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Slovo místostarostky

Vážení spoluobčané!
Nastává čas jarního úklidu – jestli jste
teď pomysleli na ten předvelikonoční,
nebo se vám v hlavě zrodil obrázek zametače chodníků, věřte, že jsem kromě
tohoto pořádku myslela pořádek duševní. Utřídění si myšlenek, oprášení a
ujasnění životních cílů, rozlišení podstatného od balastu. Nejlépe tak, aby se
nám podařilo vše pro nás důležité, co
nám dává smysl a naplňuje nás, nepotlačovat na úkor povinností. Tak, aby
naše bohatství spočívalo v prožitých
pozitivních zážitcích. Kamarádovi maminka vtloukala větu: „Co zažiješ, sníš a
vypiješ, ti nikdo nevezme“. Navíc o duševní bohatství se snadno pečuje, není
svázáno úvěry, smlouvami, garančními
prohlídkami atd. Zážitky můžete sdílet
s lidmi bez nároku na vymezení podílu,
mohou být všech přítomných, můžete si je kdykoli připomínat bez náhrad
za autorská práva. Vzpomínky nemají
záruční lhůtu, ani se nerozbijí. Nekupí
se a nepřekážejí jako přebytečné věci,
které jsme nahradili novými, a nesedá
na ně prach. Jsou bezúdržbové, jediné,
co je nutno udržovat, je vztah k lidem, s
kterými své chvíle prožíváte. Ale u této
investice se nemusíte bát o její návratnost, úročí se lepším úrokem, než vám
může nabídnout jakákoli banka. Škoda
možná jen toho, že nejdou jako v materiálním světě pojistit či reklamovat.
I když se dá dneska reklamovat skoro
vše, včetně toho, že voda v moři je slaná,
tak místo námitek zkusme skousnout i
to ne zcela podařené v našich životech,
protože budoucnost je jen a jen v našich rukou. A proto nám všem přeju
jasnou mysl, nezamlženou starostmi a
otevřenou novým výzvám a zážitkům,
které nás příjemně pohladí jako jarní
slunečné dny.
Ivana Vrtalová
místostarostka obce

Ženevský kříž v proměnách času
Dne 6.února uplynulo 100 let od založení
Československého červeného kříže, přímého předchůdce současného Českého červeného kříže (ČČK). Souhlas s jeho vznikem
v mladé Československé republice vyslovil T.G.Masaryk a do funkce předsedkyně
jmenoval svou dceru Alici Masarykovou.
Mezinárodní kořeny jsou ještě o desítky
let starší. Základní poslání nesoucí prvky
zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární však zůstávají stejné. I když je
existence ČČK dána ze zákona a základnu tvoří jeho zaměstnanci, neobešel by se
bez dobré vůle členů a dobrovolníků, kteří

nání činností na místní úrovni, kdy mi v
mnohém splývá činnost Charity Frenštát,
ČČK ve Frenštátě a výstupů z komunitního
plánování Frenštátu a příslušných obcí. V
kterých aktivitách jste angažováni nejvíce?
Snažíme se o preventivní programy, o
předcházení nutnosti následné péče – tj.
dobře zvládnutá první pomoc může minimalizovat pozdější komplikace v rehabilitaci a návratu do běžného života. Nabízíme
kurzy první pomoci pro děti ve školkách,
na základních a středních školách, uvidíte
nás na Dni města a na akcích pořádaných
městem. O ukázky na základních a střed-

Členky MS ČČK Frenštát p.R: zleva p. Kurdelová, Paternová, Poledníková (z OS ČČK
Ostrava), Němcová, Bartošová a Morávková
naplňují ideje vzájemné pomoci a uvádějí
je v realitu. Takovýchto lidí, či právnických
osob, s myšlenkou „pomoct pomáhat“ je v
ČR kolem 17 000. Organizačně se člení na
Oblastní spolky (nám nejbližší Ostrava a
Frýdek Místek), ty pak na Místní skupiny,
kam spadá skupinka 40 členů ve Frenštátě
p.R.
Oslovila jsem proto bývalou předsedkyni,
p.Evu Šandorovou, aby mi přiblížila aktivitu Místní skupiny. Co mě k tomuto vedlo?
Z dětství si vybavuji prezentace záchranných akcí, kdy naběhly ženy v bílých pláštích s typickým návlekem na ruce s červeným křížem na bílém poli. A chtěla jsem
si potvrdit, zda je to pouze má domněnka
nebo realita, že těchto akcí ubylo, a zda
snad nevymizely úplně.
V cukrárně jsem tak odhalovala zákulisí
existence ČČK s dvěma ženami – současnou (p.Paternová) a emeritní (p.Šandorová) předsedkyní.

Přišla jsem si ujasnit kompetence a prolí-

ních školách bohužel zájem upadá, stejně
tak dohled u akcí města je nahrazován profesionálním zdravotníkem.
Další velkou kapitolou, kterou jsme známí, je motivace obyvatel k dárcovství krve.
Neodmyslitelně je spojena s oceňováním
dárců dle počtu odběrů. Od ocenění za
první odběr přes medaile Prof. Mudr. Jana
Janského, Zlaté kříže až po Plaketu za 250
bezpříspěvkových odběrů, označenou jako
dar života. My, v rámci Místní skupiny, počty odběrů sledujeme a jsme domluveni
s MěÚ ve Frenštátě na oceňování bezpříspěvkových dárců.

ČČK je spjat s pomocí v Sýrii a syrským
uprchlíkům v Libanonu. Pořádá se sbírka i
tady ve Frenštátě?

Tuto mezinárodní humanitární aktivitu
má pod patronátem pražská centrála. My
se zaměřujeme na pomoc při nečekaných
událostech v Severomoravském kraji, jako
byly např. povodně nebo exploze domu ve
Frenštátě v roce 2013.
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V přehledu aktivit na webových stránkách
ČČK jsem našla i připravenost na katastrofy. Znamená to, že máte v záloze sklad s potřebnými věcmi a ošacením?

My máme už pouze jeden sklad se staršími
věcmi, záchranný tým, sanitky má Ostrava,
pod kterou spadáme. Dříve jsme byli organizačně přiřazeni pod Nový Jičín. Sklad
býval i v Trojanovicích. Byly zde dvě Místní skupiny, ve vedení byla p. Baránková.
Frenštát měl dokonce čtyři. S odchodem p.
Baránkové jsme v této lokalitě zůstali jako
jediní.

A v oblasti sociální geriatrické péče působíte?

V rámci republiky jsme dokonce zřizovateli či provozovateli několika zařízení, v MS
kraji jsou to zařízení v Ostravě a Karviné.
Místně jde hlavně o navštěvování jubilantů
z našich řad, ve věku od 65 let.

V republikových číslech jsem vyčetla toto:
K 31.12.2017 měl ČČK celkem 16.758 členů
a dobrovolníků sdružených v 494 Místních
skupinách ČČK v 68 Oblastních spolcích
ČČK; počet zaměstnanců ČČK činil 640.
Jaký je rozdíl mezi členem a dobrovolníkem?

Členové mají svou členskou průkazku,
platí členský příspěvek ve výši 100Kč ročně, mají své povinnosti, jako je účastnit se
členských schůzí a sloužit služby. Dobrovolníci nám pomáhají většinou nárazově,
většinou v době, kdy řešíme nějakou krizovou situaci.
.

V dnešní době internetové propagace
jsem dohledala informace s celorepublikovým záběrem, ale konkrétně k frenštátské
Místní skupině pouze kontakt na bývalou
předsedkyni. Hledala jsem špatně?
My těchto moderních komunikačních
prostředků nevyužíváme. Vždyť nejmlad-

Napsáno na okraji
ším členům je kolem 60 let. Ale je pravda,
že bychom uvítali, kdyby se někdo ochotný
našel, kdo by tuto propagaci zvládl. Používáme publikace vydávané centrálou v Praze, které jsou nám k dispozici. Hlavně na
téma první pomoc a dárcovství krve. Ke
stažení na stránkách ČČK je dvouměsíčník s názvem Noviny Červeného kříže. Nás
konkrétně můžete vidět na Dni města, kde
rozdáváme letáčky, omalovánky pro děti
na téma první pomoc. Necháváme si tisknout plakáty s pozvánkami na naše akce.
2x ročně pořádáme členskou schůzi s účastí přednášejícího a 1x měsíčně výborovou
schůzi. Prostory máme propůjčeny od Klubu důchodců, vlastní klubovnu nemáme.
Ostravský oblastní spolek má k tomuto celé
středisko, kde se lidé mohou scházet. Organizujeme 1x ročně rekondiční týdenní pobyty se zdravotníkem, masérem. Loni jsme
byli např. na Horní Bečvě v hotelu Cherry.
Dále pořádáme Den matek a na Den dětí
zájezdy zdarma pro děti s omezenými možnostmi.

Stoleté výročí proběhlo v únoru, oslavy
jsou však naplánovány na 7.květen. Při
slavnostním setkání v Praze na Žofíně bude
představena i publikace Století s Červeným
křížem. Budete se oslav účastnit?
Ne.

Za rozhovor bych oběma ochotným dámám ráda poděkovala. A na přání Místní
skupiny Frenštát p.R zvláště dlouholeté
předsedkyni p. Evě Šandorové, jejíhož úsilí
a ochoty si velmi váží.
připravila: Ivana Vrtalová
foto poskytly členky ČČK

Z práce domů a z domu do práce. Ze
školy do školy. Život každého z nás se
postupem času stane rutinou, kterou
všichni neustále opakujeme. Čas od
času nás však napadne: Vyzkoušejme
něco nevšedního! Například bungee
jumping. No jasně - to je ono! Počáteční nadšení z naprosto jedinečného a
možná i trochu šíleného nápadu však
zanedlouho vystřídají pochybnosti.
Ta opatrnější část našeho já se nám to
snaží rozmluvit: Ty ses zbláznil, že jo?
Skákat na laně? Víš, jak je to nebezpečné? Co když se ti v té velké rychlosti
při skoku zamotá hlava? Jsi si jistý, že
personál, který tuhle atrakci obsluhuje,
je opravdu řádně vyškolen? A vůbec,
není vhodné, aby ses pohupoval někde
zavěšený před zraky mnoha lidí, které
ani neznáš a mohli by se ti smát. Rozmysli si to dobře. A už je tu dilema!
Impulzívní část mého já se nechce nechat jen tak lehce odradit: Přestaň už
pořád na celé věci hledat jen negativa.
Žádné nebezpečí ti nehrozí. Poprvé v
životě skutečně prožiješ něco, o čem
dosud jenom sníš! Na co ještě čekáš?
- Ale ani „pan přemýšlivý“ v nás to
nevzdává: Pozor, pamatuj, že snadno
můžeš udělat chybu. Možná bude lepší
se nad tím vším ještě jednou důkladně
zamyslet. Jak se tedy rozhodnout? Podobné konflikty mezi svými vlastními
vnitřními hlasy zažíváme každý den,
a to i v naprosto běžných a mnohdy
banálních situacích. Hlasy, které jsou
usídlené někde hluboko v nás, se mezi
sebou hádají o tom, co máme koupit na
nákupu, co si máme vzít na sebe. Jestli máme oslovit člověka, který je pro
nás naprosto neznámý. Někdy takové rozhodnutí může zásadně ovlivnit
celý náš život. Jak se tedy rozhodnout
správně? Já jsem zvolil dilema s bungee jumpingem. Touha udělat něco
nevšedního a nečekaného, co vybočuje
nad rámec všedního dne, je v každém z
nás. Dříve či později tato touha získává
na síle a žádá, abychom ji naplnili. Na
nás záleží, zda dáme přednost odvaze
a dobrodružství nebo se přikloníme k
umírněnému a bezpečnému řešení. A
nyní dovol, milý čtenáři, abych ti položil jednu otázku. Jak by ses rozhodl ty?
Kterému „hlasu“ bys dal přednost?
Matěj Fucyman

Foto z archivu OÚ Trojanovice - ČSČK 18.8.1973, námětové cvičení u hotelu Banka
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Tříkrálová sbírka 2019

Reakce naší čtenářky a občanky
Ráda bych reagovala na sloupek Slovo starosty uveřejněný v únorovém vydání Obecních novin. Pan starosta v něm připomíná, že
Trojanovice byly a jsou turistickou obcí. V tomto ohledu s ním
naprosto souhlasím. Dále uvádí, že hosté se k nám už před 250
lety jezdili léčit „žinčicí, tichem a čistým povětřím“. Klid a čistou
přírodu, za níž lidé do Beskyd jezdí i dnes, je však třeba chránit.
Z hřebene Radhoště se již teď stalo místo, kterému se milovníci klidu zdaleka vyhnou. Projekty, jako je stezka Valaška, vybudovaná navzdory výhradám CHKO v cenné ptačí oblasti, hrozí
zničit právě to, čím jsou naše hory pro návštěvníky atraktivní.
Takováto forma rozvoje cestovního ruchu sice možná přinese
větší zisky v horizontu několika volebních období, dle mého názoru však jde o velmi špatnou investici do budoucnosti. Beskydy
v současné době procházejí těžkou zkouškou odumírání smrkových porostů v důsledku klimatické změny a krátkozrakého lesního hospodaření. O to více bychom se měli snažit chránit zbývající oblasti zachovalé přírody, protože na tom závisí, zda se k
nám budou chtít lidé jezdit „léčit“ i za deset, dvacet či padesát let.
Martina Dušková

20 000 O místech a lidech
„Velká architektura velká města nepotřebuje.”
Jan Vondrák / Mjölk architekti

V duchu zmíněného motta vychází publikace, která se objeví v
tomto měsíci na pultech knihkupectví.
Zachycuje 20 měst a obcí pod 20 000 obyvatel. Za podpory
Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury bylo
zmapováno 20 příběhů od vzniku architektonických studií
přes realizaci, sledování udržitelnosti a toho, jak se novým
prvkům ve veřejném prostoru a občanským stavbám skutečně
daří v běžném každodenním životě.
Obsah kapitoly 16 nás jistě může těšit:
16
Trojanovice
potraviny Hruška a nová náves
Kamil Mrva Architects
Nejhezčí potraviny v republice...i toto a mnoho dalšího si můžete v nové publikaci přečíst.

Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí.
Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a
je koncipována tak, že z daru, který jste vhodili do pokladničky,
zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala (tj. Charita Frenštát p.R), 15 % využije na své projekty příslušná diecézní
Charita (diecéze ostravsko-opavská), 10 % pomůže potřebným v
zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je režie
sbírky. Výtěžek je pak použit na předem schválené záměry.
Výsledky tříkrálové sbírky 2019 (Charita Frenštát p.R):
			

obec

počet
pokladniček

výnos

Bordovice

2

29.283 Kč

Čeladná

7

37.736 Kč

Frenštát p.R

10

36.505 Kč 5 EURO

Hukvaldy

13

81.365 Kč

Kopřivnice -Mniší

2

34.228 Kč

Kopřivnice - Vlčovice

4

19.358 Kč

Kozlovice

22

122.110 Kč, 5 EURO

Kunčice p.O

14

94.022 Kč

Lichnov

11

70.187 Kč, 5 EURO

Tichá

15

58.854 Kč

Trojanovice

3

7.752 Kč

Celkem

103

591.400 Kč,15
EURO

Kontaktní místo pro daňové přiznání
Dne 11. března 2019 v čase 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 bude
v budově radnice (velká zasedací místnost) ve Frenštátě pod
Radhoštěm zřízeno kontaktní místo Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Kopřivnici pro příjem přiznání k daním z příjmů fyzických osob za rok 2018.
Na recepci MěÚ Frenštát p. R. jsou k dispozici tiskopisy pro
daňová přiznání.

Blahopřejeme
Český červený kříž uděluje nejvyšší, Zlatou medaili prof.
MUDr. J.Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými Zlatou medailí je i p. ing. Eva Kotlánová.
Připojujeme se i my k poděkování za tento humanitární postoj,
kdy každá kapka krve může přispět k záchraně života.
		
redakce
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Pohyb obyvatel v roce 2018

Sběrný dvůr - začátek stavebních prací

V roce 2018
•
se narodilo 31 dětí – 18 děvčat a 13 chlapců
•
zemřelo 17 občanů – 8 žen a 9 mužů
•
se přihlásilo k trvalému pobytu 84 občanů
•
se odstěhovalo 47 občanů.

Dlouhodobě úspěšný projekt sběrného dvora se letos dočká
avizovaného vylepšení. Budoucí plusy, které přinese v podobě lepšího uskladnění obecní techniky, štěpky pro vytápění,
usnadnění manipulace s dotřiďováním odpadu a vybudování
nové rampy pro výsyp odpadu, budou ovšem předcházet mínusy týkající se omezení v manipulačním prostoru dvora.
Stavební práce si vyžádají v 0.fázi demontáž stávající rampy,
tudíž omezení v příjmu objemného odpadu. Dojde také k posunu kompostárny do zadnější části dvora a na jejím původním
místě k odkrytí zeminy a jejímu přechodnému uskladnění. V
těchto místech pak vznikne nová zpevněná plocha s umístěním současných kontejnerů a také nové haly a přístřešky pro
uskladnění techniky, materiálu a odpadu. Staveniště při výstavbě nových objektů pravděpodobně naruší běžný provoz.
O konkrétních změnách budete včas informováni, ať už pomocí internetových stránek obce nebo mobilního rozhlasu, abychom minimalizovali následky omezení poskytovaných služeb.

Celkový počet obyvatel bude uveden v červnovém čísle, podle
statistik ČSÚ, který každoročně zveřejňuje tato data k 30.4.

Naši jubilanti
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Pavlína Diatková
Věra Kovaříková
Stanislav Hucovič
Marie Blažková
Jaroslav Hlavička
Josef Petr
Zdenka Šrubařová
Ludmila Ježíšková
Stanislav Štochel

93 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Ivana Vrtalová

Vodovod a kanalizace - Dolní část Lomná

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Další část obce v husté zástavbě má svou kanalizaci a vodovod
díky dotačnímu programu Moravskoslezského kraje.
V prosinci 2018 obec úspěšně dokončila realizaci stavby projektu:

Poděkování

„Zajištění odkanalizování a zásobování vodou –

Vidím to jako dnes, když jsem si v říjnu 2018 otevřela příchozí
Obecní noviny s článkem emeritního p.místostarosty, loučícího se se svou funkcí a s přáním zdaru pro nové zastupitele. Tenkrát by mě ani ve snu nenapadlo, že se mě tento článek
bude týkat více než jiných. Že toto rozhodnutí, kterým ukončil
své působení v komunální politice, zasáhne do mého života, že
propojíme jeho cílovou pásku s mou startovní, a tak zachováme kontinuální běh událostí.
Dlouhých 8 let každé písmenko, obrázek, reklama, tabulka atd.
procházela pod rukama p.Trubačovi tak, aby z této neforemné
změti vznikl koncept a závěrečná podoba novin, které pak najdete ve svých schránkách. A věřte, že už vím, o čem mluvím,
když si dovolím říct, že na tuto tvorbu padla za těch 98 vydaných měsíčníků spousta probdělých nocí.

Dolní část Lomná.“
Celkové náklady této investice dosáhly výše 8,17 mil. Kč. Obec
Trojanovice získala na tuto realizaci dotaci ve výši 6,13 mil. Kč
z dotačního programu Drobné vodohospodářské akce z Moravskoslezského kraje, tj. 75% celkových nákladů. Díky dotaci
bylo vybudováno 1175,85 metrů kanalizace a 1271,83 metrů
vodovodu. Realizace trvala 10 měsíců a má přímý dopad na 33
nemovitostí, čítajících 132 obyvatel.

Projekt byl spolufinancován Moravskoslezským
krajem

PaneTrubači, děkujeme a ať se Vám daří !!!
Ivana Vrtalová a celý tým obecního úřadu
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Obecní bál

Zápis do 1.třídy

V sobotu 26.1.2019 proběhl v sále hotelu Beskyd tradiční Obecní bál. Kolikátý
již? Pozvánka na něj tento údaj neuvádí.
Kde tedy hledat 1. ročník v tomto duchu, pod tímto označením?
Archiv Obecních novin odhalil v březnovém čísle r.1998 hodnocení 1.ročníku konaného v restauraci Šenk. Pozvánka na druhý je ovšem z roku 2000.
Pak by letošní měl nést číslo 21.

Ředitelka Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice
informuje:

K doplnění uvádím, že 3.rokem zahrála k tanci i poslechu famózní skupi-

na Nightshift, doplněná o nečekaného
hosta Ladislava Kokeše, který umocnil
hudební vystoupení hrou na housle a
doprovázel vyhlašování tomboly klavírním sólem. 2. rokem se nám představil
účastník finále ČR a Mistrovství světa Jakub Zíma, tentokrát s partnerkou
Wendy Prokopovou, kteří kromě svých
vrcholových tanečních vystoupení nacvičili s přítomnými základy salsy a
vtáhli je tak do víru latinskoamerických
tanců.

Zápis k povinné školní docházce se koná

v sobotu 6. dubna 2019 v čase 8:00 – 12:00 hodin.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí s
aktuálním datem, tiskopis žádosti bude na webových stránkách školy k dispozici od
11.3.2019).
Doklady k zápisu:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)
Odklad povinné školní docházky:
Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu v období před zápisem a k
žádosti o odklad povinné školní docházky přiložit:
1. Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum)
2. Doporučení od lékaře
Lhůta pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky je od 1.4. – 30.4. 2019.
Předčasné zaškolení:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného
školního roku (2019/2020), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v
tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince k plnění
povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k
žádosti o přijetí přiloží. Obecně nejde o vynutitelný nárok, ale o výjimku posuzovanou
ředitelkou školy.
Kritéria přijetí:
V případě zapsání většího počtu dětí, než je kapacita žáků a prostorové možnosti (tj.
otevření dvou prvních tříd v celkovém počtu 37 žáků), budou přednostně přijímány
děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením seznamu u hlavního
vchodu do školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.
S dotazy se můžete obracet na tel: 556 835 631, 774 960 400.

Místní poplatky a jejich úskalí
Opět velký dík patří organizátorům z
řad zaměstnanců obecního úřadu za zajištění prostorů hotelu Beskyd, výzdobu, organizaci večera a realizaci tomboly. K tomuto neodmyslitelně patří velké
poděkování sponzorům, díky nimž je
tombola opravdu velkým zpestřením
večera, a zaměstnancům hotelu Beskyd
za zajištění provozních věcí.
Ivana Vrtalová
foto: David Šrubař

Až zkušenosti ukazují, jaké výzvy a komplikace na nás čekají při platbě místních poplatků. Odhalili jsme, že stále od části občanů přichází platba na účet u komerční banky, který obec bude vypovídat, a proto uvádíme již nové číslo účtu u ČSOB :

285074707/0300
Prosíme, zkontrolujte si, pokud máte naveden trvalý příkaz nebo používáte šablony z
minulých plateb, zda zasíláte platbu na tento účet.
Pokud jste zapojeni do bonusového programu pytlového sběru, nezapomeňte se při
platbě převodním příkazem informovat o výši bonusu na obecním úřadě na tel.
556 835 022 nebo mailem na ic@trojanovice.cz nebo obec@trojanovice.cz.
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Akce v Trojanovicích a okolí
Dne 10.3.2019 si prostřednictvím mezinárodní kampaně
„ Vlajka pro Tibet“ připomeneme již 60.výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně
potlačeno armádou Čínské lidové republiky a při němž
zahynulo na 80 000 Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů zemřely
v následujících letech ve věznicích, pracovních táborech
nebo během hladomoru. Počet tibetských uprchlíků v exilu dosáhl zhruba 140 000.

Na protest proti porušování lidských práv v Tibetu se za
posledních jedenáct let upálilo již 155 Tibeťanů.
I letos proto na podporu malého národa, který má stejně
jako my přímou zkušenost s totalitním režimem a s okupací, vyvěsíme na OÚ tibetskou vlajku.
V loňském roce se k akci připojilo na 737 měst, obcí, městských částí nebo krajů.
Ivana Vrtalová
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Kotlíkové dotace - 3.kolo výzvy
Uvažujete o výměně starého kotle?
Na začátku ledna spustilo Ministerstvo životního prostředí třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací hrazených z evropských
fondů. Alokace ve výši 0.5 mld korun nasvědčuje, že by v rámci Moravskoslezského kraje (MSK) mohlo být uspokojeno cca 5000 žádostí.
Vede Vás k tomuto ekologické smýšlení?
Zkušenosti ukazují, že kotlíkové dotace jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů vedoucích ke snižování emisí. Možná bychom mohli
namítat, že naše oblast ostravsko-karvinská je v červených číslech v rámci vyhodnocení koncentrací polétavého prachu a množství
benzopyrenu v ovzduší kvůli průmyslové zátěži. Faktem ale je, že lokální topeniště se na kvalitě ovzduší podílejí z necelých 50% v rámci
prachových částic a z 50% na koncentraci benzopyrenu.
Jste k výměně donuceni špatným stavem dosluhujícího kotle?
Povinné revize kotlů zavedl Zákon o ochraně ovzduší, kdy první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce
roku 2016. Pokud tyto byly zařazeny do 1. nebo 2.třídy, lze vytápět s jejich pomocí pouze do září 2022. V 3.výzvě jsou podporovány
právě tyto výměny kotlů (tj. kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3,4 nebo 5 dle ČNS). Na rozdíl od předešlých
výzev již nelze tyto nahradit kotly čistě na uhlí ani kombinovanými. Dotace je vázána na pořízení kotle na biomasu, tepelného čerpadla
či plynového kotle.
Jaká výše podpory na Vás čeká?
Typ vytápění
Plynový kotel
Kotel na biomasu (ruční přikládání)
Kotel na biomasu (automatický)
Tepelné čerpadlo

Výše dotace na způsobilé náklady¹
75%
80%
80%
80%

Max.výše dotace v kč
95 000,100 000,120 000,120 000,-

¹Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci , nová otopná soustava, rekonstrukce otopné soustavy, projektová dokumentace
(časová způsobilost výdajů od 15.7.2015)

Podpora v rámci kotlíkové dotace
může být navýšena v případě, že je
výměna kotle realizována v obci, která
byla Střednědobou strategií zlepšení
kvality ovzduší v ČR označena jako
prioritní oblast (tj. oblast, v níž dle
map ČHMÚ byl překročen alespoň
jeden emisní limit). Výše podpory v
rámci kotlíkové dotace zde bude navýšena o 5%. Obce zde zařazené lze dohledat na https://www.dotace-info.cz/
dokumenty/ - Trojanovice zde najdete.

V kombinaci Nová zelená úsporám se
bonus může vyšplhat až na 20.000,- .
K tomuto přičtěte příspěvek MSK
7.500,- , který je vyplácen přímo se
získanou dotací, a příspěvek obce Trojanovice 7.500,- o který lze zažádat
přímo na obci po doložení smlouvy
uzavřené s MSK na vyplacení dotace
a výpisu z účtu po připsání dotace.
Příspěvek je vázán na místo realizace
výměny kotle, ne na trvalé bydliště žadatele.

Pokud jste s podmínkami ve shodě, pak Vás budou jistě zajímat termíny a postupy, jak žádat.
Žadatelem musí být nepodnikající fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území MSK. Po vyhlášení výzvy (cca duben 2019), se lze
registrovat v aplikaci „kotlíkové dotace“. Příjem žádostí pak bude probíhat od 13.5.2019 v elektronické podobě s následným doložením listinné podoby a příloh.
Budete tedy potřebovat:
•
vyplnit žádost o poskytnutí dotace
•
doklad o vedení bankovního účtu
•
doklad o kontrole technického stavu kotle
•
fotodokumentaci stávajícího kotle (původní kotel musí být znehodnocen a ekologicky zlikvidován – tj. nutno nafotit znehod                     
nocení a doložit doklad o odevzdání do sběrných surovin)
•
písemné souhlasy
Jste čekatelé z již probíhající 2.dotační výzvy?
Příjmem žádosti s pořadovým číslem 10.000 byla výzva ukončena. Žádosti, na které se nedostalo, přecházejí do tzv.zásobníku. Zde
budou čekat, jestli se neuvolní finanční prostředky (odstoupení schválených žadatelů od realizace, úspora v důsledku nižších skutečných nákladů výměn oproti předpokladu), případně při přerozdělení prostředků z jiných krajů, kde k dočerpání přidělené částky
nedošlo. Ještě nevyjasněnou otázkou je, zda do 3.výzvy budou moci být přeřazeny žádosti z výzvy druhé, převedením pomocí jednoduché žádosti, nebo se bude muset žádat znovu.
Jako pilotní projekt Státního fondu životního prostředí (SFŽP) byl pro kraje zařazené do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) vyhlášen 5.2.2019 program finanční podpory na předfinancování výměny kotlů. Jeho cílem je
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Kotlíkové dotace - 3.kolo výzvy
motivovat k výměně kotle i nízkopříjmové domácnosti. Jde o bezúročnou půjčku ve výši 200 000 Kč na výměnu za tepelné čerpadlo
nebo kotel na biomasu a 150 000 Kč na výměnu za plynový kotel, bez administrativních poplatků. Obec by tuto možnost pro občany
chtěla využít, proto již těď zjišťuje zájem o půjčky. Jmenný seznam a druh zvoleného vytápění je pak povinnou součástí žádosti obce
o finanční prostředky od SFŽP. Žádost na obci není závazná, neplynou vám z ní žádné sankce při nerealizování výměny, ale kvůli administrativě žádáme o nahlášení vážných zájemců. Naopak těchto výhodných podmínek mohou využít i občané, pro které by výměna
byla reálná i bez předfinancování. Následně obci bude 1. splátka zaplacena z vyplacené dotace a rozdíl mezi půjčenou částkou a dotací
se obci bude splácet postupně (max. výše splátky nebude vyžadována více než 2000Kč, doba splácení až 10let).
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři starosty a místostarosty nebo na email: mistostarosta@trojanovice.cz
Doporučuji sledovat aktuální informace na stránkách Ministerstva životního prostředí https://lokalni-topeniste.msk.cz
Pro ujasnění a případné dotazy je domluven seminář pro občany pořádaný MSK, který zajišťuje MěÚ Frenštát. Uskutečnění je plánováno na duben/květen ve velké zasedací místnosti MěÚ. Bližší informace se objeví v aktualitách na webových stránkách www.
trojanovice.cz a budou rozeslány Mobilním rozhlasem.
Přímo na kraji se lze informovat na :
„kotlíková linka“: 595 622 355
E-mail: kotliky@msk.cz

Osobní konzultace – „kotlíková kancelář“: KÚ - A 106
PO/ST
8 – 17:00
ÚT/ČT
8 – 14:30
PÁ
8 – 13:00

Mobilní rozhlas
Od 1.1.2019 máme v obci možnost využívat systém Mobilního
rozhlasu. Vzhledem k územním poměrům našeho katastru je
tato varianta, jak informovat občany o dění v obci, reálná, narozdíl od budování sítě tlampačů.
Oproti hlášení z amplionu má Mobilní rozhlas svá specifika.
Je založen na vytvoření databáze občanů, kteří se do něj mo-

hou registrovat. K registraci lze využít odkaz https://trojanovice.mobilnirozhlas.cz/. Je umístěn i na obecních webových
stránkách www.trojanovice.cz, v sekci Mobilní rozhlas. Pokud
nemáte možnost se přihlásit přes internet, je pro vás v informačním centru obecního úřadu připraven formulář, který po
vyplnění navede pracovník obce do registru za vás.
Jaké informace můžete po registraci očekávat? Sami si vyplněním registrace navolíte možnosti okruhu zpráv, které by vás zajímaly, a to zaškrtnutím této možnosti z nabídky. Důležitá je i
volba komunikačního prostředku - vyplněním telefonního čísla
získáte základní přehled o dění v obci formou sms zprávy. Pro
občany, kteří písmo na displeji telefonu špatně rozpoznávají, lze
zaslat hlasovou zprávu. Tato rozesílka pak připomíná klasický
příjem telefonního hovoru. Přichází z čísla +420552337143. Pokud si hlasovou zprávu zvolíte volbou kategorie NEVIDOMÍ
A SLABOZRACÍ, doporučuji toto číslo uložit, abyste věděli, že
jde o hlášení z místního rozhlasu.
Nejvíce zpráv je zasíláno na emaily občanů. Oproti sms, která
je tvořena pouhým textem, jsou zde možnosti zasílat pozvánky
v grafickém provedení, příp. přidávat přílohy. Archiv rozesílek
je viditelný na našich webových stránkách, tudíž i zde můžete
čerpat informace.
Ivana Vrtalová

Opět ty odpady...

Foto obsahu modrého kontejneru na papír: suť, plechovky
od barev, pytle se směsným odpadem, znečištěné krabice.
Bohužel i takto si někteří lidé představují TŘÍDĚNÍ odpadu.
Monika Ondryášová
foto: Vladimír Makový
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Sbohem, první republiko !

Oba snímky zachycují frenštátské náměstí obsazené německou
armádou 1939

Už 14. března 1939 bojoval Antonín Kocián proti německým okupantům
Před 80 lety 15. března 1939 obsadila německá armáda vnitrozemí
Čech a Moravy. Nový státní útvar se jmenoval Protektorát Čechy a
Morava a byl začleněn do Velkoněmecké říše.
Československo zaniklo, protože Slováci už 14. března vyhlásili
Slovenský štát a Podkarpatskou Rus obsadili Maďaři.
Neklást okupantům ozbrojený odpor, tak zněl rozkaz
vrchního velitele Československé armády generála Jana
Syrového.
Avšak s okupací Ostravska
začali Němci už 14. března
v odpoledních hodinách.
Asi v půl sedmé večer přijela německá vojenská kolona
k Czajánkovým kasárnám v
Místku, kde narazila na odpor. V kasárnách bylo 250
nováčků a 30 aspirantů a déAntonín Kocián
lesloužících vojínů III. praporu 8. pěšího pluku. Mezi
nováčky byl také občan Trojanovic Antonín Kocián /1915 – 2002/.
Patřil k dvoučlenné obsluze lehkého kulometu, kterým vyřadili z
boje obrněný automobil. Místecká posádka bojovala až do vyčerpání munice, pak kapitulovala. Rozkaz k obraně vydal kapitán Ka-

Vojíni 8.pěšího pluku v Místku v roce 1939, A. Kocián v druhé
řadě, první zleva
rel Pavlík a také obranu řídil.
Kapitán Karel Pavlík se s okupací nesmířil, spolupracoval s odbojovou organizací Obrana národa. Za heydrichiády byl gestapem
zatčen a v roce 1943 v koncentračním táboře Mauthausen zastřelen.
Drahomír Strnadel

Březen 2019
březen 2019.indd 12

04.03.2019 16:39:42

13
ČTVRTEČNÍCI
Jednou z možností, jak přiblížit veřejnosti historii, umění či
přírodu, jsou čtvrteční „dýchánky“ v podkroví frenštátského
muzea. Velikost prostoru předurčuje spíše komorní atmosféru,
což je v podvečerní hodině příjemné,
opadne z vás dopolední shon a plně si
můžete užít přednášku, do které jste
uměním přednášejících vtaženi.
Dne 24.1.2019 v 17hod byla zahájena
přednáška s názvem Z historie kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti.
Můžete namítnout, že historie kaple je
dostupná na internetových stránkách
Matice Radhošťské, že si lze koupit
publikaci RADHOŠŤ Kaple sv.Cyrila a
Metoděje, ale přidanou hodnotu v podobě přednášejícího p.Strnadla, který
odprezentuje svou přednášku v košu-

li,lajbíku a nohavicích, získáte pouze přímo v podkroví. K tomu
vám zazpívají představitelé Matice Radhošťské a Matice Svatohostýnské, uvidíte zapůjčený obraz pátera Jana Břečky z místní
fary, mezi vámi bude kolovat původní
šindel chránící kapli, pamětní medaile
zhotovená při příležitosti dokončení
kaple v roce 1898 a zhlédnete záběry
natočené při slavnostním odhalení sochy Cyrila a Metoděje za přítomnosti
Albína Poláška. Při tom všem si člověk
uvědomí, že za krásou a vznešeností
kaple stojí kus lidské dřiny, odhodlání
a nadšení dobrovolníků. Tímto vás srdečně zvu na další z akcí pořádaných
v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm.
text a foto: Ivana Vrtalová

Nebe modré, stopa bílá
O pololetních prázdninách naše běžecké naděje sbalily lyže, svačiny od babiček,
samozřejmě dobrou náladu a vydaly se na
třídenní soustředění do Velkých Karlovic.
Soustředění probíhalo formou dvoufázového tréninku. Velkou motivací byl blížící
se Šrubařův memoriál na Pustevnách, kde
se všichni chtěli předvést a ukázat soupeřům záda. Běžci a běžkyně byli rozděleni
do družstev a s kohoutím zakokrháním
se společně s trenéry vrhali do krásně připravené stopy a potili koblížky, které měli
k snídani...a že se po nich zaprášilo. Vítr,
kopce, ani prudké sjezdy nebyly pro děti
překážkou, nýbrž velkou výzvou. Pozorovat spokojené děti vracející se k hotelu
byla nádhera. (Spokojenost jsme s ostatními rodiči identifikovali dle čtyř ukazatelů. 1) jiskry v očích, 2) červené tvářičky
3) nudle u nosu a 4) otázka: Půjdeme zítra
zase jezdit?. Zkrátka paráda a pohoda na
všech frontách...
Za zúčastněné rodiče chceme velice poděkovat Mgr. Hanzlové, Mgr. Mynářové,

Natálce, Gabči, Jirkovi Švarcovi a Pavlovi
Kotasovi. V dnešní době není samozřejmostí dělat „něco navíc“. Vážíme si Vaší
ochoty, energie, chuti a hlavně trpělivosti
věnovat se dětem. O to víc, že tak činíte
ve svém volném čase. Nejen za organizaci
soustředění, ale především za spokojené

děti Vám dáváme za 1.
Jak jinak se rozloučit než stylovým pozdravem SKOL.
Pavlína Bainarová
maminka účastníků Alexe a Vincenta

Nástup oddílu u hotelu Potocký a závěrečné pokyny před přesunem do bílé stopy

Druhý den po pololetním vysvědčení, v pátek ráno, jsme vyjeli s
naším běžkařským kroužkem na soustředění do Velkých Karlovic. Byli jsme rozděleni do tří skupin. V naší skupině jsme byly já,
Žofka a Juditka. Po ranní rozcvičce a snídani jsme vyrazili běžkovat. Jeli jsme na Razuli a na další výlety. Po dopoledním tréninku jsme šli na oběd a pak měli odpolední klid. Po něm jsme
nastoupili opět na běžky. Po návratu byla večeře a večerní hry v
jídelně, kterou jsme měli sami pro sebe. Byl tam i stolní fotbal.
V neděli jsme prověřili svou výkonnost ve štafetovém závodu. V
cílové rovince jsem předjela mamku, a tak jsem se svou štafetou
vybojovala druhé místo. Po obědě nás už čekal odjezd domů. Měli
jsme pěkné počasí a sluníčko. Lidé z Trojanovic nám to nechtěli
ani věřit, protože u nás bylo zataženo a foukal vítr.
Alžběta Pařenicová 3.třída
Nácvik skoku přes švihadlo, názorná ukázka p.učitelky
Březen 2019
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Úspěšný únorový víkend našich mladých běžkařů
Žáci naší školy se zúčastnili dvou významných závodů na
běžkách – Noční stopy ve Velkých Karlovicích a Šrubařova
memoriálu na Pustevnách.
V sobotním závodě se mezi 18 soupeřkami ve Velkých Karlovicích umístila na krásném 3. místě Judita Juračáková.
V neděli na 71. ročníku Šrubařova memoriálu jsme byli zastoupeni 6 závodníky. Pro Alžbětu Pařenicovou a Alexe Bainara to byl první závod na běžkách. S těžkou tratí ve větrných
podmínkách se vyrovnali víc než důstojně. Nejlépe se dařilo
těm nejmladším. Ve své kategorii zvítězil Ctirad Procházka
před Tomášem Pindurem. Velkou bojovnost opět prokázaly
Žofie Procházková a Judita Juračáková.
Je vidět, že pravidelný trénink doplněný třídenním soustředěním přináší své výsledky.

Judita Juračáková ( č.36 ) ve stopě v přímém souboji

Svatava Hanzlová
text a foto

Naši bojovníci

Kategorie předžáci (400m): za JŽS Trojanovice 1.Ctirad Procházka, 2. Tomáš Pindur

Kategorie nejmladší žákyně (1km): za JZŠ Trojanovice Judita
Juračáková a Alžběta Pařenicová

Raškohrátky
Dne 17/2/2019 jsem se zúčastnila závodů ve skoku na lyžích a
slalomu Raškohrátky. S mým bratrem sjezdujeme oba od 4 let, a
jak napadne sníh, jsme na lyžích prakticky pořád.
Počasí bylo nádherné, celý den svítilo sluníčko, atmosféra velmi
příjemná a účast závodníků byla hojná. Rodiče přišli mohutně
fandit.
Závodilo se v kategorii chlapců a dívek, podle ročníku narození. Já jsem se umístila na 3.místě (a byla jsem za to moc a moc
šťastná). Vyhrála jsem pohár, který mám vystavený s cenami z
předchozích roků.
S bratrem a spoustou kamarádů jsme si krásně den užili a pobavili se až do večera. Je fajn, že se takové akce pro děti připravují,
protože sport považuji za radost a možnost ukázat, co umím a
co mě baví.
Alžběta Svobodová 3.B ZŠ Trojanovice
Březen 2019
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Můj spolužák má príma bráchu

Vítězné focení: Linda Fruhvirtová a Vojtěch Petr

GRATULUJEME !!!
Dne 27.1.2019 jsme byli fandit na Dolině
Vojtovi Petrovi (2005). Jednalo se o finálové utkání - mistrovství světa hráčů do 14
let Les Petits As- Le Mondial Lacoste ve
francouzském Tarbes.
Protihráč Rashed Nawaf z Kataru bojoval
sice statečně, ale po dramatickém a skvělém výkonu zvítězil Vojta 4:6, 6:4, 7:6(1)
a dokázal obhájit světové prvenství. Publikum ho po celou dobu mohutně povzbuzovalo a oceňovalo bouřlivým potleskem.
Jde o největší úspěch za celou jeho tenisovou kariéru.
Za dívky vybojovala 1. místo také ČeškaLinda Fruhvirtová (TK Sparta Praha).
Vojta je 8 let hráčem TK Doliny a pod vedením skvělého trenéra Roberta Hořelky
vykazuje mimořádné výsledky, talent,
technickou a vytrvalostní zdatnost. Je velmi psychicky vyrovnaný. Reprezentuje
starší žáky a je velkým vzorem jak pro mě
a mou sestru (oba trénujeme skoro každý
den), tak i pro mé mnohé kamarády a spolužáky.
Jedním z nich je jeho mladší bratr- Jirka„Co si myslíš o svém bratrovi a jaký máš
pocit z tohoto turnaje“? „.. že je dobrý,
fandím mu, bylo to hodně zajímavé utkání.“ „ Jaký sport Tě baví nejvíc?“ „ Tenis a
pak badminton, florbal, hokej, rád také ry-

bařím.“ „ Jak Vojta odpočívá, když netrénuje?“ „ Leží..“ „ Kolik má tréninků týdně?“ „.. trénuje zhruba 5 dnů v týdnu 2 h.
denně.“ „ Má čas i na kamarády?“ „Občas
ano..“ „ Jaké jídlo má nejraději?“ „Steak s
hranolkama a řízky“.. „Kde je nyní?“ „ V
Belgii, hraje turnaje družstev za ČR, je tam
týden.“ „Jaké jsou jeho osobní pocity ze
souboje?“ „Obrovské štěstí a chuť jít dál..“
Koncem roku 2018 jsme se zúčastnili v
Přerově předávání cen reprezentace Českého tenisového svazu- EMOS Zlatý kanár, který je udílen nejlepším tenistům

roku.Vojta získal Kanáří naději, tedy největší mladý talent naší země- za hochy.
Jsem moc rád, že můžu trénovat na Dolině, máme výborné trenéry, kteří nás vedou trpělivě, ale důsledně, hrajeme v perfektních podmínkách. Tenis a sjezdové
lyžování jsou mojí velkou zálibou a díky
tomu, že bydlíme v krásných Beskydech, si
užíváme přírody a sportu do sytosti.
Gratulujeme Vojtovi!!
Jindřich Svoboda (4.třída)

Jindřich Svoboda a Jiří Petr (4.třída)
Březen 2019
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Zelená je tráva, fotbal to je hra...
Nábor do fotbalových mládežnických mužstev TJ Trojanovice Bystré
Do týmů mladší přípravky (M. Juračák tel: 602 780 487), starší přípravky (Z. Rajnoch, tel: 776 098 401) a žáků (L. Pargač, tel: 774 819
865) hledáme nové talenty. V zimě trénujeme každý pátek v tělocvičně a v průběhu března se přesouváme na hřiště TJ Bystré. Od
dubna už jsou na programu první soutěžní utkání. Přijď mezi nás!
V probíhající sezóně úspěšně reprezentovali naši mládežnickou základnu Jakub Hudeček a Erik Kopnický (na obrázku), kteří byli
součástí výběru žáků okresu Nový Jičín do 12 let. Tomuto týmu se dokonce podařilo vyhrát první turnaj v rámci okresů Moravskoslezského kraje.
V. Maloň
Předseda TJ Trojanovice Bystré

Kruhový trénink s Luckou

Již pátým rokem vedu v tělocvičně trojanovické školy kruhový
trénink,což je cvičení vhodné pro muže i ženy.Scházíme se 2x
týdně, a to v pondělí od 18:00 do 19:00 a čtvrtek od 17:30 do
18:30.
Chtěla bych poděkovat za grant,který mi byl poskytnut a
za nějž jsem nakoupila cvičební pomůcky,které napomáhají ke
zkvalitnění tréninku a k pohodlí všech cvičících.
Děkuji, Lucie Dobiášová.
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