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Mám rád zdejší hory

Slovo starosty

Obyvatelstvo Trojanovic netvoří jenom
starousedlíci. V posledních letech roste
počet těch, kdo do naší obce přicházejí
odjinud a nacházejí tu svůj domov. Mezi
ně patří i vysokoškolský učitel doc. Radek Čech, Ph. D., kterého jsme požádali
o rozhovor.

Vážení spoluobčané,
máme tu nový rok a ten - jak už to tak
bývá - přínáší s sebou změny. Pro Obecní úřad Trojanovice to platí určitě.
Na sklonku minulého roku jsme se
na našem úřadě rozloučili s dlouholetou zaměstnankyní, paní Miroslavou Kubelkovou, která
pracovala
pro obec neuvěřitelných dvaačtyřicet
let. Začínala jako pracovnice v knihovně, v posledních letech působila jako
hlavní účetní. Zažila tři předsedy MNV
a dva starosty obce. Díky svým zkušenostem a hlavně svědomité a pečlivé
práci znamenala pro pracovní kolektiv vždy jistotu a záruku. Nyní odchází
do důchodu, ale kontakt s obcí neztrácí.
Od nového roku bude vypomáhat
v knihovně - tam, kde před lety začínala. Rád bych touto cestou Mirce Kubelkové poděkoval za její přínos pro obec i
pro občany a těším se na další setkávání
v nové pozici.
Práci paní Kubelkové přebírají nové
(nebo lépe řečeno staronové) zaměstnankyně. Pozici hlavní účetní přejala
slečna Jana Jurková, evidenci obyvatel,
inventarizaci majetku, vedení agendy
zastupitelstva a mzdové účetnictví má
na starosti paní Miroslava Kostelníková. Když už jsme u těch personálních
změn, zbývá doplnit, že od září loňského roku nastoupila do našeho kolektivu
paní Věra Raiskubová, která je nejen
vedoucí trojanovické Pošty Partner, ale
vypomáhá i v pokladně, informačním
centru a má na starosti Czechpoint.
Nový rok s sebou přináší i nové plány a investice. Podrobněji o nich budu
informovat v některém z příštích čísel
Obecních novin. S těmi nejvýznamnějšími se však můžete seznámit na str. 4
v článku o rozpočtu na rok 2018.
Leden je měsíc zábav, plesů a bálů.
Dovolte mi, abych vás srdečně pozval
na Obecní bál, který se koná 27. ledna.
Jiří Novotný
starosta obce
Leden 2018

Jsi vysokoškolským pracovníkem na katedře
českého jazyka Filozoﬁcké fakulty Ostravské
univerzity. Většina z nás si teď určitě představí, že učíš studenty - budoucí učitele českého jazyka – pravopisná pravidla. Co obnáší tvoje práce?
Bohužel máš pravdu v tom, že u většiny
lidí je výuka českého jazyka (a jazykověda
obecně) často spojena právě s pravopisem,
případně s představou, že učitelé českého jazyka a jazykovědci jsou zde od toho,
aby říkali, co je v jazyce tzv. „správně“ a
co ne. Je jasné, že pravopis je důležitý, ale
osobně si myslím, že se jeho význam dost
přeceňuje. Ve své práci se snažím studenty
vést hlavně k tomu, aby pochopili, jak jazyk funguje. Jde zejména o to, že jazyk je
dynamický jev, který má na jedné straně
relativně dobře ustálená pravidla, na straně druhé se neustále vyvíjí (a tím některá
pravidla porušuje). Lidé mají často pocit,
že náš jazyk „upadá“, že už není to, co býval
(např. ve srovnání s jazykem K. Čapka), že
češtinu ohrožuje angličtina atd. Ale pokud
člověk pozná, jak jazyk funguje, už za jeho
přirozeným vývojem úpadek nevidí.
Člověk může občas zaslechnout zjednodušující názory, že obory jako lingvistika jsou
pavědy bez praktického významu.
Co se týká lingvistiky a praktického významu, tak ta je na tom v porovnání s jinými humanitními obory ještě docela dobře.
Většina lidí asi někdy použila Google překladač, zná nástroje na opravu gramatiky ve Wordu či zkoušela ovládat mobilní
telefon hlasem – to jsou aplikace, které
by bez lingvistického výzkumu nikdy ne-

vznikly. Na druhou stranu ale nepovažuji
za rozumné měřit význam vědních oborů
pouze jejich praktickým dopadem. Například dějiny umění, historie, ﬁlozoﬁe či muzikologie jsou obory, které na první pohled
žádnou praktickou aplikaci nemají, ale
bylo by bláhové se domnívat, že je nepotřebujeme. Vytvářejí totiž kulturní prostředí,
které formuje myšlení, postoje, umožňuje
vnímat realitu mnohem bohatěji než jen
skrze měřítko praktičnosti. Mimochodem,
nemalá část nejvýznamnějších vědců
z oborů přírodních měla hlubokou znalost
těchto „neužitečných“ oborů...
Dá se na jazyku něco zkoumat? Můžeš nám
trochu přiblížit předmět tvého výzkumu?
V čem vidíš praktický dopad tohoto zkoumání?
O jazyku toho stále víme velmi málo. Dokážeme ho nějakým způsobem popsat, ale
méně se nám daří vysvětlit jeho vlastnosti z hlediska širšího kontextu. Osobně se
zabývám především výzkumem syntaxe
přirozeného jazyka a analýzou textů. Konkrétně jde o to, že naše jazykové chování
se řídí určitými obecnými zákony, které ale
na první pohled nejsou vidět. Mým cílem
je testovat platnost těchto zákonů, případně formulovat nové a snažit se je vysvětlit
právě v širším kontextu. K tomu používám
matematické modely a statistické nástroje
a na jazykových datech provádím experimenty. V tomto ohledu má moje práce
hodně blízko k přírodním vědám, které
jsou také založeny na experimentech. Co
se týká praktického dopadu, ten není bezprostředně žádný – dělám tzv. základní
výzkum, jehož cílem je pochopit, jak věci
fungují. Jinými slovy, na začátku si nekladu
otázku „K čemu je to dobré?“, ale „Jak to
funguje?“. Výhodou experimentálního pří-
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stupu je však to, že občas nachází uplatnění
v praxi. Shodou okolností před pár týdny
prezentoval můj dlouholetý kolega statistik výsledky našeho společného výzkumu
před lékaři, kteří zkoumají Alzheimerovu
chorobu – hledají totiž způsoby, jak zjistit
počáteční stadium této choroby, a analýza
jazyka by mohla být jednou z cest, jak to
poznat. Vše je ale na samém počátku.
V rámci své profese se účastníš řady zahraničních konferencí a studijních cest. Předloni
ses dostal dokonce do Číny. Co přivedlo tebe,
pracovníka katedry českého jazyka, do „Říše
středu“?
Pracuji sice na katedře českého jazyka, ale
výzkum provádím na dostupných jazycích
celého světa – ony výše uvedené zákony by
totiž měly platit pro všechny jazyky. Spolupracuji proto s lingvisty ze zahraničí a
jedním z nich je i velmi významný čínský
lingvista, jmenuje se Haitao Liu. Dvě jeho
bývalé doktorandky u mě byly dokonce
na několikaměsíční pracovní stáži – a jedna z nich mně a mému kolegovi pomohla
zorganizovat návštěvu Číny v rámci projektu, jehož prostřednictvím se Číňané snaží
najmout zahraniční odborníky z celého
světa. Je třeba říct, že Čína v současné době
investuje obrovské prostředky do rozvoje univerzit a nabízí podmínky, které jsou
zajímavé dokonce pro výzkumníky z USA
či západní Evropy. Kdybych neměl rodinu,
asi bych o práci v Číně uvažoval, možnosti
jsou tam opravdu obrovské.
Jaké jsou tvoje dojmy z Číny? Co tě nejvíce
překvapilo?
Nejvíce mě asi překvapilo to, jak moc jsem
byl ze všeho překvapený – upřímně jsem
to nečekal. Projezdil jsem už kus světa, ale
Čína, to je opravdu jiný svět... neuvěřitelné množství lidí, aut, kol, mopedů, smogu,
neustálý ruch, mumraj, rozmanitost. Měl
jsem štěstí, že nám po celou dobu pobytu
dělala průvodkyni má známá Číňanka, kterou jsem požádal, aby mi ukázala co nejvíce z „opravdové“ Číny. Za zmínku stojí také

čínské jídlo – je vynikající! Mimochodem
nemá mnoho společného s tím, co člověk
dostane v čínských restauracích v Česku.
Co Číňané, se kterými ses setkal? Vnímal jsi
více podobnosti s námi nebo rozdíly? V čem
se liší svojí mentalitou od nás, Středoevropanů?
Mám zkušenost jak s Číňany, jejichž mentalita a způsoby jednání jsou podobné
našim, tak s Číňany, jejichž mentalita je
naprosto rozdílná.
Jde především
o to, že oni velmi ctí hierarchii, kladou důraz na respektování autorit, nejsou
zvyklí kriticky diskutovat, byť o odborných
problémech. Při spolupráci s kolegy z Evropy je naprosto samozřejmé, že si navzájem
kriticky komentujeme výsledky své práce.
Když jsme ale přizvali ke spolupráci kolegyni z Číny (jednu z těch, která u mě byla
na pracovní stáži), zjistil jsem, že s každým
z nás mluví trochu jinak a že mi někdy i lže.
Trvalo mi dost dlouho, než jsem pochopil,
že ona vlastně nelže v našem slova smyslu,
ale že chce být zdvořilá a respektuje v dané
situaci autoritu. Postupem času jsem se snažil ji přimět k tomu, aby se nebála kriticky
zhodnotit výsledky mé práce, a myslím, že
to pro ni musel být těžký vnitřní boj – já
jsem byl její šéf, tj. autorita, kterou je zvyklá poslouchat, a ta autorita ji nabádala, ať
kritizuje něco, co by se podle ní kritizovat
nemělo. Byla to zajímavá zkušenost pro nás
oba.
Snad na tebe mohu prozradit, že ses do Trojanovic přistěhoval spolu s rodinou před šesti lety. Za tu dobu ses tu dokonale zabydlel.
Čím jsou ti Trojanovice blízké?
Mám hlavně rád zdejší hory. Chodím téměř denně do lesa a do kopců a jsem si
dobře vědom, jaké je to štěstí mít možnost
vyjít si ven a za několik desítek minut být
na hřebeni Beskyd. Moc si toho vážím.
Pocházíš z Valašska, z oblasti blízké zdejšímu kraji. Bylo něco, čím tě Trojanovice (nebo
jejich obyvatelé) udivily nebo překvapily?

Překvapilo mě, jak moc tady fouká vítr. Ale
vážně… žádné zásadní překvapení se nekonalo. Spíše jsem si ale pořádněji uvědomil
pár věcí, například: co to znamená bojovat
proti těžbě uhlí, kolik je za tím úsilí a že má
smysl se postavit nerozumné věci, i když to
na první pohled vypadá marně; že Trojanovice jsou obcí, která se poměrně rychle
rozvíjí, buduje nové stavby, infrastrukturu,
což není až taková samozřejmost, jak by se
na první pohled mohlo zdát; že každý, kdo
se pohybuje ve veřejném prostoru, musí
trpělivě vysvětlovat své záměry a někdy je
možná i přehodnotit – v souvislosti s Trojanovicemi mám na mysli otázku koncepce
restaurace Rekovice, kterou vnímám kriticky a která není myslím dostatečně vysvětlována a v klidu diskutována; že není
nad dobré sousedy a že je štěstí, když je
člověk má (já jsem to štěstí v Trojanovicích
měl a stále mám).
Co bys popřál čtenářům Obecních novin
do nového roku?
Především pevné zdraví, radost ze života,
činorodost, toleranci. Abychom se nebáli jak skutečných, tak zejména domnělých
hrozeb. A v neposlední řadě vnímavost pro
utrpení druhých lidí, protože tato vnímavost je nutným předpokladem pomoci.
připravil: Martin Trubač
foto poskytl Radek Čech

Poděkování
V loňském roce 13. května 2017 uskutečnil Český zahrádkářský spolek Frenštát p. R. zájezd do okrasných zahrad a
skleníků v Polsku. Návštěva zahrad přispívá ke zkrášlení domů nejen ve Frenštátě p. R., ale také v Trojanovicích. Prohlédli jsme si zahrady s vodními prvky a
rozkvetlými azalkami či rododendrony,
ale také japonské zahrady a skleníky,
kde bylo možno zakoupit osazené květinové závěsy.
Dalším zájezdem byla návštěva zámku
a festivalu česneku v Buchlovicích a také
baziliky na Velehradě.
Posledním zájezdem byla prohlídka výstavy „Život na zahradě“ na Černé louce
v Ostravě a též areálu Dolních Vítkovic.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Trojanovicích za ﬁnanční příspěvek 1000,Kč na zájezdy a jsme rádi, že se členky
spolku z Trojanovic prezentovaly také
na výstavě „Adventní čas…“ v Domě
kultury ve Frenštátě p. R. Tato výstava
byla hojně navštívena a měla velmi dobrý ohlas.
ing. Pavel Orlík
předseda spolku
Leden 2018
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Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 18. prosince 2017
23/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o činnosti obce.
23/2 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příjmů a výdajů
na rok 2018 dle odvětvového třídění v oddílech a paragrafech rozpočtové skladby – viz příloha.
23/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2018.
23/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 9/2017 - viz příloha.
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č.
10/2017 a 11/2017 - viz příloha.
23/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, viz. příloha.
23/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trojanovice viz. příloha.
23/7 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemků parcela
č. 2739/1 a p. č. 3531/2, vše v k. ú. Trojanovice, dle geometrického
plánu č. 3897-11/2007 - viz příloha.
23/8 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 3621/3,
který vznikl odměřením z pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Trojanovice
dle geometrického plánu č. 3895-9/2017, viz. příloha, za cenu dle
odhadu.
23/9 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 3527/9
v k. ú. Trojanovice, který vznikl rozměřením p. č. 3527/5 za cenu
dle odhadu, s podmínkou, že kupující v budoucnu umožní bezplatně obci Trojanovice umístění inženýrských sítí v prodaném
pozemku.
23/10 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr směny části pozemku p. č. 3532/3 za část pozemku p. č. 2864/7 v k. ú. Trajanovice.
23/11 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku p. č.
1607/4, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 1607/2 za pozemek
p. č. 3616/2, který vznikl odměřením z pozemku p. č. 3616, vše
na základě geometrického plánu č. 3850-9/2017, viz. příloha.
23/12 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na vybudování vodovodního řadu na Lomné pro domy č.
p. 778, 779, 780 a 205.
23/13 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p. č. 3571/7
za pozemek p. č. 1643/25 a, b, c, d, vše v k. ú. Trojanovice.
23/14 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č . 2191/11
a 2191/12 ost. plocha v k. ú. Trojanovice dle geometrického plánu
č. 3896-10/2017 před domy č. p. 551 a 549, za cenu dle odhadu,
s podmínkou, že kupující v budoucnu umožní bezplatně obci Trojanovice umístění inženýrských sítí v prodaném pozemku.
23/15 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na umístění antén na objektu č.p. 849 na dobu určitou do 31. 3.
2018.
23/16 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v objektu č. p. 849 uzavřené dne 18.10. 2016 do 31. 3. 2018.
Prodloužení nájemní smlouvy bude bezúplatné za podmínky, že
nájemce bude v období uzavření prodejny Hruška nahrazovat základní služby ve formě nabídky základních potravin.
Leden 2018

23/17 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p. č. 2821 pro podzemní vedení přípojky nízkého napětí
v pozemku p. č. 3532/3, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky
určuje směrnice č. 1/2014.
23/18 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro podzemní
vedení optického kabelu v pozemku p. č. 2047/10, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
23/19 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p. č. 2175/28 pro podzemní vedení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku p. č. 3580/7, vše v k. ú. Trojanovice za
podmínky, že obci Trojanovice bude v budoucnu umožněno vybudovat v pozemku p. č. 2175/3 kanalizační řad. O tomto bude
podepsána dohoda mezi obcí Trojanovice, majiteli pozemku p. č.
2175/3 a paní Petruskovou. Tímto se ruší usnesení č. 22/8 ze dne
30.10.2017.
23/20 Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis č. 2/2017 z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko.
23/21 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nemovitosti
č. p. 353 a nemovitosti bez č.p., stojící na pozemcích p. č. st. 1300,
st. 1301 a st. 1302 v k. ú. Trojanovice.
23/22 Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění plánu investic
v lokalitě Horečky v roce 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod ﬁnančních prostředků
na účtu fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky nevyčerpaných k datu 31. 12. 2017 z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu na rok
2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje využití ﬁnančních prostředků převedených z roku 2017 v roce 2018 v předloženém znění.
Zastupitelstvo obce schvaluje využití ﬁnančních prostředků z fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky ve výši 900 tis. Kč, určených na rok 2018, na akci „Obnova schodiště na Horečkách“.
23/23 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení základního kapitálu
společnosti Pustevny, s.r.o. o částku 10 000 000,- Kč formou peněžitých vkladů (tj. převzetím vkladové povinnosti), kdy s ohledem na výši podílů jednotlivých společníků společnosti připadla
na obec Trojanovice vkladová povinnost ve výši 1 000 000,- Kč.
23/24 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání ﬁnančního výboru ze dne 15. 11. 2017.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Rozpočet na rok 2018
Na 23. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice byl schválen
rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018.
Předpokládaná výše příjmů v roce 2018 je 71 637 914,- Kč.
Hlavním zdrojem příjmů jsou kromě daní příjmy za likvidaci
odpadů, příjmy z nájmů a neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu.
Největší investice představuje rozšíření sběrného dvora (cca
11 miliónů Kč), vybudování vodovodu a kanalizace v dolní části Lomné (cca 11 miliónů Kč), rekonstrukce obchodu Hruška
na Lomné (cca 9 miliónů Kč) či demolice masokombinátu (cca
6 miliónů Kč). Mezi další významné výdajové položky patří
provoz obecního úřadu a poskytování služeb obce Trojanovice,
neinvestiční příspěvek pro školy či oprava a údržba silnic.
Podrobná data najdete na http://trojanovice.cz/ﬁnance/rozpocet.
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Volby prezidenta České republiky 2018
Volba prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné II. kolo se uskuteční
v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Místa konání voleb dle volebních okrsků
Volební okrsek č. 1 pro voliče bydlící v části obce Dolina,
Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem - volební místnost v MŠ Pod
Javorníkem.
Volební okrsek č. 2 pro voliče bydlící v části obce Bystré, Lomná
a Karlovice - volební místnost v ZŠ TGM Trojanovice Lomná.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
Vydávání voličských průkazů
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu,
a to osobně, písemně nebo pomocí datové schránky. Písemná
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče a
lze ji doručit nejpozději do 5. ledna 2018. Voličské průkazy se
vydávají od 28. 12. 2017 do 10. 1. 2018.

Informace o pytlovém sběru
Od půlky prosince platí pro pytlový sběr tříděného odpadu
nové kódy. Tyto nové kódy obdržíte při dovozu naplněných pytlů
do sběrného dvora.
Systém pytlového sběru tříděného odpadu stále pokračuje
za stejných podmínek jako v loňském roce. Nezapojené domácnosti se mohou do tohoto systému kdykoli přihlásit, a to registrací
na obecním úřadě, kde jim budou zdarma vydány také pytle a čárové kódy. Zaregistrované domácnosti si nové pytle i kódy vyzvedávají přímo ve sběrném dvoře.
Vypočtený bonus za rok 2017 bude při platbě poplatku za odpady
v hotovosti domácnosti odečten, při platbě převodním příkazem
je nutné se o výši bonusu informovat na obecním úřadě na tel. 556
835 022 nebo e-mailem na ic@trojanovice.cz nebo obec@trojanovice.cz.
Přehled ﬁnančních bonusů za dovoz tříděného odpadu
do sběrného dvora:
Pytel plastů
15,- Kč
Pytel nápojových kartónů
10,- Kč
Papír (min. hmotnost 10 kg)
10,- Kč
Objem a čistota odpadů
Odpady v pytlích musí být sešlápnuté a čisté, bez zbytků potravy a
bez mastnoty. Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který do nich
opravdu patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude ﬁnanční
bonus uznán.

Místní poplatky v roce 2018
Poplatek za odpady
Dne 18. 12. 2017 schválilo zastupitelstvo obce novou obecně závaznou vyhlášku 4/2017 o místním poplatku za odpady.
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci 410,- Kč
- za rekreační objekt 410,- Kč

Poplatky za inzerci
Od února 2018 dochází k úpravě poplatků za inzerci v Obecních
novinách z Trojanovic (viz schéma).
Ceny uvedené v závorkách platí pro inzerenty či ﬁrmy sídlící na
území Trojanovic. Rozhodnete-li se publikovat inzerát či reklamu
3x a více po sobě, získáváte 10% slevu.
Inzeráty týkající se akcí osvětového, kulturního či sportovního
charakteru inzerujeme bezplatně.

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele 450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, 200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hodin
středa
15.30 - 17.00 hodin (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční
banky,
a. s.
číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
- u platby za psa: 40 a číslo popisné domu.
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2018.
Platba místních poplatků pro rok 2018 v hotovosti nebo kartou
na pokladně bude možná až od 8. ledna 2018.
Monika Ondryášová
Leden 2018
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Naši jubilanti

Akce v Trojanovicích a okolí

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Drahomíra Murasová 80 let
Jarmila Kuběnová

80 let

Ladislav Machula

75 let

Marie Murasová

75 let

Jaroslava Šerudová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Termíny svozu popelnic v roce 2018
Jednotným svozovým dnem pro celou obec zůstává LICHÝ
ČTVRTEK.
První svoz bude 4. ledna 2018. Svoz je pravidelně i tehdy, když
na tento den připadne státní svátek.

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Den
4.
1.
1.
12.
10.
7.
5.
2.
13.
11.
8.
6.

Den
18.
15.
15.
26.
24.
21.
19.
16.
27.
25.
22.
20.

Den

29.

30.

Nedostal(a) jsem Obecní noviny?
Jste občané Trojanovic a stalo se vám, že jste neobdrželi Obecní
noviny? Jak v takém případě postupovat?
Periodikum Obecní noviny z Trojanovic distribuuje obecní úřad
do jednotlivých domácností prostřednictvím služeb České pošty.
Výtisky jsou předány distributorovi 1. (nejpozději 2.) dne v měsíci.
Pak již vše záleží na zaměstnancích České pošty. Protože necháváme Obecní noviny distribuovat jako letáky a reklamní tiskoviny,
může se stát, že do schránky dorazí až po týdnu.
V případě, že Obecní noviny neobdržíte do poloviny měsíce, nahlaste, prosím, tento nedostatek na e-mailovou adresu: obecni.noviny@trojanovice.cz, kde uvedete vaše bydliště a měsíc, kdy vám
Obecní noviny nebyly doručeny. Budeme pak kontaktovat vedení
pobočky České pošty a budeme se snažit zjednat nápravu.
Martin Trubač
Letošní únorové vydání Obecních novin z Trojanovic bude
mimořádně posunuto o deset dní (na 10. 2. 2018). Do svých
schránek dostanete noviny až v půli měsíce. Děkujeme za pochopení.
Leden 2018
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
MUZEJNÍ OHLÉDNUTÍ
Výstava ze sbírek muzea k 10. výročí od znovuotevření.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 28. ledna 2018.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT:
PEC SE NAM BĚLI, KOLAČI NENI
Účinkuje Kotkova muzika z Frýdlantu nad Ostravicí.
V neděli 7. ledna 2018 v 16.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.
POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a středních škol.
Komentovaná prohlídka stálých expozic, beseda Tam za mořem, dílna šikovných rukou, střelba na laserové střelnici.
V pátek 2. února 2018 od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí.
MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
DĚKUJE SVÝM PŘÁTELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM
ZA PŘÍZEŇ A PŘEJE VŠEM DOBRÝ ROK 2018
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Valašský soubor Radhošť z Trojanovic, z. s.
zve všechny na

tradiční VALAŠSKÝ BÁL

v sobotu 3. února 2018 v hotelu Beskyd.
Předprodej místenek se vstupenkou v ceně 80,- Kč bude
od poloviny ledna 2018 u p. Evy Káňové – bývalá prodejna Kutil na Lomné a v Turistickém a informačním centru
ve Frenštátě p. R., Nám. Míru 1.

K tanci a poslechu zahraje
cimbálová muzika pořádajícího souboru

TJ Trojanovice Bystré, spolek
pořádá končinovou zábavu

POCHOVÁVÁNÍ BASY
v sobotu 3.3.2018 v 17:00 hodin
v hotelu Beskyd.

Na programu tradiční basa o životě na vesnici a politice, tombola s atraktivními cenami. Večerem provází skupina Asmatic. Vyzvednutí místenek na hřišti TJ
Trojanovice Bystré od 7.1.2018 každou něděli od 10:00
do 11:30.
Na Vaši návštěvu se těší Výbor TJ Bystré
Leden 2018
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Malá zimní hádanka
Leden je - aspoň podle kalendáře - měsíc,
kdy by měla vrcholit zima. Dva historické
snímky zasněžené beskydské krajiny nám
do redakce poslal pan Drahomír Strnadel.
Obě fotograﬁe jsou z roku 1920. Poznáte, kde byly pořízeny? Odpověď najdete
na dolním okraji stráky.
Martin Trubač

Poděkování
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
v roce 2017 uspořádalo řadu akcí, které
měly úzký vztah k obci Trojanovice. Mám
především na mysli edukační programy
pro školy, kterých se pravidelně účastní
žáci Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka v Trojanovicích i žáci mateřských škol. Kromě tradičního vánočního
a velikonočního programu žáci navštívili
také programy Proměny paní módy, Jak
se dělá Radegast, Svatý Martin a ti druzí, Kdo bydlí v lese. Členové divadelního
kroužku při základní škole se zúčastnili
programu Jak se dělá divadlo, který doplňoval výstavu Historie a současnost
ochotnického divadla ve Frenštátě p. R.
Úspěšně se rozvíjel i projekt čtvrtečníci,
který pravidelně navštěvují i trojanovičtí
občané. Tradiční akcí, které se účastní návštěvníci ze širokého okolí, je Frenštátská
muzejní noc, která se v roce 2017 nesla
v duchu podtitulu Přijďte rozezpívat muzeum.
Připravit akce, aby byly zajímavé a kvalitní, vždy něco stojí. Z tohoto důvodu jsme
v dubnu loňského roku v rámci grantové
výzvy požádali obec Trojanovice o ﬁnanční příspěvek na naše aktivity. Poskytnutou
dotaci jsme využili na realizaci výše zmíněných akcí. Jménem muzea bych chtěla
poděkovat obci Trojanovice za podporu a
všem trojanovickým občanům za přízeň,
kterou nám věnují.
Mgr. Alena Figarová
vedoucí muzea
foto: archiv MNJ

Odpověď
Horní snímek zachycuje pohled
na Radhošť od kříže na Lomné,
v místě, kde se dnes nachází kruhový
objezd. Zcela chybí dnešní zástavba a
lípy byly tenkrát docela útlými stromky. Dolní snímek zachycuje opět úbočí Radhoště, tentokrát s pohledem
na Helštýn.
Leden 2018
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Geodetické
práce
Ing. Lukáš Vrubel
Čeladná

728 886 874
Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza
Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané, uložené špalky
30, 35,40 cm a více
podle potřeby.

Možnost dovozu odběrateli.
Tel: 603 315 738
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Než se vydáte k volebním urnám
„V lednu budeme volit hlavu státu.“
Těmito slovy jsem před pěti lety zahajoval
na poslední stránce Obecních novin úvahu
Malá zkouška občanské dospělosti (ti, kdo
by si chtěli text připomenout, ho najdou
na webových stránkách Obce Trojanovice,
Archiv Obecní noviny, leden 2013).
Nyní se chci při podobné příležitosti obrátit na voliče a nabídnout nám všem, kdo se
chystáme k volebním urnám, pár podnětů
k zamyšlení.
Za prvé mějme na paměti, že se většinou
rozhodujeme emocionálně. Často mnohem více, než jsme ochotni si připustit.
Toho jsou si vědomi marketingoví poradci.
Dobře vědí, že volební slogan, barva vázanky, vhodně zvolená fotograﬁe či hudební
podkres mohou ovlivnit mnohé. Abychom
ve volbách nenechávali vyhrávat jednotlivé
reklamní týmy, pokusme se naše rozhodování postavit na racionálnějších základech.
Předně je dobré si uvědomit, jaké je postavení prezidenta v rámci parlamentní demokracie a jaké jsou jeho kompetence (viz
Ústava ČR, články 62-64). Většinu úkonů

provádí v součinnosti s premiérem či ministry vlády. Vystupuje váš kandidát víc
jako člověk spolupráce nebo jako sólový

hráč?
Prezident reprezentuje naši republiku
na mezinárodním fóru. Nenacházíme se
ve vzduchoprázdnu, ale jsme zasazeni
do sítě ekonomických (a potažmo politických) vazeb. Chcete-li zjistit, s kým a jak
těsné vazby to jsou, doporučuji nahlédnout
na stránky Českého statistického úřadu
(https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni-obchod). Vystupuje váš kandidát jako ten,
kdo tyto vazby spíše posiluje nebo spíše
oslabuje? Pokud platí to druhé, zvažte, jaké
nabízí alternativy a s jakými důsledky?
Prezident není povinován být morální
autoritou. Přesto však kultura jeho vystupování, postoj k ostatním (zvláště k těm,
kdo jsou jiného názoru), způsob, jakým
přistupuje k společenským a zákonným
normám, ovlivňují veřejnost. Jak vystupuje váš kandidát vůči svým oponentům?
Souhlasili byste, kdyby se stejně choval i
vůči vám?
Přeji všem dobrou volbu!
text a foto: Martin Trubač

Akce v Trojanovicích a okolí
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Napsáno na okraji...
Čas je veličina, která ovlivňuje život
každého z nás. Přiznávám, že jsem jím
fascinován. Nejspíše proto, že se neustále žene kupředu nezávisle na tom,
co se právě děje. Mnohokrát jsem přemýšlel, jaké by to bylo ovládnout čas
ve svůj prospěch. Toužil jsem častokrát
zastavit jeho tok. Mohl bych tak navždy
vychutnávat příjemné chvíle, například
se svou rodinou. A protože rád cestuji,
často bych si přál zdržet se na zajímavých místech co možná nejdéle, abych
mohl vychutnávat jejich neopakovatelnou atmosféru. Stejně tak bych si přál,
aby má setkání s přáteli, které jsem delší dobu neviděl, trvala napořád.
Myslím, že každý z nás by v takových
situacích rád zastavil čas. Bohužel nejsem Harry Potter. Zastavovat čas, či
posouvat jej dopředu a dozadu - tuto
zázračnou schopnost budu zatím vídat jen ve fantasy ﬁlmech. Ale jednou,
možná...
V minulosti bylo pro mnohé lidi nepředstavitelné, že by se někdy mohl
uskutečnit let do vesmíru, a dnes již
to považujeme téměř za samozřejmost. Věci, které se nám mohou zdát
nereálné, se jednoho dne mohou proměnit ve skutečnost. To bychom měli
mít vždy na paměti. Nyní však máme
jedinou možnost, jak alespoň trochu
zadržet plynutí času - prostřednictvím
vzpomínek.
Vždy, když si vybavím nezapomenutelné životní chvíle, jako kdybych to
všechno prožíval znovu. Aspoň touto
cestou se mi podařilo přimět čas, aby
zůstal chvíli stát. Je mi jasné, že s přibývajícím věkem se i mé prožitky, které nyní nosím uloženy ve své hlavě a
v srdci, stanou mlhavějšími a nebudu
si je vybavovat zcela přesně se všemi
detaily, jako je tomu dnes.
Naučil jsem se proto, že důležité je vychutnávat si každou životní chvíli, kterou prožíváme, protože nic se v životě
neopakuje úplně stejně. Každý moment
se děje poprvé a zároveň naposledy.
Někdy možná přijde ta chvíle, kdy budeme mít všechny časové úseky našich
životů pod kontrolou. Nevím, možná...
Do té doby nám však nezbývá než čas
respektovat. Nechme ho dále a dále
pracovat. Smiřme se s tím, že plyne a že
je to tak vlastně správně.
Matěj Fucyman
Leden 2018

Starosti a radosti včelařů
Rok 2017 byl pro včelaře jeden z nejhorších za poslední léta, co se týče produkce
medu. Jaro bylo vcelku ještě dobré, ale pak
přišlo studené květnové počasí, které připravilo včelstva o jednu generaci včel a tím
o jejich značné oslabení.
Hlavní medovicová snůška v červnu byla
krátká, protože mšic - coby producenta
medovice - bylo minimálně a snůška z lip
nebyla prakticky žádná, jelikož lípy skoro
vůbec nekvetly z důvodu poškození květů
mrazem v květnu.
Zásoby medu ve včelstvech koncem července byly minimální, a tak se muselo přistoupit k včasnému zakrmení, aby nedošlo
k omezení plodování a tím k minimalizaci
produkce zimní dlouhověké generace včel.
Včelařím desítky let a o všem podstatnémsi vedu záznamy, ale takovou situaci nepamatuji.
Co se týče nákaz, je zatím situace na přijatelné úrovni. Katastrální území Frenštátu

a Trojanovic je obklopeno ze všech stran
ochrannými pásmy proti moru včelího
plodu, jehož ohniska jsou v Kozlovicích,
na Čeladné a na hranici katastrů Lichnova
a Kopřivnice. Varroáza, což je roztočíková
nákaza, se drží v přijatelných mezích také
díky novým postupům léčení organickými
léčivy, jako je kyselina mravenčí, mléčná a
šťavelová.
K dobrým zprávám patří, že členská základna se rozrůstá, a potěšitelné je, že přibývá mladých včelařů a včelařek. Spolek
pořádá přednášky, zájezdy a letos poprvé
jsme uspořádali včelařské odpoledne. Poslední přednáška na téma apiterapie (alternativní léčení včelími produkty) byla hodně zajímavá a poučná.
Do nového roku 2018 přeji všem hodně
zdraví, štěstí a včelařům včelařských úspěchů.
Oldřich Hrnčíř
předseda ZO ČSV Frenštát p. R.

Rok 2017 pro trojanovické hasiče - muže
Na začátku roku 2017 jsme se po dlouhé
době sešli v plné sestavě, dokonce i s náhradníky, a tak jsme se s chutí přihlásili
hned do dvou lig v požárním útoku. A to
do Novojičínské ligy, ve které jsme se nakonec umístili na 4. místě, a Moravskoslezské
ligy, kde jsme skončili 12.
V průběhu roku jsme navštívili soutěže v různých koutech našeho kraje i na
Slovensku. Celkem jsme najezdili necelé
4000km a zúčastnili se neuvěřitelných 56
soutěží. Z toho jsme byli 19x „na bedně“.
Náš letošní nejlepší čas jsme zaběhli v Nové Vsi, a to 14,33s. Na této soutěži
jsme měli i nejrychlejší sestřik na levém
proudu s časem 14,11s.

Pro nás nejúspěšnější soutěž, které jsme se
v roce 2017 zúčastnili, se konala u našich
sousedů, v Čierném na Slovensku. Bylo
zde přes padesát soutěžních týmů z Česka,
Slovenska i Polska. My jsme se však ani tak
velké konkurence nezalekli, zaběhli jsme
vydařený útok a celou soutěž jsme vyhráli
s časem 14,39s.
Uplynulou sezónu hodnotíme jako velmi
vydařenou a už se těšíme na další.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, obecnímu úřadu a sboru nejen za ﬁnanční podporu.
text a foto: Jiří Drong
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Žáci z Trojanovic žijí ﬂorbalem
Přes tisíc přihlášených škol a mezi nimi
ta naše. Začala okresní kola ČEPS cupu.
Tato již tradiční akce pořádaná Českým
ﬂorbalem ve spolupráci s partnery tak znovu dokazuje úctyhodný zájem škol o sport
obecně. Jednotlivé školy z každého kraje
České republiky se mohly přihlásit do dvou
kategorií – do dívčí (24. 11.) nebo chlapecké (22. 11.).
Akce začínala na úrovni okresních kol.
Nejlepší týmy z této fáze postupují do Krajského ﬁnále a následně ti nejlepší až do Národního kola. Naše škola se zúčastnila poprvé v obou kategoriích. Sportovní klání se
konala na kopřivnické ZŠ Emila Zátopka.
Na turnaji bylo možno zhlédnout mnoho
zajímavých ﬂorbalových zvratů, zápolení
o míčky, krásné střely na branku, ale také
zapálení pro hru až do vyčerpání. Sečteno
a podtrženo, naši hráči a hráčky se sice neumístili na postupových místech, ale snažili se na hřišti udělat maximum pro to, aby
odjížděli z turnaje s pocitem dobře odvedené práce.
Odměnou jim za to byl poukaz na ﬂorbalové vybavení, který věnovali sponzoři

všem školám, které se zúčastnily okresního
kola. Poukaz využijeme na obnovu ﬂorbalového náčiní ve škole.
V kategorii chlapců reprezentovali: Sandro Carallo, Václav Dobiáš, Jan a Josef Hradeční, David Dostalík, Adam Sedláček,

Skákání přes švihadlo

Premiéra orientačního běhu se povedla

Skákat přes švihadlo by mělo být jednou ze základních dovedností dětí.
Žáci ZŠ Trojanovice to dokázali v 1.
ročníku Mikulášského skákání o trojanovického přeborníka. Na start se
postavilo a švihadlo roztočilo celkem
52 dětí. Mladší děti z 1. – 3. třídy skákaly 2 minuty snožmo a střídavě tzv.
koníčka. Starší děti ze 4. – 5. tříd pak
za stejný čas musely vystřídat 4 techniky – snožmo s otáčením švihadla dozadu a dopředu, následovalo „vajíčko“
a střídavé přeskoky „koníček“.
Rodiče dětí ze Spolku klubu rodičů
nakonec předali nejlepším sportovcům odměny a všem dětem mikulášské překvapení.
A kdo jsou naši přeborníci?
1. třída – Julie Jaškovská 131 skoků,
Dominik Juračák 93 skoků
2. třída – Adéla Válková 183 skoků,
Sebastián Špaček 193 skoků
3. třída – Hanka Bocková 201 skoků,
Jirka Petr 245 skoků
4. třída – Tereza Bayerová 162 skoků,
Adam Sedláček 92 skoků
5. třída – Veronika Válková 179 skoků, Jan Kriegel 220 skoků.
Svatava Hanzlová

Jiří Petr. V kategorii dívek: Natálie Krajčí,
Vanesa Slezinská, Judita Juračáková, Žoﬁe
Procházková, Kristýna Pindurová.
text a foto: Michaela Manová

C (1,7 km): děvčata - 1. Judita Juračáková,
2. Tereza Bayerová, 3. Kristýna Káňová.
Chlapci – 1. Jonáš Novák, 2. Jiří Mazgaj, 3.
Ctirad Procházka.
Svatava Hanzlová
foto: Kateřina Hrnčířová

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka Trojanovice a OB Havířov připravily
poslední listopadovou sobotu loňského
roku zimní orientační běh v příjemném
prostředí Trojanovic.
Teplého zázemí školy využilo celkem 176
sportovců. Ti se vydali s mapou a buzolou
do okolí školy, aby v co nejkratším čase našli všechny vyznačené kontroly. Bylo příjemné vidět na startu žáky školy s rodiči
nebo celé běhající rodiny.
Jejich výkony byly ohodnoceny pěknými
cenami a tombolou. Akci sponzorsky podpořili Obec Trojanovice a restaurace Balita. Výsledky žáků ZŠ Trojanovice na trati
Leden 2018

14
Závěr roku 2017 u našich futsalistů
Přinášíme stručný přehled zápasů, které
odehrál tým G. T. Trojanovice v listopadu a
prosinci minulého roku, s komentáři Dalibora Petrželky.
17.11.2017 - Růžové Tlapičky Hukvaldy

– G.T. Trojanovice 7:2
Branky: Fojtík Adam 3, Dvořák Ondřej 2,
Levčík David - Maruchnič Ivo, Prorok Lubomír
Zápas, na který asi budou chtít futsalisté

Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 2. prosince 2017

Občánci zleva: Diviš Reiter, Marie Vodrážková, Aloisie Orlíková, Iveta Fojtášková, Filip Šárský, Ota Hrabovský

Trojanovic velice rychle zapomenout. Tlapičkám doslova vnutili výhru svým výkonem.
23.11.2017 - G. T. Trojanovice – Edison
Ostrava 8:4
Branky: Špaček Radim 3, Košelík Radim
2, Klimpar Pavel 2, Petrželka Dalibor - Holaň David 3, Vrečka Tomáš.
Dalibor Petrželka: „Začátek utkání jsme
nepodcenili a po několika zaváhání hostů
v rozehrávce jsme šli rychle do dvoubrankového vedení, do poločasu jsme přidali
ještě 3 branky a inkasovali pouze jednou.
Po změně stran již Trojanovice drama nepřipustily a s kvalitním soupeřem z Ostravy „urvaly“ všechny 3 body.“
1.12.2017 - Dragons Nový Jičín – G. T.
Trojanovice 3:5
Branky: Klimpar Pavel 3, Kovář Jiří, Petrželka Dalibor.
Dalibor Petrželka: „První poločas jsme
zvládli velice dobře, vytvořili jsme si spoustu dobrých příležitostí a do šaten šli s třígólovým náskokem. V druhé půli se naše hra
zhoršila, naopak
Dragons
přidali
na obrátkách a málem mohli vyrovnat, nebýt selhání soupeře. Potvrdilo se známé nedáš, dostaneš - a o chvíli později jsme šli
do dvoubrankového vedení. Soupeři se ještě podařilo vstřelit krásný a ve futsale málo
k vidění gól hlavou, ale to bylo vše.“
7.12.2017 - G. T. Trojanovice - Amatér
Komárovice 11:2
Branky: Maruchnič Ivo 3, Košelík Radim
3, Petrželka Dalibor 2, Klimpar Pavel 2, Štika Jan - Foukal Tomáš, Kuchař Michal.
Předehrávka sedmého kola vyšla na výbornou futsalistům Trojanovic, kteří ve své
hale porazili vysokým výsledkem Amatér
Komárovice. Za zmínku určitě stojí, že si
hattrick připsal brankář domácích Ivo Maruchnič. Trojanovice touto výhrou dotáhly
svého soupeře z Komárovic a se ziskem 12
bodů jsou na pátém místě.
Všem, kdo nás na jednotlivých zápasech
přišli podpořit, děkujeme. Budeme rádi,
když nás i v novém roce přijdete povzbudit nejen v domácím prostředí. Doporučuji
tedy sledovat aktuální rozpis našich zápasů
na oﬁciálním webu http://nv.fotbal.cz/futsal/kao/divize-f/
Dalibor Šuhajda
www.futsaltrojanovice.cz

Jubilanti zleva nahoře: Jaroslava Šablaturová, Miroslava Kutějová, Milada Ličková, Bohuslav Mikeska, Jaroslav
Penkala, Marie Kaiserová
Zleva dole: Marie Ambrožová, Zdenka Reková, Alena Poláková, Pavel Káňa
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