. Pokud se chci dostatečně
uklidnit, pak jedině čokoládou. Ta mi
vždy dokáže zpříjemnit den. Dříve se
čokoláda spíše pila jako nápoj. Dnes
je však běžnější ve své pevné podobě
a dokáže rozzářit oči každému dítěti.
Ačkoliv již dávno dítě nejsem, mohu
potvrdit, že to funguje. Fotografie
dokáže zachytit lidské vzpomínky a
uchovat je na věky. Mám kolem sebe
velké množství fotek, které připomínají důležité okamžiky mého života.
Při pohledu na snímky se v pocitech
znovu vracím k okamžikům, kdy
byly pořízeny, a znovu si je zpřítomňuji. Lupa je jedna z pomůcek, které mne mnohokrát zachránily v čase
školních let. Díky jejímu sklíčku se
mohu podívat i na text, který je nečitelný, studovat bez obav v mapách
nebo zkoumat detaily těl nejrůznějších živočichů. Dalším „divem“ je
pro mne divadelní opona. Bez ní by
se totiž žádné představení nezačalo
a nebylo by možné divadlo ukončit. Opona každý večer vždy znovu
a znovu otevírá a zavírá úžasný svět
divadla a přináší tak zážitek, který se
nebude znovu opakovat. Sedmým
„divem“ je pro mě zvon. Můžeme jej
vídat zejména ve věžích kostelů či v
jiných církevních stavbách nebo na
nejrůznějších radničních budovách.
Zvonění zvonu jsem sice slyšel jen
párkrát ve svém životě, ale dojem to
vždy zanechalo velice hluboký. Tento
předmět z kovu dokáže vyvolat silné
emoce. Jeho vyzvánění může působit
vznešeně, radostně i tísnivě - podle
toho, zda ohlašuje svatby, pohřby
a podobně. Tohle je mých „sedm
divů“. A jaké jsou, milí čtenáři, ty
vaše?
Matěj Fucyman
Listopad 2020
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O té chřipce

Pomoc občanům obce

Text, který přišel do redakce v upomínku na Karla Čapka, ukazuje nadčasovost textů tohoto spisovatele.
Jistě v něm najdete společné znaky se současnou situací.

O té chřipce
Karel Čapek, Lidové noviny 29. 1. 1931
Tak se už dostala i k nám, sice s jistým zpožděním a
zatím jen poskrovnu; ale ani v ohledu chřipky jsme tedy
nezůstali za Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit nemocným, zdravým a zejména těm, kdo se chřipky bojí,
několik ne sice odborných, ale dobře míněných rad:
1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile
na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod
nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si
svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do
zad, ne proto, že je vůbec protiva, ale proto, že chřipku
nebo rýmu roznáší.
2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte,
abyste aspoň nestonali nadarmo.
3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům,
bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho
Pfeifferova bacila nebo jaký neřád. Čím míň se bude o
chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku veřejného zájmu.

Obec Trojanovice i nadále zajišťuje pomoc svým občanům, kteří
se ocitli v nařízené karanténě, občanům covid pozitivním a dalším ohroženým skupinám, zejména seniorům, zdravotně postiženým, samoživitelům v nouzi, v tomto rozsahu:
•
•
•

NÁKUP ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
NÁKUP HYGIENICKÝCH POTŘEB A DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ
VYZVEDNUTÍ A DONÁŠKA LÉKŮ

Nákup bude předán bezkontaktně před vchodové dveře. Služby
jsou nabízeny těm, kteří nemají možnost zajistit si nákup. Nákup
je plně hrazen ze strany objednávajícího. Vyúčtování a úhrada
za nákup proběhne dle dohody na účet obce nebo po skončení
karantény, nemoci či nouzového stavu na pokladně OÚ Trojanovice.
tel: 724 189 814
pondělí - neděle 8:00 - 18:00 hodin
Život 90
Linka důvěry pro seniory tel. 800 157 157,
Provoz 24 hodin!
https://www.zivot90.cz/cs/asistence/senior-telefon
ELPIDA
Bezplatná krizová telefonická pomoc
https://www.elpida.cz/linka-senioru-zavolejte-nam
Linka seniorů TEL. 800 200 007
DENNĚ od 8:00 do 20:00 hodin
Na stránkách obce www.trojanovice.cz v sekci koronavirus
najdete aktuální vládní a hygienická nařízení tak, aby byla
přehledně na jednom místě.

Dobrovolnické centrum Adra
Zdroj: Lidovky.cz
•

Okrašlovací spolek nabízí pomoc
Okrašlovací spolek Kyčera vznikl převážně s cílem zvelebovat krajinu pod Beskydami, zaměřuje se však také na podporu
místních tradic, společenského a kulturního života či pozitivního vztahu obyvatel Frenštátska ke svému okolí.
Kyčera nabízí pomoc při COVIDu! Zajedeme pro nákup, vyzvedneme léky, dove-

zeme jídlo atp.
Pokud jste se ocitli v karanténě či izolaci a nemáte možnost si
nakoupit či dojít pro léky, případně patříte k rizikové skupině
a nechcete se vystavovat nebezpečí, tak se na nás můžete obrátit, a to buď na telefonním čísle 775 861 831 (Adam Muras),
nebo na mailu oskycera@gmail.com, a někdo z našich členů
vám s tím pomůže – dovezeme nákup nebo léky, zajedeme vyzvednout jídlo atp.
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V regionu začínají chybět pracovníci
v nemocnicích a sociálních zařízeních. Moravskoslezský kraj se proto
spojil s městem Ostrava, Dobrovolnickým centrem ADRA, společností
Heimstaden a Ostravskou univerzitou. Tato spolupráce má jediný a
společný cíl. Oslovit lidi, aby v těchto
náročných dnech zvážili dobrovolnictví. #BO SME PARTYJA.
Moravskoslezský kraj dobrovolníky hledá prostřednictvím mailu
spolu2@msk.cz. Přibývá totiž zdravotníků i pracovníků v sociálních službách, kterým se koronavirus nevyhnul.
Pomáhat mohou nejen lidé s konkrétní kvalifikací, například studenti zdravotnických oborů nebo pracovníci ze zdravotních či sociálních služeb, kteří už jsou v důchodu, ale i další ochotní lidé. Vítáni jsou i dobrovolníci, kteří zatím ze zdravotnictví nebo sociální
oblasti nemají žádné zkušenosti.
V případě potřeby absolvují dobrovolníci školení, které pro ně
zprostředkuje ostravské dobrovolnické centrum ADRA. Probíhají
on-line a zaberou maximálně dvě hodiny. Pokud se dobrovolník
rozhodne pomáhat bez nároku na honorář, bude pojištěn. V případě, že bude výpomoc hrazená, jedná se už o takzvaného dobrovolnického pracovníka, se kterým budou dohody o provedení práce
řešit jednotlivé organizace, ve kterých bude působit.
-red-
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Topná sezóna je před námi
I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si připomenout základní pravidla pro provozování a údržbu
spalinových cest, vzhledem k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu komínů a spotřebičů paliv nedocházelo
ke vzniku požáru.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?

Výkon připojeného spotře- Činnost
biče paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné
kapalné
celoroční
sezónní provoz celoroční
provoz
provoz
3 x za rok
2 x za rok
2 x za rok

čištění spalinové cesty
kontrola spa- 1 x za rok
linové cesty
čištění a kont- 2 x za rok
rola spalinové
cesty

plynné
sezónní provoz
1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které
smí provádět pouze oprávněná osoba.
Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů, písemnou
zprávu o provedení práce.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně
112. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat, nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína. Pozor!
Několik rad na závěr:
- dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči,
- spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno,
- ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno nedokonalému spalování a tím vzniku jedovatého
oxidu uhelnatého, který je častou příčinou otravy.
Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch k natlakování kouřovodu a k
jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče.
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Bezpečnost Vašeho domova je především na Vaší zodpovědnosti!
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín,
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Oprava obecních cest

foto: Ivana Vrtalová

V týdnu od 26.10 probíhala oprava vytipovaných komunikací.
Přejeme řidičům a cyklistům mnoho šťastně najetých kilometrů.

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Připomínáme výzvu ČEZ Distribuce určenou vlastníkům a uživatelům pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
nebo na něž zasahuje ochranné pásmo - povinnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Ořez proveďte do 15. listopadu.
Parametry ořezu najdete ve výzvě uveřejněné na elektronické
úřední desce.					
-redListopad 2020
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Obaly kolem nás - POLYSTYREN – kam s ním?
Pěnový polystyren je univerzální materiál, který je kromě stavebnictví ve velké míře využíván také jako obalový materiál. Objednáme-li si nějaké zboží přes internet,
tak nám doma po rozbalení zůstane nejenom námi objednané zboží, ale také spousta polystyrenu.
V restauraci si vyzvedneme jídlo s sebou a pak řešíme,
co s použitým obalem. Věděli byste si rady, jak s těmito
odpady naložit?

Není polystyren jako polystyren. S obyčejným polystyrenem, který slouží k zabalení přepravovaného zboží,
naložíme jinak než např. s tzv. měkčeným polystyrenem, který se používá např. při balení jídla v restauracích.
Pokud tedy správně vhodíte polystyren do žlutého kontejneru na plasty, pomůžete tím jeho recyklaci. Větší
množství polystyrenu je možné také dovézt do našeho
A) Oba druhy polystyrenu patří do žlutého kontejneru sběrného dvora. Do žlutých pytlů tříděných v rámci
pytlového sběru však polystyren nepatří, není bodově
na plasty
B) Oba druhy polystyrenu patří do směsného odpadu
ohodnocen! Znečištěný polystyren a také měkčený poC) Obyčejný polystyren patří do žlutého kontejneru na lystyren pak patří do směsného odpadu.
plasty, ale ten měkčený polystyren by měl skončit ve
				
Monika Ondryášová
směsném odpadu, protože se nedá dále recyklovat
*správnou odpověď najdete na konci článku
Správná odpověď: C)

Sběrný dvůr přechází na zimní provoz

Zvažte, kam odložit věci ze šatníku

Od 1. listopadu končí provoz sběrného dvora v pondělí a ve středu dopoledne. Zimní provozní doba do
konce měsíce března příštího roku je:

V době uzávěrky obecních novin sběrný dvůr funguje
v běžném režimu a žádná omezení, co se týká úpravy provozní doby, zatím neplánujeme. V tuto dobu
přechází sběrný dvůr na zimní provoz a tyto dva dny
provozu bychom chtěli zachovat. Samozřejmostí je
dodržování základních epidemiologických pravidel,
jako jsou 2m rozestupy, použití roušky a také dezinfekce rukou.

foto: Ivana Vrtalová

13 – 17 hodin
8 – 12 hodin

foto: Ivana Vrtalová

středa		
sobota		

Naplněnost kontejnerů sloužících ke sběru obuvi a oděvů na-Stav kontejneru před OÚ Trojano- Vchod do prodejny
povídá, že o tento druh recyklace je v obci zájem. Stav kon-vice
tejnerů bohužel odhaluje, že dobře míněný záměr nelikvidovat, co
Pomoz a pomoc se ti vrátí – obchod Bumerang
jiní mohou využít, často nedojde svého cíle.
Bumerang = obchod, kde můžete darovat věci, které již nevyužíTak, jako jsme před lety zrušili kontejnery na drobná elektronická
váte a mohly by posloužit dalším lidem.
zařízení, která neustále lákala zájemce o tento druh odpadu, jsme
Bumerang = obchod, kde za symbolické ceny můžete nakoupit
před obdobnou situací i u kontejnerů na textil. Setkávám se s přenejenom oblečení pro děti a dospělé, hračky, vybavení do domácplněností kontejnerů, kdy igelitová taška ležící vedle kontejneru
nosti, ale třeba i knížky, lyže, obuv a mnoho dalšího.
nebo umístěná ve vhazovacím otvoru podléhá vlivu počasí, nebo
Získané finanční prostředky a dary budou pomáhat dalším lidem
je lákadlem pro zvěř, nebo s vypáčením kontejneru, z kterého je
v nouzi.
část obsahu vytažena a zbytek zůstává napospas.
Provozovatel, TextilEco a.s., poskytuje na území obce kontejnery, Co lze odevzdat:
které jsou rozmístěny na jednotlivých stanovištích - před OÚ TroKontejnery TextilEco a.s.
Obchod Bumerang
janovice, ve sběrném dvoře, na Bystrém u Šenku, u Hotelu Kocián,
oděvy, boty
kvalitní ošacení a obuv
u MŠ pod Javorníkem. V nejlepším stavu je kontejner umístěný ve
hračky
dětské autosedačky, kočárky
sběrném dvoře. Asi proto, že je pod dohledem.
Pokud se již rozhodnete pro recyklaci textilu, která je jistě velmi
bytový textil
záslužná, zvyšte šanci na jeho konečné uplatnění. Dovezte jej do
knihy, hračky, obrazy
kontejneru na sběrném dvoře nebo využijte možnost, kterou nadrobné kuchyňské náčiní
bízí Charita Frenštát ve svém obchodu Bumerang. Je umístěn trochu skrytě za dveřmi v přízemí budovy č.32 na ulici Havlíčkově ve
-redFrenštátě p.R.
Listopad 2020
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Rozsvícení vánočního stromu - zrušeno

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy

Tradiční Rozsvícení vánočního stromu v Trojanovicích u ZŠ se vzhledem k
epidemiologické situaci letos ruší.
Vánoční atmosféru nám zpříjemní vánoční osvětlení, které zapneme před
prvním adventem v pátek 27.11.2020.

Losy
Pokud třeba i vy dostanete jako dárek
nějaký vánoční stírací
los, počkejte na ten
magický večer u stromečku. Kdy jindy by
se měly dít zázraky,
když ne o Vánocích..?
Vánoční losy v prodeji
také na Poště Partner
Trojanovice
v listopadu po znovuotevření.

Vánoční pohlednice

KARLA STIBORKOVÁ - METAMORFÓZY
Výstava obrazů Karly Stiborkové.
Výstava potrvá od 13. listopadu 2020 do 15. února
2021.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
TEN VÁNOČNÍ ČAS DOČKALI ZME ZAS
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Žáci se interaktivní formou seznámí s tím, jak v minulosti prožívali lidé předvánoční období a vánoční
svátky, v rámci programu si vyrobí drobný vánoční
dárek.
30. listopadu - 21. prosince 2020
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553034040
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz
Základ tvoří vyzrálý ovocný destilát, jehož chuť dál rozvíjejí maceráty. Beskyd 1129 Cafe Cafe v sobě skrývá
40 % švestkový destilát s macerátem z jihoamerických
kávových zrn a kakaových bobů. Beskydu 1129 Willi
Willi pak 40 % destilát z hrušek obohacuje macerát ze
zeleného čaje s nasládlou chutí medu.“
zdroj: iluxus.cz

Stále se najde mnoho lidí, kteří nezvolí rozesílání sms zpráv a raději pro své
blízké vyberou pohlednici a přání ručně napíší.
Od prosince se můžete těšit na vánoční pohlednice přímo z naší obce na IC
Trojanovice na OÚ Trojanovice.

Originální destiláty jako originální dárek
Destilérka Fleret z Frenštátu zabodovala v rámci populární International
Spirits Challenge, jedné z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších degustátorských světových soutěží, která se již po pětadvacáté konala v Londýně.
Do klání o medaile přihlásil Fleret pět svých produktů a získal pět ocenění,
čímž se stal nejúspěšnějším českým zástupcem v soutěži.
Destilérka Fleret tedy letos slaví nejen 170 let od svého založení, ale také úspěchy na světových soutěžích.
Řadu Beskyd 1129, uvedenou na trh v roce 2019 a vycházející z receptur z dob
zakladatele C.Jakuba Kohna, prezentují dva prémiové likéry na bázi ovocného
destilátu.
Listopad 2020
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Den vzniku samostatného Československa

foto: Ivana Vrtalová

Ježíškova vnoučata

Vítání občánků a setkání s jubilanty
Z důvodu zhoršené epidemiologické situace se vítání
občánků a setkání s jubilanty přesouvá na jaro příštího
roku.
Sbor pro občanské záležitosti

Listopad 2020

foto: archiv OÚ Trojanovice

Od 16.listopadu můžete na stránkách Českého rozhlasu https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/ sledovat přání, která budou postupně
přidávána i od obyvatel Domova Hortenzie ve Frenštátě p.R.
Vyslyšená přání letos, v době, kdy jsou obyvatelé domova v izolaci
od okolí, o to více potěší.
Po čem senioři v domově touží i v současné, předadventní době,
je kontakt s blízkými. Ten lze realizovat pomocí moderních technologií, u kterých je ale třeba seniorům asistovat. Současné počty
zaměstnanců ovšem neumožňují poskytnout dostatek času ke komunikaci každému ze seniorů. Pokud byste měli čas a chuť vypomoci jako dobrovolníci v domově důchodců ve Frenštátě, lze se
přihlásit přes organizaci Adra, která organizování dobrovolnické
práce zaštiťuje. Více o možné pomoci na str. č. 4.
-red-

Dne 28.10. si připomínáme významnou událost vyhlášení samostatného československého státu. K této příležitosti každoročně
pokládáme k pietnímu místu na Lomné věnec v barvě trikolóry.
Letos se tato vzpomínka udála bez možnosti sejít se před tímto
místem ve větším počtu. Takto vzpomenout na historické události
máme možnost díky podpoře odboru Národní Jednoty z Bystrého
a finanční podpoře továrníka Petra Polacha od roku 1946, kdy byl
pomník slavnostně odhalen.
		
-red-
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. - 3.10.2020

Kandidátní listina
číslo
název
5
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
12
KDU-ČSL
14
Morav. a Slez.
pirátská strana
16
Svoboda a př. demokracie (SPD)
19
Česká pirátská
strana
22
Moravané
28
VOK - Volba pro
kraj
29
Koalice ODS a
TOP 09
37
Jednotní
38
Dělnic.str.sociální spravedl.
45
Česká str.sociálně demokrat.
50
ANO 2011
54
Koalice STAN,
Zelení, NEZ
57
Koalice ODA,
Hlas, SNK ED
63
Komunistická
str.Čech a Moravy
67
Volte Pr.Blok
www.cibulka.net
70
Trikolóra hnutí
občanů
79
Alternativa pro
nez.kand.2020
81
Starostové pro
kraj
82
ROZUMNÍ Petr Hannig
zdroj: Český statistický úřad, 2020

volební účast
v%
39,75
39,8

Platné hlasy
celkem
v%
3
0,36
71
5

8,75
0,61

50

6,16

154

18,98

3
2

0,36
0,24

151

18,61

1
4

0,12
0,49

31

3,82

230
42

28,36
5,17

0

0

31

3,82

0

0

21

2,58

3

0,36

9

1,1

0

0

odevzdané
obálky
194
628

platné hlasy
192
619

%platných
hlasů
98,97
98,57

Za zpřísněných hygienických podmínek proběhly na začátku října krajské volby, které měly za cíl obsadit 65 mandátů v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje.
Ve dvou okrscích mělo možnost hlasovat celkem 2066 občanů.
Tuto možnost využilo 822 voličů, kteří odevzdali celkem 811
platných hlasů.
-red-

foto: Ivana Vrtalová

Výsledky hlasování - souhrnné informace
Okrsek
voliči v sezna- vydané obálky
mu
1
488
194
2
1578
628

Dotace z Ministerstva kultury
Na rekonstrukci nejstarší sochy v Trojanovicích byla po podání
a schválení dotace již i připsána částka 96 000 Kč na obecní účet.
Administrace probíhala přes město Frenštát p.R., které mělo možnost rozhodnout, který projekt podpoří. Tímto děkujeme za letošní podporu naší kulturní památky.

Dotace z MMR
Za realizaci projektu silniční bezpečnosti Balita byla na obecní
účet připsána přislíbená částka 1,9 mil. Kč, o kterou bylo žádáno
z programu.

Dotace z programu Podpora rozvoje cykloturistiky
Moravskoslezský
kraj smluvně přislíbil proplacení
uznatelných nákladů na realizaci
projektu Cyklostezka - propojení
Frenštát - Trojanovice - Rožnov

ve výši 38,58%, max. do výše 230 700 Kč.
Studie průběhu cyklostezky podél silnice III. třídy Solárka je dostupná na webových stránkách obce https://www.trojanovice.cz/
samosprava/projekty/infrastruktura-projekty/.
-redListopad 2020
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Naši jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Aloisie Caletková

95 let

Vlasta Gvardová

85 let

Bohumír Zbavitel

80 let 		

Emília Harvanová

75 let

Jitka Chovancová

75 let

Anna Hověžáková

75 let

Jiřina Uhlířová

75 let

Milada Michnová

70 let

Jana Gajdušková

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.

foto: Ivana Vrtalová

Výstavba polyfunkčního centra

Probíhající kontrolní dny na stavbě budovy pošty s informačním
centrem a knihovnou mají za cíl dovést hrubou stavbu bez komplikací do zimy pod střechu. Zatímco propršená 1. polovina října
stavbě nepřála, následné hezké dny byly po vylití základové desky
využity k vyzdívání obvodových stěn.			

Pustevny s.r.o.
Na valné hromadě společnosti Pustevny s.r.o., konané začátkem
října, byly společníkům představeny výsledky hospodaření za
uplynulý rok 2019. Obec Trojanovice může těšit příznivé hospodaření. S 10% spoluúčastí jí provoz lanové dráhy v loňském roce
vynesl 450 000 Kč. Tyto prostředky zůstanou uloženy ve firmě
tak, aby byly k dispozici pro případné investice, obnovu a modernizaci.
-redListopad 2020

V těchto dnech se dožil
90 let náš spoluobčan
pan Lumír Šrubař. Oslavenec měl velice pestrý
a zajímavý život spjatý s
naším krajem. Poseděli
jsme spolu u kávy, kde se
rozpovídal, jak léta běžela.
Narodil se v roce 1930
v rodině řemeslníka a
předškolní a školní léta
trávil v Trojanovicích
pod Javorníkem. Dětství
měl šťastné až do začátku války, kdy navštěvoval
obecní školu pod Javorníkem /dnešní mateřská
škola/. Rád vzpomíná na paní učitelku Skalíkovou, vlastenku, která učila žáky lásce k vlasti. Neměla to lehké, protože ředitel školy se
dal k Němcům a hrozilo jí vězení. V té době nebyla v celé vesnici
elektřina, a bylo proto velice složité a riskantní poslouchat vysílání
z Moskvy a Londýna.
Mladý Lumír pomáhal převážet přijímač z místa na místo většinou
v pytli s bramborami. Vzpomíná na spolupráci s místním hrdinou panem Pensimusem. Po válce se s rodinou přestěhovali do
pohraničí, kde otec, zručný tesař, dostal práci, a Lumír nastoupil v
Krnově a později Opavě na střední průmyslovou školu. Vzdělání si
posléze doplnil o pedagogiku a až do důchodu pracoval ve školství.
I když žil v Krnově, nikdy nezapomněl na svůj rodný kraj, často
sem jezdil a pořádal zájezdy a výlety pro občany Krnovska, kde je
seznamoval s krajinou a historií našeho kraje.			
Po základní vojenské službě, kterou absolvoval na Slovensku, pracoval krátce jako letecký mechanik u aerotaxi v Ruzyni.
V roce 1953 se oženil s paní Věrou. Žijí spolu už 67 let a vychovali
3 děti. Po odchodu do důchodu trvale s manželkou zakotvil v Trojanovicích, kde bydlí ve stylovém domku pod Javorníkem. Okamžitě se zapojil do občanského života, zúčastňoval se brigád na
úpravu parku a hřiště, byl zakládajícím členem klubu seniorů pod
Javorníkem. Podílel se na budování klubovny , spoluorganizoval
program klubu a výlety důchodců.
Celých 7 let stál v čele tohoto klubu a zasloužil se o to, že je v současné době klub seniorů pod Javorníkem hodnocen jako jeden z
nejlepších klubů na Frenštátsku.
Za svou práci pro klub a obec byl v loňském roce oceněn Čestným
uznáním obce Trojanovice a na slavnostním setkání seniorů mu
byla předána pamětní stříbrná mince k 270. výročí založení obce
Trojanovice. 					
Lumíre, za všechny členy klubu seniorů a občany Trojanovic Ti
děkujeme za vykonanou práci a přejeme Ti hodně štěstí a zdraví.
				
S oslavencem si povídal Miroslav Zágora,		
		
kronikář klubu seniorů pod Javorníkem
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Reklama a inzerce

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

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

Záhuní 1034, Frenštát pod R. | e-mail: kusova@fyziofren.cz
Mobil: 605 366 936 | www.fyziofren.cz
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Vzpomínka na Milana Klima * 19.12.1956 - †17.10.2020

foto: rodinný archiv r.1994

Pohřeb je důstojný smuteční obřad, při kterém se pozůstalí loučí
se svým příbuzným a ostatní účastníci pohřbu svou přítomností
vyjadřují vztah k zemřelému a jeho pozůstalým spoluúčast v jejich
zármutku.
Na závěr obřadu smuteční
hosté pozůstalým kondolují
slovem útěchy nebo mlčenlivým stiskem ruky či objetím.
Avšak v současné době je počet účastníků pohřbu redukován na nejbližší příbuzné zemřelého.
Na smutečním oznámení pana
Milana Klima, který zemřel
17.října, je uvedeno: S naším
drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu... datum pohřbu chybí.
Pan Milan Klimo byl výjimečně pracovitý a podnikavý občan, proto si stručný nekrolog v obecních novinách zaslouží. Rodičům Marii a Milanu Klimovým se
narodil 19.12.1956. Rodina bydlela ve staré roubené chalupě č.225
pod Dílem. Když k Milanovi přibyli bratři Jaroslav a Zdeněk (dvojčata), postavili rodiče poblíž Solárky nový rodinný domek. Otec
pracoval jako horník, později v radhošťském lomu a nakonec v lese
s koňmi přibližoval pokácené kmeny. Matka byla zaměstnána v
nákladní pokladně u Československé státní dráhy ve Frenštátě p.R.
Mimo to vlastnili malé hospodářství a své děti vedli k práci. Milan
si nejvíce oblíbil koně a les.
Proto po ukončení základní školy nastoupil na lesnické učiliště
v Bílé a pro dobrý prospěch byl vybrán k dalšímu studiu v Harrachově - obor lesní mechanizátor.
Po absolvování vojenské služby nastoupil do Lesního závodu Frenštát, kde pracoval jako řidič nakladače v manipulačním skladu

v Mořkově. Po založení Frenštátské lesní a.s. byl opět řidičem speciální vyvážecí soupravy.
V roce 1979 se oženil a s manželkou Vlastou vychovali dceru Radku, která úspěšně vystudovala
Masarykovu univerzitu v Brně
- obor geologie.
Když otec Milan Klimo v roce
1984 zemřel, hospodářství převzali manželé Vlasta a Milan
Klimovi. Milan rozšířil tradiční chov krav a ovcí o plemeno
koní slezský norik, kde dosáhl
mimořádných chovatelských
úspěchů.
Slezský norik je středně velký, chladnokrevný kůň klidné
povahy, pracovitý, nenáročný,
vhodný pro práci v lese. Těžká
fyzická práce podlomila Milanovi zdraví natolik, že v roce 2011 dostal částečný invalidní důchod a v roce 2018 důchod starobní.
Potěšení v závěrečné etapě jeho života mu poskytovala vnoučata
Kamilka a Toníček.
Pan Milan Klimo se nedožil ani průměrného věku, ale hodnota
života není dána počtem prožitých let.
Spisovatel Josef Strnadel napsal:

Člověk umře, žal je rozlit na všechny strany, ale déšť
dní a let ho spláchne a bolest se utiší. Jen trochu vzpomínek zůstane.
Na pana Milana Klima jsou vzpomínky přívětivé. Jsou to vzpomínky na pracovitého, ochotného a spolehlivého člověka.
Drahomír Strnadel

Tajemství zdaru
Když jsem na tomto příspěvku začala pracovat, byla jsem plna očekávání nového
školního roku, který začal zhruba tak, jak
ho známe léta, a společně se zaměstnanci
základní a mateřské školy jsme si přáli, aby
tomu tak bylo i nadále. Po návratu do školních lavic byla opravdu na všech dětech
vidět radost ze setkání s kamarády a přání
chodit zase normálně do školy. Všechny
paní učitelky si vážily každého dne, kdy
s dětmi mohly prožívat učení osobně. Stěny chodeb a tříd začaly ožívat nádhernými výtvarnými motivy v barvách pestrého
podzimu z tvořivých ruček všech dětí a
žáků. Z obrázků se usmívají hříbky, dráčci či ježci, nakreslené vázy s podzimním
listím, šatny zdobí dekorace z jeřabin…
Sběrem kaštanů děti opět začaly pomáhat
lesní zvěři.
Bohužel, od 14. října zůstaly ve škole smutné paní učitelky, ty kaštany a mnoho otazníků: „Bude výuka na dálku trvat pouze do
konce října? Postačí využívat pro komunikaci s rodiči a žáky e-mail či telefon? Nebo
Listopad 2020

máme raději posílit trend online výuky
přes jednotné prostředí Microsoft Teams?
Je správné, aby žáci seděli nepřiměřeně
dlouho u počítačů? Nerozšíříme díky masivnímu využívání online komunikace nebezpečnou závislost na sociálních sítích?
Naučí se prvňáček psát jen díváním se na
PC?“
Všichni víme, že mít dostupné technologie
ve škole nebo doma je jen půlka úspěchu.
Tou druhou je, abychom s nimi uměli efektivně pracovat. Někteří rodiče by přivítali
maximální online výuku, pro některé je
naopak příznivější postupovat podle písemných zadání učitelů. Jiní potřebují dobré připojení pro práci z domova, takže se
nemohou naplno zapojit do online výuky.
Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování rodičům, kteří nám svými podněty,
informacemi o individuálních časových i
technických podmínkách dávají otevřeně
zpětnou vazbu. Tím nám pomáhají nalézat
dobré společné řešení. Bez přímé pomoci
rodičů se u mladších žáků opravdu neobe-

jdeme. A v tom vidím tajemství zdaru – v
doplňování se. Ve vzájemné pomoci. Ten
má dar zpracovat perfektní prezentaci, on
zase schopnost nasdílet a záživně ji předat
v online prostředí. Jiný se dokáže s lehkostí
pohybovat v digitálním prostředí, já však
nakreslím obrázek s názorným popisem.
Ona umí skládat origami, on dokáže postup natočit a zpracovat videoukázku. Učíme se zkrátka navzájem všichni.
Cením si trpělivosti rodičů, kteří se zapojují do distanční výuky s odvahou, vstřícností a klidem. S humorem často společně zajásáme nad úspěchem internetového
připojení, například „Vypni si mikrofon,
zapni si kameru, pusť si zvuk,… slyšíš
mě?..vidíš-li mě, zamávej!...“ Stejně tak si
vážím rodičů, kteří zvládnou podporovat
své děti bez digitálních nástrojů a dokážeme společně komunikovat i offline. Všem
přeji hlavně pevné zdraví, dávku tolerance
a brzký návrat do normálu bez náročných
výkyvů.
Jitka Pajlíková, ředitelka školy
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Oznámení ZABAGED ®
Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a
vykonává na základě § 3a písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, správu Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®).
Dle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., jsou pověření zaměstnanci
ZÚ oprávněni při výkonu zeměměřických činností v nezbytném
rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků. Do staveb
a oplocených areálů mohou tyto osoby vstupovat se souhlasem
vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby.
Vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku nesmí těmto osobám
ve vstupu a vjíždění na pozemek bránit. Oprávnění ke vstupu do
prostorů a k provádění topografických prací prokážou zaměstnanci ZÚ speciálním služebním průkazem ZÚ.
Kontaktní osoba ZÚ pro terénní topografické práce:
Ing. Jan Valchář
vedoucí Oddělení sběru dat Opava
e-mail: Jan.Valchar@cuzk.cz
tel: 553 698 242

Vybavení knihovny obce Trojanovice
Pod tímto názvem jsme podali žádost o dotaci na SZIF, který z
Programu rozvoje venkova podporuje komunitně vedený místní
rozvoj. Projekt na vybavení nově vznikajícího prostoru knihovny, tedy na regálovou soustavu pro umístění knih, studijní stůl,
nový dotykový počítač a projektor, byl vybrán výběrovou komisí
a následně doporučen radou MAS Lašsko k podání na konečného
administrátora. Doufáme, že projekt za cca 600 tis. korun bude
podpořen. Získali bychom tak 80% z vynaložených nákladů.

studie Kamil Mrva architects

Chata Koksař

studie Kamil Mrva architects

Pamětní medaile

Pro rozhodování o přestavbě a budoucím využití chaty Koksař má
obec jasnější představu díky dvěma analýzám, které vypracovali
oslovení odborníci.
Jedna nahlíží na objekt z hlediska technických možností, dostupnosti a potřebnosti služeb v okolí, druhá z ekonomického hlediska
a ukazuje výhody a nevýhody možných dotačních programů.
Ve studii zpracovávající variantní řešení financování je počítáno s
nákladem na rekonstrukci ve výši 36,6 mil. s DPH. Od výše možného nájemného se pak odvíjí i návratnost investice. Jiná, tedy delší
návratnost, by byla při regulovaném, sociálně příznivém nájmu ve
výši do 61,1 Kč za m2, rychlejší pak při uplatnění komerčního nájmu ve výši do 224 Kč za m2.
-red-

Omezení autobusových a vlakových spojů
Kvůli uzavření škol v souvislosti s nákazou koronavirem jezdí od 19. října v Moravskoslezském
kraji autobusy podle letních prázdninových jízdních řádů. Vlaky pak v režimu nedělních jízdních
řádů. I když některé spoje do zaměstnání zůstavají zachovány, lidé budou muset počítat s menší
frekvencí linek.

Grafický návrh medailí z dílny Aleny Goršanové
I když se plánované oslavy Valašského souboru písní a tanců
Radhošť z Trojanovic nepodařilo uskutečnit v předpokládaném
termínu, ražba medailí, které 70. výročí připomínají, proběhla. Za
finančního přispění Matice Radhošťské bylo vyraženo 20 stříbrných a 70 mosazných medailí, které si na své majitele počkají do
doby možného průběhu oslav.

Obnova schodiště u skokanských můstků
Schodiště na Horečkách, které je v současné době udržováno
v provozuschopném, ale ne zcela uživatelsky komfortním stavu,
by se v příštím roce mohlo dočkat rekonstrukce. O tom, zda se na
obnovu a úpravy najde dostatek financí, rozhodne nejen možnost
vícezdrojového financování nad rámec financí z Fondu Horečky,
ale i vysoutěžená cena, která by se mohla lišit od projekční ceny.
Nyní je rekonstrukce naceněna na 4,73 mil. s DPH.
Výběrové řízení zajistí město Frenštát a rozklíčuje tak reálnou potřebu peněžních prostředků na uskutečnění této akce.
-redListopad 2020
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hoto projektu.

OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 26. 10. 2020 v sále hotelu Beskyd
13/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje finanční podporu ve
výši 15 tis. Kč na vydání knihy o vystěhovalectví z českých zemí do
Brazílie v 19. století s podmínkou, že vypracuje panel v Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla na téma „Vystěhovalectví Trojanovjanů do Brazílie“.
13/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3548/3 v k.ú. Trojanovice dle schválené grafické přílohy
záměru pronájmu, za cenu 2.500,- Kč/rok, s výpovědní dobou 3
měsíce.
13/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení kanalizační přípojky v obecním pozemku p.č. 2081/2
a 2081/6 pro pozemek p.č. st. 979 a pozemek p.č. 2081/4, vše v k.ú
Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
13/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene sjezdu a příjezdu k pozemku p.č. 2055/9, který vznikl odměřením dle geometrického plánu č. 4148-48/2020, v pozemku
p.č. 2051/6 a 3571/1, vše v k.ú. Trojanovice. Podmínkou zřízení
věcného břemene je, že pozemek bude nadále veřejným pozemkem, který nebude oplocen a bude veřejně přístupný. Dále obec
Trojanovice bude moci do tohoto pozemku umístit a udržovat bez
souhlasu oprávněné strany jakékoliv inženýrské sítě.
13/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro přípojku nízkého napětí pro novostavbu na p.č. 2774/7 a
2773/6 v obecním pozemku p.č. 3531/1 a p.č. 2834, vše v k.ú Trojanovice. Tímto se ruší usnesení č. 7/3 ze dne 21.10.2019. Platbu a
podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
13/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení elektropřípojky v obecním pozemku p.č.
1377/6 pro pozemek p.č. 1377/15, vše v k.ú Trojanovice. Podmínkou je vedení přípojky v komunikaci protlakem. Platbu a ostatní
podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
13/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o vzájemné
spolupráci pro oblast sociálních služeb s městem Frenštát pod
Radhoštěm, viz příloha č. 1
13/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vypracování projektové
dokumentace objektu Koksař ve variantě realizace bytů s tržním
nájemným v možné kombinaci s pečovatelskými byty. Dále schvaluje podání žádosti na dotaci z ministerstva financí na realizaci toListopad 2020

13/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu “Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském
kraji pro rok 2019+”.
13/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 100.000,- Kč do Fondu Pustevny, který je
ve správě obce Prostřední Bečva.
13/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice požaduje zaplacení příspěvku 1%
z tržeb společnosti Beskydská panoramata s.r.o. za rok 2019 do fondu Pustevny, jak bylo stanoveno ve Stanovisku za obec Trojanovice
a pověřuje starostu obce Trojanovice vymáháním této pohledávky.
13/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
13/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcná břemena a služebnost ve prospěch obce Trojanovice v pozemcích fyzických a právnických osob pro budoucí cyklistickou a pěší stezku podél řeky
Lomná, podél komunikace Solárka a na Pinduli, dále na vedení
vodovodních a kanalizačních sítí, a pověřuje starostu obce Trojanovice k uzavírání smluv na věcná břemena potřebných pozemků,
které budou chtít majitelé pozemků zabřemenit do celkové výše
jednorázové úplaty 10.000,- Kč.
13/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvy o dílo na komplexní přípravu dotací a administraci dotací s firmou Expra z.ú.
na projekty Workout hřiště v obci Trojanovice, Stavební údržba
mostu ev. č. TR-07-M přes potok Malý Škaredý v obci Trojanovice,
Rekonstrukce obecního úřadu v obci Trojanovice.
13/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje finanční podporu ZO
Českého svazu včelařů pouze ve výši požadovaného příspěvku
2000 Kč.
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o činnosti
obce.
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15, 16, 17, 18, 19/2020.

Fond sociálních služeb
Město Frenštát pod Radhoštěm zřídilo účelově určený peněžní
fond s názvem „Fond sociálních služeb“. Finanční prostředky
Fondu sociálních služeb jsou určeny na rozvoj, zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území města
a jeho ORP. Do tohoto fondu se zavázala přispívat i obec Trojanovice částkou 27 000Kč ročně po následující 4 roky.
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foto: Ivana Vrtalová

Pondělní ráno 5.10. na Lomné
zazněla rána, jejíž příčina se objasnila v okamžiku průjezdu kruhovým objezdem. Šťastný nebo
nešťastný den pro Trojanovice?
Po prvotním zjišťování škod a
okolností, které události předcházely, si Trojanovice mohly
oddechnout. Nejenže nedošlo k
ohrožení zdraví , ale kamion převážející 20tunový lis do gumáren
Zubří se převrátil tak, že sloup
s osvětlením zůstal stát mezi kabi-

nou a převáženým kontejnerem. I
přes tyto pozitivní informace nebyl zásah rozhodně jednoduchý a
přivolaní hasiči na místě havárie
strávili celý den. Cílem zásahu
bylo zpětné převrácení kontejneru, vyjmutí jednotlivých částí lisu
a opětovné umístění s dostatečným upevněním.
Přivolanému sboru hasičů z Frenštátu pod Radhoštěm moc děkujeme za obětavou práci.
-red-
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Zásahy hasičů v říjnu

Nezvykle velký počet výjezdů nám v říjnu přichystaly rozmary
počasí.
Hned první říjnový víkend byl hodně perný. Od sobotního do nedělního rána jsme zasahovali 9x kvůli silnému větru a různým popadaným stromům. Poté přišly deště a čerpání vody ze sklepů. Vše
završil opět silný vítr a tudíž jsme zasahovali opět u popadaných
stromů. Výjezdy se naštěstí obešly bez újmy na zdraví, byly však

provázeny majetkovými škodami a odklízení na silnicích vedlo ke
zpomalení dopravy.
Celkově naše jednotka dobrovolných hasičů během října vyjela
k 16 událostem.
Všem členům za jejich obětavost děkuji.
Pavel Štefek, velitel JSDH
Listopad 2020
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Zatímco díla dětí ze školy neměli rodiče možnost zhlédnout, protože do prostor školy byly kvůli platným nařízením vpuštěny pouze školní děti, díla dětí ze školky jsou vystavena v prostoru před
oddělením Košíček.
Přejeme dětem, rodičům i učitelům brzké shledání.
vedení obce Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice
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Tvorba dětí ze školy a školky
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