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Vážení občané, milí sousedé,
již je v běhu nový rok a já bych se rád
podělil o to, co všechno v tomto roce plánujeme v rámci velkých akcí. Loni byla
největší akcí přístavba sběrného dvoru,
který již slouží občanům, ale který se
ještě bude organizačně dopilovávat. Nicméně od letoška již skladujeme štěpku na
topení do školy u nás v nových halách.
Dokupovat ještě budeme lisy na odpad
a taky vážní budku. Ale zpět k té letošní
největší akci. Jedná se o výstavbu informačního centra s poštou a knihovnou za
naším obchodem Hruška na místě stávajících garáží. Informační centrum bude
navíc fungovat jako kontaktní centrum
a pokladna. To znamená, že platby, poplatky, přihlášky psů a další budete moci
vyřídit také na tomto novém místě. Od
této investice si slibujeme zvýšení a dostupnost služeb pro občany Trojanovic,
služby pro návštěvníky obce a také podporu podnikatelů v nájemních obchodních prostorách obce. Zvedne se také estetická i finanční hodnota centra Lomné.
Další realizace jsou již drobnějšího rázu,
ale stále velkého významu. Jedná se především o dopravní řešení u zastávky Balita s přechody a chodníky, dále opravy
komunikací po vodovodech a kanalizacích v dolní části Lomné a oprava mostu
pod Radhoštěm. To jsou největší investice. Dále se zaměříme na tvorbu projektových dokumentací na vodovody, kanalizaci, cyklostezku, parkoviště Koksař
a rekonstrukci budovy Koksaře na byty.
Rádi bychom zvelebili ostrůvek okružní
křižovatky a oslavili významná výročí
- 110 let od narození Antonína Strnadla,
70. výročí Valašského souboru písní a
tanců Radhošť a 300 let sochy Panny Marie na Bystrém. Věřím, že tento rok opět
posuneme obec a služby obce dál. Přeji
všem občanům a sousedům, aby neměli
či nevytvářeli důvody k nespokojenostem a užívali si život v naší krásné obci.
Jiří Novotný
starosta obce
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Turistická oblast Beskydy - Valašsko
Když plánujete dovolenou, prodloužený
víkend nebo třeba jen jednodenní relax
či sportovní vyžití, pravděpodobně využijete nástrojů propagace jednotlivých
míst a destinací na internetu. Čím aktuálnější informace, čím hezčí stránky a čím
více zážitků a lepší zázemí poskytují, tím
pravděpodobněji se rozhodnete strávit
zde svůj čas. Známe propagaci cílenou na
daný jednotlivý subjekt, ale víte, že i kraje
pomáhají propagovat své regiony?
Řízením cestovního ruchu turistického
regionu Severní Moravy a Slezska se od

roku 2014 zabývá společnost zřízená Moravskoslezským krajem, krajská destinační společnost MSTOURISM (MoravianSilesian Tourism, s.r.o).
Pomocí šesti destinačních agentur se
snaží přilákat návštěvníky na turistické atraktivity a oprostit kraj od nálepky
uhelného regionu. V červenci 2019 se podařilo vydat 1.vydání Turistických novin
- Severní Morava a Slezsko léto 2019. V
tištěné podobě je pro vás aktuálně k dostání zimní číslo v informačním centru
na obecním úřadě. Zatímco letní vydání

fzdroj: www stránky MSKo: Petr

Slovo starosty

Jsou vám tato loga povědomá?

logo společnosti řídící destinační management v Moravskoslezském kraji

logo naší destinační agentury

Oficiální turistický průvodce po severní Moravě a Slezsku

poskytlo nabídku
hlavně cyklistům, zimní vydání láká sjezdaře, běžkaře či sáňkaře. Na podporu
běžeckého lyžování, cykloturistiky a aktivního trávení volného času v Beskydech
vznikal od roku 2009 projekt Beskydská
magistrála.
Trasy Beskydské magistrály mapují aplikace Bílé Stopy nebo stránky www.bilestopy.cz. První náznaky pro realizaci
tohoto projektu se uskutečnily na počátku zimní sezóny 2005-2006. Na Šumavě
vznikla první myšlenka o instalaci monitorovacího zařízení do sněžné rolby, která
provádí úpravy běžeckých stop. V sezóně
2015-2016 byly kompletně dovybaveny i
rolby upravující stopy v Beskydech. Díky
tomu můžete mít aktuální přehled o stavu
běžkařských tratí i na Pustevnách.
Jste spíše zaměřeni technicky? Pak by vás
mohl oslovit projekt Technotrasy. Projekt
s původně dvanácti technickými památkami vznikl v roce 2012. Poté, co přešel
pod krajskou destinační společnost MS
Tourism, se dále rozvíjel a rozpracoval
do současné podoby. V Technotrase nyní
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Turistická oblast Beskydy - Valašsko pokračování

logo Beskydské magistrály

karta výhod Beskydy card

Turistická mapa výletů po Beskydech

figuruje 30 subjektů. K největším tahounům patří Důl Michal nebo Dolní Vítkovice s Landek Parkem.
Trojanovice spadají pod destinační agenturu Beskydy-Valašsko. Jednu z nejlépe fungujících propagačních agentur se
sídlem ve Frýdku-Místku. Nejen turisté
mohou čerpat informace na jejich webu
www.beskydyportal.cz. I vy zde můžete
čerpat z kalendáře akcí, poznat netradiční Pivní stezku, která vás nasměruje
k nabídce místních pivovarů, nebo najít
si krajové gastrospeciality. Najdete zde i
tipy na výlet po okolí.
Na podporu a udržení turistů v našem regionu se podařilo destinačnímu managementu zrealizovat projekt Beskydy card
- tzv. karta plná výhod. Prvotní záměr
poskytnout turistům výhody z návštěvy
dalších atraktivit v kraji přerostl i v možnost zisku této karty pro domácí, kteří
mohou také čerpat zvýhodněné nabídky. Karta, kterou šlo získat v ubytovacích
zařízeních při délce pobytu více než dvě
noci, je dostupná za cenu 99Kč, pro děti
do 15 let za 69Kč, i v našem Informačním
centru. Je nepřenosná, vázaná na jméno, s platností 1 rok. Kde můžete čerpat
výhody? Hned prohlídku radniční věže
můžete mít s 50% slevou, návštěvu Muzea ve Frenštátě se 40% slevou a exkurzi
v pohankovém mlýně na Kopané zcela
zdarma. Lanového parku Tarzánie si můžete užít s 15% slevou. Řada skiareálů v
okolí nabízí slevu na skipas. Beskydycard
mohou jako svůj propagační nástroj využít i místní podnikatelé a zařadit se do
poskytovatelů slev pro držitele karty. Za
podpory MSK vznikla i mapa s názvem
Beskydy pěšky. Popisuje 31 možností výletů v Beskydech. Trasy jsou zakresleny
do mapy a popsány v průvodci.
Z rozvoje propagačních nástrojů, které se
pod krajskou záštitou tvoří a zdokonalují,
můžeme čerpat i my, místní obyvatelé, a
lépe poznat vlastní kraj.
Ivana Vrtalová

Napsáno na okraji

D

nes jsem prožil opravdu velmi
pěkný den. Cítím se velice dobře.
Představuji si, jak to nyní asi vypadá
uvnitř mé hlavy. Spousta malých a
rychlých mužíků, kteří přenášejí informace do mého mozku a z něj zase
do celého organismu, hoví si - podobně jako teď já - na malých dřevěných
lehátkách s drinkem něčeho velice
dobrého v ruce a jsou také tak šťastni.
Vlastně ani nevím, proč si myslím, že
mou hlavou pobíhají miniaturní postavičky různých barev, které to všechno řídí. Tahle představa mě poprvé
napadla před lety, když jsem skládal
maturitní zkoušku. Uviděl jsem před
sebou otázku, kterou jsem si právě
vylosoval, a v ten moment jsem si
představil, jak malí mužíčkové zmateně pobíhají mou hlavou, před sebou
mají tisíce malých šuplíků, ve kterých
jsou uloženy mé vědomosti, a snaží se
najít ten správný šuplík se správnou
odpovědí. Naštěstí se tehdy podařilo najít všechno, co bylo zapotřebí,
a já tak maturitní zkoušku úspěšně
zvládl. Možná si teď říkáte, jestli takové představy nejsou už tak trochu
na doktora? Ale nemějte strach, já si
tak činnost nervové soustavy samozřejmě doopravdy nepředstavuji. Jen
mám zkrátka rád fantazii. Možná, že
k této představě přispěl animovaný
seriál Byl jednou jeden život, který
pojednával o fungování lidského těla.
Nebo za to může jedno dávné lékařské vyšetření, kdy jsem na vlastní oči
viděl zobrazení činnosti mého mozku.Udělalo to tehdy na mne opravdu
velký dojem. Přece jen vidět mozek v
reálném čase pracovat je určitým způsobem fascinující. A tak si od té doby
představuji, že v mozku každého z nás
jsou uloženy vjemy z předešlého dne.
Dobré i ty špatné. A ty se vzájemně
mísí a vytvářejí celkový obraz prožitého dne. Jsem rád, že v mém mozku
jsou převažující šťastné vzpomínky.
Považuji to za své životní vítězství.
Na druhou stranu nemohu zabránit
negativním myšlenkám, aby mne čas
od času nenavštívily. Nicméně snažím
se je co nejrychleji vytěsnit a nahradit příjemnějšími představami. Jsem
rád, že dnes mohu přidat další pozitivní vzpomínku do šuplíku, odkud
je potom budou moci malá stvoření,
kterým vědci říkají neurony a které si
já představuji jako pilné rychlonohé
mužíčky, opět použít.
Matěj Fucyman
Únor 2020
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Novoroční setkání pod Radhoštěm

A v neposlední řadě opět trochu statistiky. Letos se nás u
zvoničky sešlo sedmnáct, což
je zase o něco méně než loni.

Ceny vodného a stočného od 1.1.2020

voda pitná (vodné)

41,10 Kč/m3 bez DPH
47,27 Kč/m3 vč.15% DPH

voda odvedená (stočné)

36,51 Kč/m3 bez DPH
41,99 Kč/m3 vč.15% DPH

Politika SmVaK Ostrava udržuje dlouhodobě ceny vodného a stočného pod republikovým průměrem. U vodného představuje meziroční rozdíl 2,21 koruny (4,9 %), u stočného 1,97 koruny (4,92 %).
Souhrnně jde o 4,18 koruny, tedy 4,91 % včetně 15% DPH.
Jak jsme na tom?
Obec/město

vodné bez DPH

stočné bez DPH

Trojanovice, Fren- 41,10
štát p.R., Veřovice,
Tichá

36,51

Lichnov

24,41

33,30

Bordovice

16,52

42,6

Kunčice p.O.

33,80

43,63
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Možná to bylo i tím, že tři dny před Silvestrem jsme měli sousedské setkání na Jandovce, nedaleko od zvoničky, a zde nás bylo i s
muzikanty padesát čtyři (což je zase více než loni). Některým se po
Silvestru asi už ke zvoničce nechtělo. Ale skalní účastníci, ti přišli.
A ročník, jak již jsem napsal, to byl letos třináctý. Za rok tedy přivítáme nový rok společně počtrnácté a pomalu se budeme blížit k
číslu patnáct. Ještě trochu agitace - budete-li mít 1. 1. 2021 čas a
chuť a nemáte to pod Radhošť daleko, přijďte také mezi nás.
Václav Kristl

foto: Václav Kristl

Tak, jak tomu bylo i v minulých letech, tak i letos se opět uskutečnilo v prvních chvílích nového roku sousedské a přátelské setkání
u naší zvoničky pod Radhoštěm. Toto setkání má již dlouholetou
tradici, vzniklo spontánně před Vánoci v roce 2007, a letos to tedy
byl už jeho třináctý ročník. Setkání nebylo nijak zvlášť propagováno, jako každý rok jsme si to tak nějak řekli mezi sebou a u zvoničky jsme se sešli v podstatě v obvyklé sestavě. A možná se toto
setkání již stalo tradicí u nás pod Radhoštěm nebo v Buzkovicích,
chcete-li, a v prvních minutách nového roku po novoročním přípitku automaticky vyrážíme
ke zvoničce.
Jsou to první chvíle dalšího
roku, roku, který nám zatím
nepřinesl nic špatného, ani
nic dobrého. Jsme zase jenom
o rok starší (řečeno zvesela).
Jediné, co máme, je očekávání. Je zatím doba klidu, můžeme si připít na zdraví a na
úspěšné vykročení do nového
roku. S mnohými sousedy se
v dnešní uspěchané době potkáváme na kousek řeči právě
jen zde u zvoničky, v těchto
prvních chvílích roku. A nálada, ta byla opravdu veselá, jak
můžete vidět na fotografii.

Likvidace odpadních vod
Mezi lidmi panují nejasnosti týkající se toho, jaké jsou zákonné
požadavky na zneškodňování a likvidaci odpadních vod. Za povolené zneškodňování je považováno napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu,
která může být splašková nebo jednotná. Druhým způsobem je
využít k tomu určeného vodního díla, především domovní čistírnu odpadních vod, popř. je možná akumulace odpadních vod
v bezodtokových jímkách. Majitelé nemovitostí jsou povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita
povrchových a podzemních vod, to znamená, že jímka musí být
vodotěsná. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce
životního prostředí musí vlastník doložit způsob zneškodnění odpadních vod.
Nejhorším, ale stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují
odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku. Vývoz je nutné
si objednat u společnosti, která má k této činnosti oprávnění, a
uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno,
v jakém množství a ve které čistírně byly odpadní vody zlikvidovány. Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze
jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto postupu.
Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství dodané
pitné vody do nemovitosti. To lze zkontrolovat prostřednictvím
údajů vodoměru vlastníka.
Z první ruky - zima 2020
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Klub seniorů Trojanovice Lomná

foto: Věra Kaňová

Také my na Lomné máme činnost po celý rok. Scházíme se 2x mě- častnili jsme se setkání seniorů v hotelu Beskyd. Byli jsme také na
přednášce Senior bez nehod. Krmáš jsme si nechali připravit v hosíčně, kromě července, kdy máme prázdniny.
telu Beskyd a po dobrém
V zimě, při oslavě majídle přišla opět naše
sopustu (končin) netradiční tombola. V
chyběly koblihy a saprosinci jsme si udělali
mozřejmě tombola. V
nadílku mikulášskou.
dubnu oslavily dvě naše
Nemysleli jsme jen na
členky 80 let. Významsebe - domovu Hortenného životního jubilea
zie jsme předali pletené
se v květnu dožila i naše
ponožky. Dostalo se
nejstarší členka Pavla
nám za ně poděkování.
Štefková. Čas je bohužel
Děkujeme obecnímu
neúprosný, a tak v ledúřadu a hlavně hasičům
nu letošního roku přišla
za obsluhu a ochotu při
smutná zpráva o jejím
našich setkáních, hlavúmrtí. Ráda bych také
ně panu Pavlu Štefkovi
vzpomněla na členku
st.
Janu Dobiášovou, s kteBudeme velice rádi,
rou jsme se rozloučili v
když mezi nás přijdou i
listopadu ve věku 77 let.
Návštěva výrobny medových dortů Marlenka srpen 2019
další z řad občanů v důO společnou akci, smažení vaječiny, se postarali „naši chlapi“. Namlsali jsme se pohledem chodovém věku. Od února se budeme scházet v novém termínu, a
i ochutnávkou ve výrobně Marlenka v Lískovci u Frýdku Místku. to každou druhou a čtvrtou středu v měsíci.
J. Jaškovská
V září proběhl výlet na Borovou. Po sklizni ze zahrádek jsme udělali v hasičárně dražbu výpěstků, u které bylo hodně veselo. Zú-

Pavla Štefková (*20.5.1929 - † 19.1.2020)
Otec Valentin Bjaček se narodil roku 1885. Patřil mezi zakládající členy hasičského sboru v Trojanovicích. Do hasičárny jsme jako děti chodily často. Pamatuji, že otec měl doma nějaké věci uskladněny
- helmy, sekerky a také „berlovku“, hasičskou stříkačku, která se dala do nádoby s vodou, a ručně se
pumpovalo a stříkalo. Také si pamatuji stříkačku taženou koňmi. Když jsme byli větší, stali jsme se
hasiči. Tři moji bratři, sestra a já. Bratr Valentin byl také krátkou dobu velitelem. Já jsem se stala
členkou v roce 1947. Sešlo se nás více děvčat a založily jsme ženské družstvo. Cvičily jsme s muži.
Do hasičárny jsem začala chodit za velitele br. Františka Blachy. V hasičském sboru jsem poznala také
svého manžela Ludvíka Štefka.
Pavla Štefková (úryvek z publikace 75 let SDH Trojanovice)

foto: Věra Kaňová

Hasičská tradice má v rodině silné kořeny. I přesto, že se v roce 1954 přestěhovala paní Pavla Štefková s manželem do Frenštátu, vazby na Trojanovice se nepřetrhaly. Navštěvovala i místní klub
důchodců na Lomné. Nejen syn, ale následně i vnoučata a pravnoučata omladili kolektiv místního
SDH. Vnuk Pavel Štefek k novému roku převzal funkci velitele JSDH. Už 5 generací z rodu Valentina Bjačka pomáhá organizovat akce hasičů a dohlíží na poklidný život v Trojanovicích.
Ivana Vrtalová

Zásahová činnost jednotky SDH Trojanovice v roce 2019
Dle typu události

Dle místa události

Typ události

Počet

Katastrální území

Počet zásahů

Požár

15

Trojanovice

28

Technická pomoc

19

Frenštát p.R.

6

Ostatní pomoc

2

Kunčice p.O.

2

Planý poplach

2

Kopřivnice

1

CELKEM

38

Rožnov p.Radhoštěm

1

Více informací můžete najít na našich internetových stránkách: www.sdh-trojanovice.com.

Jaroslava Petrová
Únor 2020
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1 stromysvobody.cz
2. Dějiny obce Trojanovice, Lenka Nováková - Jan Saheb
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zdroj: publikace K trojanovským horám

Svatodušní pobožnost u kříže Na Lomné v roce 1925.

Kříž Na Lomné kolem roku 1930. V pozadí Radhošť.

foto: archiv OÚ Trojanovice

Pojmem stromy (lípy) svobody - jsou označovány stromy symbolizující vznik Československé republiky. Mezi léty 1918-1919
jich lidé po celé republice vysázeli tisíce. A
sázely se i v pozdějších letech (1928,1945,
1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout
a oslavit význam svobody a demokracie.1
V Trojanovicích tomu nebylo jinak. Píše
se rok 1918 a na jeho poslední den svolává starosta Josef Bača obecní výbor do
sálu obecního hostince Balita (pozn.red.)
ke slavnostní schůzi.2 „.....Starosta uvítal
přítomné členy v nové naší československé
republice, přál dosavadním členům, jakož i
jejich nástupcům mnoho zdaru a provolal s
přítomnými naší republice a prezidentu prof.
Masarykovi „Nazdar“ a zazpívána naše
hymna Kde domov můj...“3,
Tímto ale projevy radosti z nabyté svobody nekončí. Na počest založení vlastního
národního státu proběhla v květnu 1919
slavnost v centru obce. Událost popisuje
kronika školy pod Javorníkem: 5.května pořádala obec Trojanovice sázení lípy Svobody.
Dle usnesení obecní rady zakoupeny 4 lípy a
ujednáno vysaditi je ve středu obce tam, kde
okresní silnice vedoucí k Pústevnám přetíná
polní cestu „Solárku“ zvanou. Toho dne sešli
se žáci ze všech čtyř škol se svými učiteli ve
škole na Lomné. V přírodě u lip nemohla se
slavnost pořádati pro deštivé počasí. Starosta obce Jos.Bača s některými členy obecního
výboru též byli přítomni. Slavnost zahájil
učitel C. Černošek vzpomínkou na zvyky našich předků, kteří při důležitých událostech
sázeli na paměť na význačných místech národní strom - lípu. Tak tyto lípy „Svobody“
budou hlásati budoucím věkům velikou dějinnou událost - osvobození českého národa.
Vzpomenuto našich osvoboditelů, stařičkého
prezidenta Masaryka a českých legionářů.
Žáci střídavě přednášeli vlastenecké básně a
zpívali písně. Slavnost ukončil vzletným doslovem učitel Miloslav Remeš.
Cyrill Černošek
Vzpomínky na tento den utkvěly i tehdejšímu žáku první třídy Josefu Strnadlovi.
Moc neviděl, všude stáli zvědaví lidé, na
louce i na silnici. „Viděl jsem jen kůly a u
nich tenké proutky – to byly ty lipky, nad
tím šedivé nebe, kolem mnoho tváří. A pak
se šlo domů.“3
Lípy tak obklopily kříž z roku 1843.Ten byl
po zásahu bleskem v roce 1896 opraven.
Lípy rostly a staly se živoucí připomínkou
historické události nabytí svobody československého národa. Život má však svůj začátek a konec. Ze sester, jejichž tenké kmín-

zdroj: publikace K trojanovským horám

Masarykovy lípy svobody

Při smrtelné nehodě 10.7.1997 vyhasl nejen jeden život, ale nárazem utrpěla i jedna z lip.
Následkem nejen této nehody lípa uschla a větrem se zlomila.
3. Státní okresní archiv Nový Jičín, fond Archiv obce Trojanovice, inv.č.3

Leden 2020

Valašská mše jitřní
V úterý 24. 12. 2019 v 22:30 se v
chrámu sv. Jana Křtitele ve Frenštátě
pod Radhoštěm konala tradiční „půlnoční“ mše. Právě zde,
tedy v horním kostele sv. Jana Křtitele, zaznívá každoročně Česká mše
vánoční (Valašská mše jitřní) frenštátského rodáka Václava Mýtného v
provedení místního farního sboru.
Václav Mýtný (1749-1791) byl frenštátským kantorem a současně ředitelem - rechtorem kostelního kůru. Na
mši pracoval od srpna do listopadu
1777, v prosinci téhož roku pak provedl nácvik s orchestrem a zpěváky.
Premiéra se uskutečnila na Vánoce
1777.
Základ mše tvoří místní valašské koledy, které byly zpívány při tzv. jitřní
mši, ovšem původně bez ohledu na
liturgický smysl jednotlivých částí
mše svaté. Václav Mýtný proto koledy

foto: archiv OÚ Trojanovice

foto: Ivana Vrtalová

ky dříve ohýbal vítr a pohrával si s lístky v
korunách stromů, se staly babičky. Přerostly původně dominantní kříž, vytvořily stín
nad lavičkami, které zde bývaly k posezení
a relaxaci. Kmeny zmohutněly, znehybněly a v korunách se usadilo jmelí. Vyjádření
Správy silnic Moravskoslezského kraje z
15.1.2020 zní jednoznačně: „Stav vzrostlých
dřevin v zájmovém prostoru evidujeme jako
velmi špatný.“
Nastal čas se rozloučit. Nabytou svobodu
si bude potřeba připomínat i nadále. Jakým symbolem, jakým způsobem, jakými
skutky, to je na zvážení nás všech, občanů
Trojanovic.
Ivana Vrtalová

foto: archiv OÚ Trojanovice
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Stavba okružní křižovatky byla zahájena 24.6.2003, kolaudace proběhla 23.9.2003

Akce Trojanovice team 2020
upravil a seřadil do promyšlené kompozice.
Zajímavostí Valašské jitřní mše je využití specifického hudebního nástroje
zvaného valašská či pastýřská trouba.
Tento dlouhý dechový nástroj byl nedílnou součástí salaší a byl také součástí rituálů. Zvuk těchto trub se nesl
na vzdálenost několika kilometrů a v
průběhu pastevní sezony byl nedíl- So 18.4
nou součástí každodenního života Pá 8.5.
vesnic kolem salaší, dnes jsou však ke So 23.5.
slyšení jen zřídkakdy.
So 20.6.
Vigilie Narození Páně, již ve Frenštátě sloužil farář P. Mgr. Petr Kříbek,
tak zdejším farníkům, ale i návštěvní- So 11.7.
kům přinesla nejen prožitek duchov- So 8.8.
ní, ale též kulturní, což je po zpravidla So 3.10.
náročném Štědrém dni, prosyceném
Ne 4.10.
spíše prožitky konzumními, vítaná
změna.
www.konetrojanovice.cz
Jiří Reiter

Jarní závody
Májové parkury
Květnové Parkury
Paragan Jump
(3.kolo Morava)

Tour

Prázdninové parkury
Letní parkury
Podzimní závody
Finále MSPŠ Lead Rein
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Výše místních poplatků v roce 2020

Odpadové hospodářství v čase

Poplatek za odpady

Odpadovým hospodářstvím se já a má kolegyně Monika Ondryášová zabýváme více než 10 let. Díky spojení více příjmů se
nám dařilo dlouhodobě udržet odpadové hospodářství na vyrovnaném rozpočtu. Příjmy se skládají z poplatků od občanů,
z prodeje vytříděného odpadu, z prodeje stavebního odpadu a
z kolektivního systému Eko-kom. Také díky vytříděnosti, kdy
jsme již 10 let oceňováni každoročně keramickou popelnicí, cenou za nejlepší vytříděnost v kraji, máme vyšší příjmy z Eko-komu. Přispívá tomu také pozitivní motivace občanů, kteří jsou
zapojení v pytlovém sběru a mohou si poplatek aktivně snížit.
Zároveň se v obci díky nim zvyšuje vytříditelnost, která je důležitá pro zvýšený příjem financí. Všechna tato synergie nás
dlouhodobě držela ve vyrovnaném hospodaření i při poplatku
410,- Kč ročně na poplatníka (13 let se nezvyšovala). Ovšem
doba se posunula, odpadu výrazně přibylo, poplatky za uložení šly plíživě nahoru, cena práce a pohonné hmoty také. Díky
tomu dnes dotujeme odpadové hospodářství ročně cca 200 tis.
Kč. To je celkem zanedbatelné. Problémem ale je, že nás čeká ne
plíživé, ale skokové zvedání za uložení odpadů na skládky a také
budoucí ukončení skládkování. Tím se budeme propadat do
větších ročních ztrát. Ztrát za odpady, za které má zodpovědnost
nejen obec, ale samotný občan, který jej tvoří. Ten by měl za
likvidaci zaplatit a samospráva je tu proto, aby vytvořila co nejlepší podmínky (systém) a občan následně co nejméně zaplatil.
Proto jsem na konci roku 2019 navrhoval zastupitelům zvýšení
poplatku na 500 kč ročně, ale toto mi zastupitelé neodsouhlasili.
Je to krátkozraké, ale taková je demokracie a já toto rozhodnutí
respektuji. Nicméně zvyšování poplatku se obecně nevyhneme,
je to nutnost vyplývající z rostoucího blahobytu společnosti. Nelze se domáhat zvyšování mezd a přitom si myslet, že ostatní
služby budou na stejné úrovni. Nicméně obec Trojanovice, stejně jako město Frenštát pod Radhoštěm, je akcionářem skládky
ASOMPO a.s. v Životicích,
kdy tato společně s Orlovou, Havířovem, Stonavou
a Rychvaldem založila společnost CEVYKO a.s., která
se bude zabývat likvidací
odpadů bez skládkování.
To znamená další dotřizování a také výrobu TAPu
(tuhá alternativní paliva).
Takže se všichni na úrovni
samospráv snažíme o to, aby
občané měli odpady co nejlevnější. Ale i při sebelepší
snaze je ekonomická realita
zvyšování nákladů za odpadové hospodaření neúprosná. A jde o to, kdo to zaplatí.
Vždy jsou to občané, buďto
prostřednictvím rozpočtu
obcí a měst, nebo ze svých
peněženek. Ale podle mě je
zde jasná odpovědnost každého za odpad a také nutná
solidárnost v rámci občanů,
kdy někdo třídí více a lépe,
někdo žije ekologicky a někdo zase ne.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o „odpadech“:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci
410,- Kč
- za rekreační objekt		
410,- Kč
Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů činí:
a) za jednoho psa …………………………………………100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……. 140 Kč,
c) za jednoho psa v bytové zástavbě obce …...…………... 300 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož
držitele …………………….………………………………450 Kč,
e) za jednoho psa v bytové zástavbě obce, jehož držitelem je osoba
mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu……...200 Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu……………………………..................…………………..300 Kč
g) držitel psa, kterým je osoba starší 65 let.………………… 0 Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích

pondělí
středa

8:00– 11:30

12:30– 17:00

úterý
čtvrtek
pátek

8:00–11:30

12:30– 15:00

středa

15:30–17:00
(Pod Javorníkem)

- platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u ČSOB, a. s.
číslo účtu:
		 285074707/0300
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový
sběr za předcházející rok!
variabilní symbol :
ODPADY
- obyvatelé Trojanovic: 60 a číslo popisné
domu
- chataři: 69 a evidenční číslo chaty
PSI
- 4 a číslo popisné domu
Únor 2020

Jiří Novotný

9
Obálka do lednice

Třídění kovů a jedlých olejů
Od 1. ledna 2020 mají
obce povinnost umožnit
občanům odkládat kromě ostatních tříděných
komodit nově také kovy
a jedlé oleje. Naše obec je
již na tuto změnu připravena a sběr kovů probíhá
v naší obci již několik let.
Odběr jedlých olejů jsme
zavedli před 2 lety. Pro
kovy je možné využít modré popelnice na sběrných místech a také
je samozřejmostí jejich dovoz do sběrného dvora. Co můžeme tedy
všechno do modrých popelnic odkládat? Jsou to plechovky od nápojů, železné plechovky od konzerv, prázdné nádobky od sprejů
nebo hliníkové fólie. Vše by mělo být čisté, bez zbytků obsahu.
Znečištěné kovové obaly např. od barev patří k nebezpečným odpadům. Větší kovové odpady je možné přivézt do sběrného dvora.
Jedlé oleje je možné odevzdat přímo ve sběrném dvoře, a to buď v
uzavřené PET láhvi, nebo je možné je přelít do většího sudu umístěného v hale sběrného dvora. Oleje po smažení nevylévejte do
WC ani do dřezů, tímto se zanáší kanalizace a její správná funkčnost je ohrožena. A jaké mají vytříděné jedlé tuky a oleje využití?
Upravené odpadní oleje se přidávají k pohonným hmotám do
biopaliv nebo se využívají při výrobě tepla a elektřiny.
Za rok 2019 občané v naší obci odevzdali 367 kg jedlých olejů .
Monika Ondryášová

Novelizace veterinárního zákona
Již od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
15.1.2020 vstoupila v platnost novela veterinárního zákona. Ta
mimo jiné zvyšuje i maximální sankce za psa bez označení z
20 000 na 50 000Kč.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců
věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena. Mikročipem
nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Novela nezavedla povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností chovatele psa v současné době je, aby v dokladu o očkování
proti vzteklině bylo uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen. Zákon také stanovuje, že od 1. ledna 2022 vznikne centrální
evidence označených psů a jejich chovatelů. Ti budou údaje hlásit
do registru, který bude spravovat Státní veterinární správa.
Ivana Vrtalová

Projekt pod názvem IN.F.Obálka, tedy „INformace jako Forma
Ochrany“ cílí na zvýšení bezpečnosti seniorů a zároveň usnadnění
práce záchranářů.
Obálky s dotazníkem rozeslal po vyžádání Moravskoslezský krajský úřad i na náš obecní úřad. Zájemci si mohou obálku vyzvednou v informačním centru OÚ Trojanovice.
Co od obálky můžete čekat?
Vyplněním údajů o vašem zdravotním stavu na předvyplněném
formuláři snižujete možné riziko komplikací v situacích, které
ohrožují život. Sepsáním užívaných léků, alergií a onemocnění,
kterými trpíte, usnadníte rozhodování záchranářů o způsobu pomoci.
O IN.F.Obálkách jsou informovány všechny složky záchranného
systému. Aby bylo zřejmé, že jste držitelem obálky, přiložený magnet nebo nálepku umístěte na vnitřní stranu dveří nebo přímo na
ledničku, kde následně obálku (nejlépe) do dvířek umístíte.
Ivana Vrtalová

Srovnání poplatků za odpad. Jak jsme na tom?
Obec

Skutečné náklady (v Kč) Počet poplatníků
na sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2018

Přepočet nákladů na jed- Poplatek na rok 2020
noho poplatníka (v Kč)

Trojanovice

1 358 007

3224

421,22

410

Tichá

846 657,78

1897

446

445

Kunčice p.O

1 574 020,75

3127

503,37

504

Veřovice

816 649,99

2160

378,08

480

Bordovice

271 818

659

412,47

525

Lichnov

939 120

1687

556

400

Frenštát p.R

5 511 000

11 600

475

650
Únor 2020
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
PÁSLI OVCE VALAŠI
Výstava lidových betlémů ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 16. února 2020.
ČTVRTEČNÍCI: RYBNÍKY V POODŘÍ
Fauna a flóra v rybničních soustavách v Poodří.
Přednáší Mgr. Markéta Máchová a Mgr. Renata Sobotíková,
odborné pracovnice Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 13. února 2020 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Reklama a inzerce

Naši jubilanti
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito občané:
Anežka Mašlaňová

91 let

Rostislav Hlaváč

75 let

Jaroslava Mikesková

75 let

Blanka Murasová

70 let

Marie Polášková

70 let

Zdeňka Štěrbová

70 let

Vojtěch Káňa		

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Únor 2020

13

zdroj: publikace K trojanovským horám

foto: Ivana Vrtalová

Jak se stlouká máslo

Nejstarší typ máselnice - dřevěná nádoba kuželovitého tvaru s tloukem.

Poděkování
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce
2019 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 Jak se dělá chleba, Kdo bydlí v lese,
Od kolébky do školy či Jak se dělá Radegast,

celkem více než 400 návštěvníků.
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 v roce 2019 měla podtitul Vítejte v hájemství lesa.
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.
Alena Figarová, vedoucí pobočky MNJ

Poslední den v roce je pro mě jeden z nejdelších
dní. Nemusím jít brzy spát, a tak se dá stihnout
hodně věcí. Kromě snowbordové školy jsem
měla možnost se podívat na to, jak se dělá máslo. Máslo kupuje mamka v obchodě, takovou
kostku tuku. Vím, kde ji najít v regále. Vím, že je
z mléka. Nějak se z něj dělají i jogurty, smetana,
kyška a podmáslí. Moc nevím, jak se mléko dostane od kraviček do továrny a jak z továrny výrobky do obchodu. Nepřemýšlela jsem nad tím.
Když jsme přišli k panu Strnadlovi, měl nachystaný hrnec smetany a dřevěný výrobník másla
- máselnici. Smetanu do ní nalil a pak poskládal
díly tak, aby do sebe zapadly. Ukázal nám, jak
pohybovat tyčí (tloukem) uprostřed. Vysvětlil
mi, že na mléce, které nadojil od krávy Sylviny,
se usadila smetana. Tu několik dní sbíral, aby jí
bylo dost. Smetana je totiž nejvíce tučná, proto
se hodí k výrobě másla. Když se do smetany tluče, tak vznikne máslo. Zprvu šlo pohybovat tyčí
lehce a z máselnice přetékala vrchem smetana.
Čím déle se tlouklo, tím hůře se s tyčí pohybovalo a na máselnici byly vidět hrudky. Smetana
je totiž zčásti tuk a zčásti bílkovina a voda. Tlučením se tuk shlukne v máslo a zbytek je pak
podmáslí. Zajímavé bylo, že z bílé smetany se
utloukla nažloutlá hrouda tuku. Barvu másla
ovlivňuje i to, co Sylvina žere. Hrouda tuku se
propláchla v cedníku studenou vodou, nechala
se okapat a z ní pomocí naběračky pan Strnadel
udělal kouli. Kdybychom měli na máslo formičku, mohli jsme si z něj udělat třeba bábovičku
nebo jiný tvar. Z obchodu znám jen tvar kostky.
Doma jsme si ho mazali na chleba a upekli bábovku.
Bětka Pařenicová

„Citlivý řez ovocných stromů.
Radim Polášek, Trojanovice
tel: 608 169 591 „

foto: Zdeněk Sázovský

Tříkrálový koncert 4.1.2020
V kostele sv. Jana Křtitele vystoupili s pásmem Za nebeskou bránou II. - Od svaté Máří do Tří králů sólisté Chrámového sboru ze
Štramberka, kvartet Komorního orchestru P. J. Vejvanovského z
Nového Jičína, herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberka
a soubor písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic.
Co bylo k vidění a poslechu?
Písně, tanec a divadelní ztvárnění výjevů z minulosti - napravení
Máří Magdalény, o sv.Anně, která počala pannu Marii, o upálení
sv.Vavřince, oslavná píseň o sv. Václavu, sv. Kateřině, sv.Lukáši či
Ondřejovi, o vyhnání Evy z ráje a řada dalších. Návštěvníci se také
mohli přesvědčit,co umí akustika kostela ve spojení se sborovým
zpěvem mužů Valašského vojvody.
Výtěžek z dobrovolného vstupného 8 900Kč byl věnován na charitativní účely
-redÚnor 2020
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Leden ve škole

foto: M.Juračák

…šachisté úspěšně pokračují…

Tým našich šachistů se ve stejném složení 15. 1. 2020 zúčastnil přeboru krajského kola MKŠS kategorie A - 1. - 5. třída ZŠ v Krnově.
Žáci z naší školy se umístili na 5. místě ze zúčastněných 12 družstev. Vzhledem k náročnosti turnaje a připravenosti dětí, mnohé
se účastní Mistrovství České republiky, si dle slov Mgr. Bogatkové
(i nás- pyšných rodičů), zaslouží naši malí šachisté obrovskou pochvalu! Šachistům gratulujeme a rodičům, panu M. Juračákovi a
F. Kotrbovi, děkujeme za zajištění bezpečné dopravy a odpovědný
doprovod finalistů na krajské šachové klání.
D. Svobodová, J.Pajlíková
5.1.2020 porovnali síly v běžeckém areálu na Pustevnách účastníci
Krajského závodu Zlínského kraje a Přeboru MS kraje. Organizátor TJ Gumárny Zubří nalákal soutěžící na tratě v délce od 400m
do 10km.
Naše žákyně (Alžběta Pařenicová a Judita Juračáková), reprezentující ZŠ Trojanovice, obsadily ve své kategorii na 800m 7. a 8. místo
ze sedmnácti startujících.

foto: skiklubvalmez

DUDEK ŠOU
Nový rok jsme ve školní družině zahájili skvělou šou , kterou pro
nás ve čtvrtek 9.1. připravil frenštátský ilustrátor dětských knížek
Adolf Dudek. Pana Dudka k nám do školy zveme již několik let a
vždy nás skvěle pobaví. Jeho vystoupení je pro děti ze všech ročníků, a to nejen ty, které navštěvují školní družinu. Do svého vystoupení zapojil děti i vychovatelky školní družiny. Skvěle jsme si
to opět všichni užili.
Kateřina Hrnčířová

foto: školní archiv

foto: školní archiv

Hráče systematicky, odborně a trpělivě vede Mgr. Táňa Bogatková,
tato působí jako trenérka Mezinárodní šachové akademie Interchess. Její empatie, profesionalita a pečlivost je významný faktor
vedení našich dětí, které ji respektují a pro které je vzorem jak logického myšlení, tak lidského přístupu. DĚKUJEME.“
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Na trati v délce 1km obsadila 2.místo Žofie Procházková, odchovankyně místního oddílu, která aktuálně soutěží pod Skibi akademií.

foto: skiklubvalmez

Okresní přebor školních družstev v šachu se konal v Mořkově dne
11.12.2019. Sešla se 4 družstva žáků a hrálo se systémem- každý s
každým- 2 partie, celkově 6 kol. Naše družstvo v sestavě- David Juračák, Šimon Stejskal, Jindřich Svoboda, Alžběta Svobodová, Matěj
Kotrba- vyhrálo 5 zápasů se skórem 4:0, v jednom zápase 3:1. Tím
obhájili celkové vítězství v turnaji a postupují do krajského kola.

Poděkování rodičovskému klubu
Velmi si vážím poděkování od „zástupce spokojených rodičů“ za
výbornou organizaci Rockového školního večírku, který se konal v
hotelu Beskyd v sobotu 18. 1. 2020. Aby však ocenění doputovalo
k maximálnímu počtu rodičů, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na organizaci této akce, využívám možnosti uveřejnění tohoto článku. Autorka e-mailem napsala: „…super hudba, atraktivní
„kulturní vložky“ a neuvěřitelně bohatá tombola... a za tím vším
jistě velký kus práce organizátorů. O spokojenosti i v minulých
ročnících svědčí 100% zaplněný sál. Jsem si jista, že velký zájem
bude i nadále!...“
Za sebe mohu pouze souhlasit. Školní večírek v úvodu roztančily
děti z tanečního kroužku při škole pod vedením Ivety Štefkové a
Daniela Kahánka. Na své si přišli dámy i pánové. Novinkou byla
módní přehlídka svatebních rób, společenských šatů a dámského
prádla z frenštátského svatebního salonu ADONIS a nechybělo
ani dechberoucí akrobatické „parkour“ vystoupení skupiny LUBO
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foto: Jitka Pajlíková

BAUM A JEHO TÝM. K poslechu a tanci hrála skupina Fre(e)
rock, fotografie na památku umožnila Photobudka Lukáše Szlaura,
slovem provázela Marcela Žingorová.

Nezištné nasazení členů klubu rodičů a dobrovolníků s přípravou
večírku začíná již na začátku adventního času. Největší časovou
zátěží je zajišťování sponzorů věcných nebo drobných finančních
příspěvků do tomboly, organizace s rezervací míst, dále shromažďování cen, jejich třídění, balení, výzdoba sálu, přímá pořadatelská
účast po celou dobu večírku a částečně také úklid sálu bezprostředně po akci. Veškerý výtěžek z akce putuje na školní aktivity: Mikulášská nadílka, Dětský den, dílčí pokrytí nákladů na autobusovou
dopravu a drobné ceny za reprezentaci žáků školy ve sportovních,
vědomostních a kulturních soutěžích žáků apod. Není divu, že po
této opravdu náročné akci vždy dochází k bilancování hlavních organizátorů a tahounů, což jsou aktuálně Martina Jurková, Jitka
Šenkyříková, Jiří Roll, Lucka Dobiášová, Lenka Stašová, Martina
Christodulu, Klára Vaňková, Lenka Petrová…VELKÉ DÍKY A
UZNÁNÍ.
Jitka Pajlíková

Včelstva v Trojanovicích
Vážení přátelé,
rok 2018 nebyl pro včelaře dobrý, ale
2019 byl jedním z nejhorších za posledních 50 let, co včelařím, a to nejen snůškou, ale i úhynem včelstev.
Deštivý a studený květen připravil
včelstva minimálně o jednu generaci včel.
Úbytek zásob za duben a květen byl
bezmála 20 kg na jedno včelstvo.
Červnová medovicová snůška z jehličnanů navíc způsobila problémy s vytáčením medu, který rychle krystalizoval.
Velká loupež cizích včel v podletí, přemnožení vos a varroáza s
virovou nákazou způsobily nemalé úhyny včelstev.
V Trojanovicích je nyní 45 včelařů, kteří se starají o 310 včelstev k
31.12.2019. Úhyn včelstev je 21 procent, což je 81 včelstev. Standardní úhyny přitom jsou 10 procent.
Dlouhodobé léčení včel (40 let) tzv. tvrdou chemií (taktik,gabon,varidol aj. ) způsobuje rezistenci roztoče varroa na tato léčiva.
Teprve v posledních létech došlo k rozšíření léčebných přípravků proti varroáze, které jsou šetrné ke včelám (kys. mravenčí, kys.
štavelové aj). Posledním zahraničním léčebným přípravkem doporučeným státní veterinární správou je (Varomed) z Rakouska.
Nejvíce však usmrcují včely viry, kterých je dle posledních zjištění
na 25 druhů. A není proti nim žádná obrana. Virózou napadené
včely mají naprogramováno, aby letěly umřít ven z úlu. A to je ten
důvod, proč pak nacházíme prázdné úly bez včel.
Na závěr bych popřál všem, kteří včelaří, hodně zdraví a včelařských úspěchů v tomto roce, i když to nebude jednoduché.
V Trojanovicích 8.1.2020
Hrnčíř Oldřich
předseda ZO ČSV Frenštát pod Radhoštěm z.s.

foto: Romana Kubešová

Od ledna tohoto roku se v ateliéru frenštátské Základní umělecké školy začala scházet
skupina nadšených amatérských výtvarníků, aby se v následujících měsících věnovali
společnému tvoření. V průběhu kurzu si
účastníci vyzkouší malbu, keramiku, kresbu a další výtvarné techniky. Styl, kterým
bude výuka probíhat, má vyhovět i těm,
kteří nemají s výtvarnou tvorbou doposud
žádné zkušenosti. Záměrem této aktivity je
poskytnutí kvalitně stráveného času senio-

rům z Frenštátu a okolí. Kurz byl zorganizován v součinnosti se Sociálním odborem
města Frenštát pod Radhoštěm, které tuto
činnost finančně podpořilo. Tímto děkujeme a věříme, že se výtvarné kurzy stanou
zpříjemněním života občanů nejen nyní,
ale i v budoucnu.
Prostorný ateliér ZUŠ skýtá mnoho místa. Případní zájemci, kteří by rádi doplnili
tvůrčí skupinu, jsou proto srdečně vítáni!
Kurzy budou probíhat do května každou
středu od 9 do 11 hod.
Cena za kurz, včetně
veškerých
pomůcek,
činí 3950Kč. Pro seniory bude poskytnuta
sleva min. 500Kč díky
dotaci města.
Více informací o kurzu
naleznete na:
www.zusfrenstat.cz
Romana Kubešová
romana.kubesova@
zusfrenstat.cz
tel: 773 871 447

foto: Romana Kubešová

Dopolední výtvarné kurzy na ZUŠce právě spuštěny!
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Jak to vidím já
Co nám přineslo prosincové zastupitelstvo:
T.Střalka, J.Horák: Především schválení nejdůležitějšího dokumentu – rozpočtu na rok 2020. Jaký je rozpočet? Rozhodně ne spořivý. Provozní náklady obce už dosahují 30 miliónů
korun. Investice jsou naplánovány na 19 milionů. I předsedu
finančního výboru zaujalo neskutečných 14 miliónů určených
na opravu garáže za obchodem. Pořád stejný systém: projekt
– architekt Mrva, opět bez výběrového řízení, opět předražený
projekt, aby provize, která dosahuje obvyklých 11% byla co
nejvyšší. Ukazuje se, že jeho projekty jsou i provozně nevyhovující. Podepsal se i na ztrátách Rekovic. Zde se ukazuje, že
chybí skladovací prostory, nelze oddělit běžný provoz restaurace od akcí atd. Zabedněnou školu nebudeme vzpomínat, kde
neměl o hygienických normách osvětlení ani páru.
J.Novotný: Do provozních nákladů spadá spotřeba materiálu, platba energií, náklady na služby, mzdové náklady a
odměny včetně odvodů. Rozhodně nedosahují 30 miliónů
korun. Ano, po odečtení finanční rezervy 16,05mil. (prostředky na účtech obce) a odečtení plánovaných investic
19,41 mil. od navrhovaných výdajů 66,41mil.zůstává rozdíl
cca 30 mil. korun, ale zde jsou zahrnuty i např. granty ve
výši 0,5mil, kotlíkové půjčky občanům ve výši 1,88mil, soc.
pomoc obyvatelstvu 620tis., platba DPH 600tis, příspěvek
občanským sdružením 410tis., které netvoří provozní náklady. Obec provozuje služby pro občany od odpadů přes školu,
veřejné osvětlení, oprav komunikací a dalších a dalších věcí.
Je jednoduché říct, že je provoz vysoký, ale na zastupitelstvu
nezaznělo, co by se mělo v rozpočtu snížit. Co se týká investic, tak 14 mil.(resp.12mil.ve schváleném rozpočtu) Kč je ne
na opravu garáží, ale na vybudování informačního centra s
poštou a knihovnou. Tedy služeb pro občany Trojanovic a
návštěvníky. Ano, projekt projektuje Kamil Mrva, architekt,
kterého výše zmínění zastupitelé špiní a dehonestují. Pan
architekt je placen podle výsledku výběrového řízení a ne
podle navrhovaných cen. Nicméně, co se týká předraženosti
projektu, tak můj dotaz na zastupitelstvu zněl, co je předraženo konkrétně, s tím, že zastupitelé mají u sebe podrobný
položkový rozpočet 10 měsíců. Nikdo nejmenoval jedinou
položku. Co se týká zabednění školy a že pan architekt neměl páru o hygienických normách, je lež, protože zalaťování
bylo osobně projednáno na krajské hygienické správě, kde
bylo ústně po konzultaci povoleno. Když se toto ale nelíbilo
jednomu občanovi, hygiena toto nepřiznala. Odstranilo se
tedy 9 latí zastiňujících třídu nad vstupem do školy a já se
dívám dodnes na permanentně stažené žaluzie v této třídě.
Vidím, že dehonestovat práci jiného je velmi jednoduché.
Díky architektuře projektů jsme získali stavbu roku MS kraje
za rok 2016 za Rekovice, stavbu roku MS kraje za rok 2017
za horní stanici lanové dráhy a čestné uznání MS kraje za
rok 2018 za obchod Hruška. V půlce ledna jsem byl požádán
o příspěvek k obchodu hruška od časopisů Czech design a
Beton TKS. Stavby se líbí, jsou funkční. Zda je provoz vyhovující, posuzují normy. Objektivní hlediska, narozdíl od
subjektivních dojmů.
T.Střalka, J.Horák: A plány na bezpečné zpřístupnění centra
obce pomocí chodníků a cyklostezek z Bystrého a zpod Javorníku a Radhoště nejsou ani na papíře. Na náš návrh jsou vyčleněny prostředky alespoň na projektovou přípravu.
J.Novotný: Cyklostezky jsou problémové liniové stavby a
zde souhlasím, že je rezerva v tomto něco udělat. Budeme
se snažit tyto projekty posunout. Zde dávám oběma pánům
Únor 2020

Rozpočet příjmů a výdajů 2020
Příjmy
OdPa

Pol.

Popis

Rozpočet

1111

DPFO ze závislé činnosti

9 000 000

1112

DPFO ze SVČ

200 000

1113

DPFO z kapitálových výnosů

900 000

1121

DPPO - (Daň z příjmu právnických osob) 8 000 000

1122

DPPO - ( za obec)

600 000

1211

DPH (Daň z přidané hodnoty)

18 000 000

1334

Poplatky za vynětí půdy ze ZPF

20 000

1335

Poplatky za odnětí LPF

150 000

1340

Poplatky za likvidaci odpadu

1 250 000

1341

Poplatky ze psů

40 000

1342

Poplatky za rekreační pobyt

675 000

1343

Poplatky za užívání veřejného prostranství 250 000

1356

Příjmy z úhrad za dobývaní nerostů a 770 000
popl. za geol.pr.

1361

Správní poplatky

50 000

1381

Daň z hazardních her

190 000

1511

Daň z nemovitosti

1 700 000

4112

Neinvestiční dotace přijaté ze stát. rozpoč. 588 300

2143

2111

Cestovní ruch - Výlepová služba

10 000

2143

2112

Cestovní ruch - Prodej inf. materiálu

50 000

2143

2112

Cestovní ruch - Kniha K Troj. Horám

10 000

2411

2111

Příjmy ze služeb - pošta partner

260 000

3314

2111

Příjmy knihovna - knihovnický poplatek

3 500

3319

2111

Příjmy Památník Karlovice - vstupné

4 000

2112

Příjmy Památník Karlovice - prodej zboží

3 000

2132

Příjmy Památník Karlovice - pronájem

30 000

3349

2111

Obecní noviny - příjmy inzerce

30 000

3612

2132

Bytové hospodářství - nájemné byty

239 900

3613

2132

Nájmy z nebytových prostor

1 100 000

3639

2111

Příjmy z poskytovaných služeb (doprava, 150 000
zimní údržba cest, sečení apod.)

3639

2119

Příjmy za zřízení věcného břemene

100 000

3639

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

15 000

3639

3111

Prodej pozemků

50 000

3713

2460

Změny technologií vytápění - vratky 553 000
bezúročné půjčky

3722

2112

Příjmy z prodeje popelnic

25 000

3723

2111

Příjmy ze staveb. odpadu a zpětný odběr

550 000

3727

2111

Příjem - tříděný odpad (EKO-KOM)

500 000

3745

2111

Výtěžek z obecního lesa

170 000

6310

2141

Příjmy z úroků

25 000

6310

2142

Dividendy

50 000

8115

Finanční prostředky z minulých let

20 098 797

Rozpočet příjmů c e l k e m

66 410 497

46 311 700
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Výdaje

Investice:

OdPa Pol.

Popis

2143

Cestovní ruch

233 000

2212

Silnice

1 070 000

2221

Dopravní obslužnost

85 000

2310

Příspěvek na vodovodní přípojku

50 000

2321

Příspěvek obyv. - odvádění a čištění 325 000
odpad. vod - kanal.příp.

3113

Školství - neinvestiční příspěvek

3 939 000

3312

Hudební činnost - neinvestiční dotace

8 000

3314

Knihovna

104 000

3319

/30

Pamětní síň bří.Strnadlů a J.Knebla

209 000

3319

/50

Klubovna pod Javorníkem

10 000

3326

Kulturní památky místního významu

50 000

3349

Obecní noviny

230 000

3399

Sbor pro občanské záležitosti

127 000
90 000

3419

/10

TJ. pod Javorníkem

3419

/20

TJ. Bystré

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3635

Územní plánování

3639

Služby obce Trojanovice

3713

Změny technologií vytápění - kotlíková dotace

3721

Nebezpečný odpad

3722

Komunální odpad

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3729

Provoz sběrného dvoru

3742

Neinvestiční
sdružením

3745

/120

příspěvek

občanským

Obecní les

4339

Sociální péče a pomoc rodině

4341

Příspěvek při úmrtí člena rodiny - důchodce

4349

Dávky sociální péče

4359

Ostatní sociální pomoc obyvatelstvu

5512

Sbor dobrovolných hasičů

6112

Zastupitelstvo - odměny

6171

Místní správa

6310

Poplatky bankám

6320

Pojištění majetku obce

6399

Platba DPH finančnímu úřadu + silniční daň

6402

Vratky fin. prostředků z minulých let

6409

Finanční rezerva

6171

Neinvestiční příspěvek - rozhodnutí
starosty

3419

Granty - sportovci

2143

6121 Rekonstrukce býv.garáže - nové IC, 12 000 000
Pošta, Knihovna

3742

6122 Lis s dvoukomorou do třídírny SD

3113

6121 ZŠ Trojanovice - Rekonstrukce 400 000
učebny, sborovny

3723

6121 Vážní budka

200 000

3429

6121 Pumptrack

1 000 000

2223

6121 Dopravní bezpečnost Balita

3 000 000

3639

6121 Rozšíření SD - doplatek ARRO - 110 000
betonáž

2219

6121 Ostatní náležitosti pozemních ko- 200 000
munikací - cyklostezka

400 000

2310

Projektové dokumentace na vodo- 2 000 000
vody

2143

Příspěvek na provoz Rekovic

400 000

Rozpočet výdajů c e l k e m
66 410 497
za pravdu.
T.Střalka, J.Horák: Starosta, spolu s paní místostarostkou, navrhli
65 000
zvýšení poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu z 410.260 000
na 500.- Kč. Prý je potřeba občany zvykat na vyšší poplatky za od290 000
pady. Sice je hospodaření mírně ztrátové, ale když se na Rekovicích
ročně prohospodaří minimálně půl miliónu, proč bychom nemohli
925 000
každému občanovi přispět stokorunou na svoz odpadů? Navýšení
70 000
poplatků za odvoz odpadů se podařilo zabránit především hlasy za7 104 000
stupitelů zvolených za Naše Trojanovice.
1 885 000 J.Novotný: Návrh nebo protinávrh může podat jen jeden zastupitel, ostatní o něm hlasují. Návrh na zvýšení odpadů nepadl proto,
aby si občané zvykli na vyšší poplatky, ale proto, že zvýšená cena
50 000
1 370 000 odráží realitu likvidace odpadů. Budou se zvyšovat poplatky za
uložení odpadů díky blížícímu se konci skládkování. S odpady
360 000
jdeme do mínusu a za 13 let, co jsem starostou, se odpady nezvy61 000
šovaly ani jednou a víme všichni, jak rostou platy i ceny v obchodech. Odpadové hospodaření máme jedno z nejlepších v republi410 000
ce a jezdí se k nám inspirovat desítky obcí ročně. Navíc bonusový
systém umožňuje snížit platbu až na nulu. Na ukládání tříděného
250 000
odpadu rozdáváme pytle, čárové kódy, lidé si mají možnost vy260 000
zvednout tašky z Eko-komu. Návrhu na vylepšení systému jsem
10 000
se ale nikdy nedočkal. Nicméně žádný systém není dokonalý a já
bych rád poděkoval všem občanům, kteří poctivě třídí a zapojili se
nebo se i nezapojili do pytlového sběru. Díky nám všem máme vy100 000
nikající odpadové hospodaření. Návrh pana Horáka a Střalky však
50 000
nemohl projít jak píší, „především jejich hlasy“, protože pro návrh
544 500
na zachování poplatku hlasovali nejvíc zastupitelé Našich Beskyd.
T.Střalka, J.Horák: Podstatnou část zasedání zastupitelstva jsme se
2 270 000
věnovali
lokalitě Pusteven. Ty se postupně za přispění vedení obce a
6 433 000
N.B. stávají krmelcem pro vybrané podnikatele. Skokovému navýše20 000
ní poplatků za pronájem veřejného prostranství pro drobné prodejce
150 000
se nám ještě podařilo zabránit. Stejně jako příspěvku 50 000.- na
akci Ledové sochy organizovanou společností Pustevny s.r.o., z které
600 000
nemají místní lidé žádný užitek a někteří občané se nedostanou auty
domů nebo např. autobusem do práce. Bohužel se schválilo „Me30 000
morandum o spolupráci mezi obcí Trojanovice, Moravskoslezským
16 052 997 krajem, Zlínským krajem a obcí Prostřední Bečva“, kdy účelem spo50 000
lupráce je rozvoj lokality Pustevny – Radhošť, kde se bude vycházet
opět ze studie pana Mrvy. Tak se můžeme těšit např.na úpravu okolí
Radegastu nebo kaple na Radhošti podle jeho návrhu.
500 000
Samostatnou kapitolou je spoluúčast ve společnosti Pustevny s.r.o.
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Jak to vidím já - pokračování
Desetiprocentní podíl, který nás stál 4,6 miliónu korun, přináší každoroční ztrátu, majoritní akcionář nedodržuje zákonné povinnosti
o zveřejňování informací, nesvolává valné hromady. Dokonce za 26
miliónů vybudovanou horní stanici lanovky využívá pouze pro své
potřeby. Každý občan Trojanovic tak přispěl na jeho hospodaření tisícikorunou.
J.Novotný: Říkat, že Pustevny jsou krmelcem pro vybrané podnikatele jsou slova za hranou slušnosti. Kterých podnikatelů konkrétně? A čím je krmíme? Co se týká žádosti Pusteven s.r.o., tak
zde se bohužel zabránilo příspěvku 50.000,- od obce, ale neřeklo
se, že obec by to nic nestálo, že by se přesunuly stánky z bečvanské
strany na trojanovskou a těch 50.000,- by obec vybrala za zábor
veřejného prostranství. Efekt pro obec je tedy nula, protože stánky
zůstaly na straně Bečvy. Obec tedy nic neušetřila. Pan Střalka a pan
Horák píší, že se bohužel schválilo Memorandum na Pustevny. Ale
již nepíší, že díky tomuto memorandu budou dva kraje každý rok
dávat do fondu na rozvoj Pusteven 500 tis. Kč.. To znamená, že po
několika letech jednání, které jsem vyvolal a v nich na kraje tlačil,
budeme mít s Prostřední Bečvou 1 mil. Kč ročně na Pustevny. Opět
se zde zmiňuje jméno Kamila Mrvy. Studii si však zaplatily u jeho
projekční kanceláře kraje. Studie nebyla hrazena z obecních peněz.
Naopak, kraje si velmi váží kvalit pana architekta.
To, že každý občan přispěl tisícikorunou do hospodaření majoritního podílníka, je hloupost. Základní kapitál společnosti se z 20
mil. Kč navýšil na 46 mil. Kč a náš podíl je 10%. Obec neztratila vůbec nic, naopak dopomohla vybudování kvalitnější infrastruktury
pro návštěvníky obce na Pustevnách. Pan Střalka a Horák dokonce hovoří o majoritním akcionáři, přičemž se nejedná o akciovou
společnost.
T.Střalka, J.Horák: Hospodaření Rekovic nemá cenu ani komentovat, opět je za rok 2019 v hluboké ztrátě. Bohužel kolem účetnictví už
je velký zmatek. DPH, které mají Rekovice odvádět státu, se platilo z
obecního rozpočtu, a tak se v tichosti dotovala provozní ztráta, která
už je přes dva milióny korun, vedle nezaplacení ani koruny za odpisy
(opotřebování stavby a zařízení). Zprvu bylo obcí zaplacené DPH
vedením připočítáváno dokonce ke ztrátě Rekovic.
Navrhovanému auditu hospodaření se vedení obce za podpory spolustraníků stále úspěšně brání.
J.Novotný: Žádná provozní ztráta se v tichosti nedotovala. O provozních ztrátách byli zastupitelé pravidelně informováni. Ano,
DPH nám zamotalo hlavu. Je odváděno společně z obecních peněz, protože máme stejné IČO. Stejně jako např. DPH z další naší
podnikatelské činnosti na sběrném dvoře. V rozpočtu na rok 2020
se tomuto snažíme předejít předpokládanou částkou na krytí provozních ztrát. Informace o provozu a ekonomice Rekovic jsou za-

Vizualizace nového informačního centra

stupitelům k dispozici již na každém zastupitelstvu. Ano, provozní
ztráta není malá, to je fakt s tímto nepolemizuji. Nicméně již před
spuštěním provozu se počítalo s provozní ztrátou a s tím, že bude
trvat 2 až 3 roky, než se provoz řádně zaběhne.Ano, řešily se i optimistické varianty, na ty bohužel nedošlo. Nyní máme i díky nové
paní manažerce vypracovaný velmi dobrý systém kontrol a vedení provozu. Stanovené výdajové stropy na určité položky a přesně
definované kontrolní mechanizmy pro vedení obce a zastupitele.
Audit, na který se zastupitelé odkazují, u nás probíhá 2x za rok a
vede jej krajský úřad, kdy se každému věnují 3 úředníci 2 až 3 dny.
Jedná se o podrobný audit.
Je nám zde vyčítán zmatek. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Každopádně kontrolní mechanismy, které mají napomoci nápravám,
také nejsou naší berličkou. Kontrolní výbor, s panem Střalkou ve
vedení, nedodal za celý rok jedinou zprávu z výsledků jeho kontrol.
Je mi velmi líto, že musím takto reagovat na snůšky nepravd, smyšleností, dezinterpretací a hlavně také zášti. Snažím se být spravedlivý a uznávám i kritiku například za cyklostezky. Ale osobní,
nepodložené a neodůvodněné útoky na pana architekta Kamila
Mrvu a skryté na pana Petra Hanka, podnikatele a spolupodílníka Pustevny s.r.o., který dává velkou energii a peníze na Pustevny,
neuznávám. Také na projekty, které jsem já osobně uvedl v život,
jako je odpadové hospodaření, které je vzorem pro mnohé, nebo
na Rekovice, které přispívají k rozvoji života na Horečkách. Je mi
líto, že tito zastupitelé vidí v poslání obce jen zajištění nejnižších
cen. Dle mého má občan mnohem větší profit z dostupnosti služeb.
Rád bych také odkázal na fakt, že obec i přes opravdu velké investice za poslední dobu má k 31.12.2019 přes 27,48 mil. Kč. Jedná se o
investice mimo běžné řešení obecních záležitostí pro občany, jako
rozšíření vodovodů, kanalizací, školy, komunikací a další a další,
tím myslím rozšíření sběrného dvora, demolice masokombinátu,
rekonstrukce Hrušky, rekonstrukce garáží na obchodní jednotky,
koupě Koksaře, koupě a rekonstrukce Rekovic, koupě lanovky, které v úhrnu dělají 90 mil. Kč a o které obec jednoznačně zbohatla.
Jsme bez debat bohatá a dobře hospodařící obec. Opozice je dobrá, ale toto není opozice, ale klevety a špinění.
Jiří Novotný

Stav obecních účtů k 31.12.2019
KB - obec

486 807,45 Kč

ČSOB obec

12 424 393,87 Kč

KB Sociální fond

56 205,72 Kč

ČSOB Sociální fond

186 499,82 Kč

KB Rekovice

314 890,99 Kč

ČSOB Rekovice

397 104,64 Kč

ČNB

1 207 023,49 Kč

ČSOB spořící účet

10 639 985,76 Kč

ČSOB Kotlíkový účet

1 764 982,00 Kč

CELKEM

27 477 893,74 Kč

Jak jsme hospodařili v roce 2019? Pro průběžné sledování můžete
využít informačního portálu Ministerstva financí - monitor.statnipokladna.cz. Umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním
informacím se čtvrtletní aktualizací. Údaje k vyhodnocení hospodaření daného rozpočtového období se zpracovávají do tzv.závěrečného účtu, který se projednává v zastupitelstvu do 30.6. nadcházejícího roku.
Ivana Vrtalová
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foto: Ivana Vrtalová

foto: Zuzana Školeková

Tříkrálová sbírka

Nikol Vaňková, Alžběta Pařenicová, Jan Kaňa

Žofie Procházková, Denisa Skotáková, Alice a Robin Stavárkovi
Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
Bordovice

30 607,-

Čeladná

47 531,-

Frenštát p.R

66 192,-

Hukvaldy

81 272,-

Matěj Svoboda, Viktor Fišer, Marek Lukášek

Kozlovice

111 167,-

Kunčice p.O.

109 194,-

Lichnov

76 485,-

Tichá

57 211,-

Trojanovice

34 584,- a 210Zl

Celkem

680 094,-

Trojanovice v předchozích letech:
2016

4 215,-

2017

3 445,-

2018

4 702,-

2019

7 752,-

Občané Trojanovic podpořili v tříkrálové sbírce pořádané Charitou Frenštát záměr podpory a rozvoje paliativní péče finančními
prostředky ve výši 34 584 Kč a 210 Zlotych. Několik let bylo možné
v období mezi 1.-14.lednem potkat v obci koledníky jen v místní
části Bystré. Letošní ročník měl za cíl navrátit tradiční koledování
i do dalších částí obce. Výsledek byl nejasný. Najdou se koledníci?
Jak zareagují jednotlivé domácnosti? Jak zorganizovat skupiny koledníků? V kterou dobu a v které dny je nejvyšší šance zastihnout
občany doma? První pozitivní indicií byl velký zájem dětí místní
základní školy utvořit skupinky Tří králů. Vedoucími skupinek se
staly v napjatém časovém harmonogramu Jitka Pajlíková, Lenka Mužíková, Jana Bayerová, Zuzana Školeková a já. Skupinky se
utvářely dle časových možností dětí i vedoucích operativně. Děti
si půjčovaly kostýmy. Charita zajistila korunky a pokladničky. Dvě
jsme umístili staticky - do informačního centra na obecním úřadě a do kaple na Radhošti, dalších 6 pokladniček bylo putovních.
Velkou neznámou byl zájem a reakce obyvatel. Napětí opadlo již
po prvních pár metrech kolednické trasy. Vstřícnost lidí, často i

foto: Jitka Pajlíková

foto: Jitka Pajlíková

Kopřivnice65 851,Mniší,Vlčovice

Simona Kahánková, Dominik Juračák, Julie Jaškovská
dojetí nad malými zpěváky, pozvání na příští rok, finanční příspěvky do kasičky i pamlsky pro koledníky. To vše mě přesvědčilo, že jsme udělali dobře, když jsme se do rozšíření sbírky pustili.
Přidanou hodnotou je i výchova dětí k sociálnímu cítění, umění
dávat potřebným, pomáhat druhým. Přirozená zvídavost je vedla k
otázkám o koledování a rozběhla se diskuze o charitativní pomoci,
pečovatelské a ošetřovatelské službě. Kdo ji vykonává, proč ji lidé
potřebují atd.
Děti na toto zareagovaly nejen investicí vlastního času, ale dokonce
v kasičce skončily i peníze, které dostaly od vstřícných občanů pro
sebe za hezkou koledu. Vypadá to, že nám vyrůstá generace odpovědných občanů, kterým není osud jiných lhostejný. Velké díky
všem, kteří přispěli v tříkrálové sbírce ať už finančně, nebo svým
časem. Jsem si vědoma i nedostatků, např. občané zpod Radhoště
možnost vyslechnout si koledu nedostali. Co se nestihlo letos, je
výzvou dalšího ročníku.Ať vám všem přinese nápis K+M+B štěstí
a zdraví a pohodu v tomto roce.
Ivana Vrtalová
Únor 2020
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foto: Ivana Vrtalová

Tříkrálová sbírka 1.-14.1.2020

zdroj: Ledové Pustevny 2020

zdroj: Ledové Pustevny 2020

Ledové Pustevny 11.1. - 26.1.2020

zdroj: Ledové Pustevny 2020

Kamila Maková, Alžběta Pařenicová, Nela Běčáková

zdroj: Ledové Pustevny 2020

foto: Ivana Vrtalová

Alžběta Pařenicová, Kamila Maková, Denisa a Markéta Gerykovy
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