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Krásky mezi rostlinami
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Vemeník dvoulistý: Dostal svůj rodový
název podle tvaru hlíz, které připomínají
kozí vemeno.

foto: Michaela Běčáková

čené lokality.
České názvy těchto rostlin nám taky často
mnohé prozradí. Na příklad název bradáček vejčitý či okrotice dlouholistá odkazuje
na tvar listů, prstnatec májový na dobu kvetení rostliny, okrotice červená na zbarvení
květů a jméno vstavač mužský odkazuje na
afrodisiakální účinky. A jak vlastně lidi na-

foto: Michaela Běčáková

Vážení spoluobčané,
koronavirová krize s sebou přinesla snížení množství obalů z továren a výkupní
ceny např. lepenky šly nahoru. Bohužel v
modrých kontejnerech na papír nenalézáme jen papír. Alespoň to málo pozitivního z krize nejsme schopni využít v náš
prospěch, protože se třídění dostatečně
nedaří.
Problematika, kterou není třeba zatěžovat občana a kterou nesou na bedrech
zaměstnanci obce Trojanovice spočívá v
organizaci práce na sběrném dvoře, koordinaci svozů, třídění na lince, obsluze
občanů, zaznamenávání a vykazování
dat o množství odpadu, plánování výkupů, hledání výhodných odběratelů a vedení evidence poplatníků.
Kde se však bez pomoci občanů neobejdeme, je začátek tohoto procesu. Na
sběrných místech potřebujeme nutně
snížit množství komunálního odpadu v
tříděných komoditách. Pokud již komunální odpad vytváříte a nejste schopni
jeho objem minimalizovat, neházejte jej,
prosím, ke tříděnému odpadu. Znehodnocujete tak nejen práci lidí třídících v
domácnostech, ale i na třídičce odpadu v
prostorech sběrného dvora. Mytí lisovací
nástavby popelářského vozu, mytí pásu
třídicí linky, to vše jsou věci, které následují poté, co odhodíte odpad bez rozmyslu nebo z vlastního pohodlí jinam, než
patří. Také pokud máte větší množství
kartonu, např. ze zakoupeného nábytku,
nebo spoustu odmotané bublinkové fólie, dovezte je raději přímo do dvora, než
byste zaplnili kontejner, který poté nejde ani zavřít a do kterého prší. Nejlépe
vytříděný odpad se do sběrného dvoru
dostává v rámci pytlového sběru. Pokud
nechcete, aby vaši práci degradovali jiní,
a máte možnost dovážet tříděný odpad
do dvora, dejte tomuto způsobu šanci a
upřednostněte jej. Odlehčíte zaměstnancům sběrného dvora, přírodě i výdajové
stránce rozpočtu a navíc získáte finanční
ohodnocení za vaši snahu.
Ivana Vrtalová

foto: Michaela Běčáková

... to jsou jistě orchideje. Možná Vás v minulém čísle Obecních novin překvapilo,
že rostou ve volné přírodě i u nás v ČR. A
není jich málo! Vždyť mezi vstavačovité
(latinsky Orchidaceae) se v České republice řadí přibližně 60 druhů a jejich poddruhy či kříženci.
Všechny naše orchideje žijí v komplikova-

Detail květu vemeníku dvoulistého.

foto: Michaela Běčáková

Slovo místostarostky

Květenství vstavače mužského. Jako první
rozkvétají vždy spodní květy, zatímco nahoře jsou ještě poupata.

Vstavač mužský často roste vedle mnohem
vzácnějšího vstavače bledého, který odkvétá již v květnu.

ném typu soužití s podhoubím některých
druhů hub, tzv. orchideové mykorhize. To
je důvod, proč se orchideje nedaří přesadit
jinam – ať už to navzdory zákazu udělají
nadšení zahrádkáři, nebo by se o to snažili
ochránci ve snaze zachránit rostliny ze zni-

padlo, že právě tato orchidej by mohla mít
příznivý vliv na potenci mužů? Odvodili to
z tvaru hlízy, která připomíná mužská varlata. Ostatně tvar hlíz dává název mnoha
dalším našim orchidejím – prstnatec, pětiprstka, vemeník či již zmíněný rod vstavač

3
Krásky mezi rostlinami- pokračování
(odborně orchis = řecky varle).
Vstavač mužský je zákonem chráněný jako
silně ohrožený druh a oproti vstavači bledému není problém na něj v CHKO Beskydy narazit. Roste na loukách, na mezích
i ve světlých lesích či na jejich okrajích. Má
zelené, červeně tečkované listy, dlouhou,
přímou nafialovělou lodyhu a na jejím konci výrazné fialkové květy uspořádané do
klasu. Kvete v květnu a červnu, takže navazuje na svého příbuzného jménem vstavač
bledý, který začátkem května už odkvétá.
Často se tyto druhy vyskytují spolu na jednom místě. Na území ČR vytváří 2 poddruhy – vstavač mužský pravý (velice vzácný) a
vstavač mužský znamenaný.
Vemeník dvoulistý patří mezi naše nejběžnější orchideje, přesto je zákonem chráněný jako ohrožený druh. Roste převážně na
loukách, ale najít ho můžete na podobných
stanovištích, jako roste vstavač mužský. Jak
druhový název orchideje napovídá, na bázi
rostliny najdete 2 zelené oválné listy. Má
dutou, hranatou lodyhu a na jejím konci
řídké klasovité květenství s bílými květy. I
díky tomu působí křehce a na louce jej v záplavě dalších bylin a trav snadno přehléd-

Napsáno na okraji

nete. Když však najdete jeden, v jeho okolí
si jistě po chvíli všimnete dalších. Vemeníky kvetou od května do července a v případě, že je ve svém okolí nikde nenajdete,
udělejte si procházku z Lomné na Karlovice
(místní části) třeba k Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Zaručeně je neminete,
protože tam kvetou snad na každé louce.
Víte, že...
... čeleď Orchidaceae (vstavačovité, neboli orchideje) je jednou z nejpočetnějších
skupin vyšších rostlin? Na světě je dosud
známo asi 17 000 druhů, nejvíce z nich v
tropech. Patří mezi ně i druh, ze kterého
používáme v kuchyni jeho plod – vanilku.
... i mezi orchidejemi najdete parazity?
U těchto rostlin nehledejte zelenou barvu ani barevné květy. Živiny získávají od
některých druhů hub. Jeden takový druh
najdete i u nás - jmenuje se hlístník hnízdák (jeho oddenek se podobá ptačímu
hnízdu), kvete od května do června a celý
je zbarvený do hněda.

Mgr. Michaela Běčáková

Rok 2020 vyhlásil Český svaz ochránců
přírody jako Rok orchidejí. Cílem je upozornit veřejnost na tyto zajímavé druhy rostlin a zejména na způsoby jejich
ochrany. Krom toho, orchideje jsou tzv.
„deštníkovými druhy“, rostou většinou
na zachovalých stanovištích, kde se vyskytuje i řada dalších, méně nápadných
vzácných rostlin a živočichů. Ochranou
orchidejí tak pomáháme zachování i těchto druhů.
-red-

Náhradní možnosti, jak se zapojit do úklidové akce
Celorepubliková akce Ukliďme Česko
letos doznala díky pandemii koronaviru
změn. Organizátoři akce z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme
Česko zareagovali na situaci, v níž nelze
provést hromadnou úklidovou akci, sérií
výzev pro jednotlivce či rodiny.
Na soutěž „Do přírody se smí! Hledejte
žáby, čolky a mloky a soutěžte!“, která vyzývá k hledání obojživelníků v krajině, navazuje soutěž v jarním hledání hříbků.
Jaro sice není typickou houbařskou sezónou, ale to neznamená, že nelze nic zajímavého z říše hub najít. Nemluvíme ani tak
o „sbírání do košíku“, i když i dobré jedlé
houby lze touto dobou v přírodě potkat, ale
zejména o houbách velice zajímavých tvarově. Touto dobou totiž v přírodě dominují
ne klasické „hříbky a muchomůrky“, ale
smrže, kačenky, ohnivce, pálečky, destice a
další prapodivnosti, které by běžný „hou-

bař“ leckdy ani za houbu nepovažoval.
Ale v květnu lze potkat samozřejmě i „houby klasické“. Ne nadarmo se jedna z nich
jmenuje májovka. Pro určování těchto
druhů hub je velmi důležité podívat se na
klobouk zespodu. Další zajímavou skupinou hub, kterou lze pozorovat v podstatě
celoročně, jsou „choroše“, tedy houby, jejichž plodnice vyrůstají přímo z mrtvého
či živého dřeva. Když se zadíváte pozorně,
zjistíte, že není choroš jako choroš, že jsou
nesmírně rozmanité. Třeba takový pevník
chlupatý je od některých outkovek při pohledu shora často nerozlišitelný. I některé
choroše lze určovat podle vůně; třeba anýzovník vonný je zcela nezaměnitelný.
A jak lze toulky přírodou propojit s úklidem?
Na své cestě za houbami se můžete pustit i
do sbírání odpadků. Více na www.csop.cz
Ivana Vrtalová

J

istě všichni znáte Rubikovu kostku. Tento hlavolam v letošním roce
slaví čtyřicet pět let od svého patentování. Původním účelem kostky
však bylo posílit lepší chápání 3D u
studentů architektury. Studentům se
údajně tento nápad velice líbil a kostka se stala brzy hitem nejen v celém
Maďarsku, ale také ve světě. Vybavil
jsem si, jak jsem jí jako malý kluk
otáčel a otáčel. Vlastně ani nevím,
jestli jsem si tehdy skutečně uvědomoval, že jde o hlavolam. Nejspíše
asi ne. Zkrátka se mi jen líbila krásná
barevná políčka. Pak jsem se pustil
do jejího skládání s dětskou nadějí,
že to bude rychle hotovo. Velice jsem
se o to snažil. Přece to nějak musí jít
- říkal jsem si tehdy. Pokoušel jsem
se o to dál a dál. Nicméně se mi to
vůbec nedařilo a byl jsem pěkně naštvaný. Údajných kombinací Rubikovy kostky je dnes více než čtyřicet tři
triliónů.Jestliže je tedy možno dosáhnout tolika kombinací, pak skutečně
půjde nějak složit. Musím přijít na to,
jak se Rubikova kostka složí dohromady. S tímto odhodláním jsem si
otevřel internet. Klikl jsem na první
video, které se mi zobrazilo, a díval
jsem se. Myslel jsem, že teď konečně
pochopím, jak uspořádat jednotlivé
kostky, aby vytvořily šest barevných
ploch. Jenže stal se přesně pravý opak
očekávaného. Já to vůbec nepochopil! Zcela bezradně jsem koukal na
to video. Prý se jednalo o jednoduchý
návod. No, o tom si dovolím pochybovat. Dobrá, smířil jsem se s tím,
že nebudu novým světovým rekordmanem v skládání tohoto hlavolamu.
Rekord drží jeden čínský muž, který
kostku sestaví za 3,47 sekundy! Vůbec nechápu, jak to ten chlapík dokáže. Je to neuvěřitelné. Člověk na druhém místě je pomalejší pouze o půl
sekundy. Došel jsem k závěru, že asi
tito pánové nedělají nic jiného, než že
skládají Rubikovu kostku. Jinak si to
neumím vysvětlit. Každopádně mají
tito muži můj veliký obdiv. Některé
věci zkrátka pro mne zůstanou opravdu nedosažitelné. Touha k překonání
světového rekordu, kterou jsem ještě
před chvílí měl, ze mne vyprchala.
Myslím si, že tento hlavolam ve mně
bude vždy vzbuzovat vztek z toho, že
já ji prostě nikdy nesložím. Hlavolam
zkrátka navždy zůstane hlavolamem.
Matěj Fucyman

Květen 2020

4

foto: Pavel Štefek

zddroj: www.pozary.cz

V sobotu 4.4. večer zasahovalo šest jednotek
hasičů v Trojanovicích u požáru v bývalém zemědělském družstvu, kde hořela polovina kravína přebudovaného na dílny a sklady, včetně
střechy. Škoda na dílně a jejím vybavení, dvou
osobních automobilech a dvou motorkách byla
předběžně odhadnuta téměř na dva miliony
korun. Může za ni nedbalost při řezání železného materiálu. Nikdo naštěstí nebyl zraněn.
Hasiči dostali oheň v částečně rekonstruovaném objektu pod kontrolu za hodinu a půl,
dohašování s rozebíráním střešních konstrukcí
jim zabralo téměř další dvě hodiny. Dobrovolní
hasiči z Trojanovic hlídali požářiště až do nedělního rána.
zdroj: www.pozary.cz
Další velký požár po neuhlídaném pálení klestí byl ohlášen v sobotu 18.4. v 12:42. I zde, u
požáru lesa pod Javorníkem, zasahovalo šest

zddroj: www.pozary.cz

Dubnové požáry z nedbalosti

jednotek hasičů a jen díky včasnému zásahu
se oheň podařilo uhasit během hodiny a půl.
Dohled na místě byl pak ukončen ve 20 hod.
Naštěstí se tak neopakoval scénář z dubna loňského roku, kdy shořelo několik hektarů lesa ve
svahu na Kyčeře.

Díky velkému suchu je požární nebezpečí stále
velké. V době, kdy hasiči zásadním způsobem
participují na opatřeních proti koronaviru Covid 19, potřebujeme každého hasiče, a proto
chceme apelovat na obyvatele, aby se snažili v
maximální možné míře předcházet vzniku požárů, zejména v přírodě.
Pavel Štefek, velitel JSDH Trojanovice
Květen 2020

foto: Pavel Štefek

Poslední z případů, které stojí za zmínku, je
požár balíku sena. Popel po ukončení pálení
zůstal díky nahřátým kamenům teplý až do
dalšího dne a od něj po změně směru větru
začaly doutnat v blízkosti uložené balíky sena.
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Podnikání v oblasti cestovního ruchu a pohostinských služeb srazila
pandemie koronaviru na kolena.
Rušení ubytování, svateb, zavření restaurací a kaváren. Po prvotním
šoku se většina poskytovatelů těchto služeb oklepala a využili nucené zavření k opravám, sanitaci či přestavbám, výdejům obědů či
drobného občerstvení přes hladová okna, tzv. take-away. Někteří šli
ale ještě dále a i přes vlastní problémy, které situace přinesla, pomáhali ostatním.

foto: Ivana Vrtalová

▶▶ V přírodě se, pokud možno, vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba
nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností
způsobit požár.
▶▶ Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených
místech a kouření je zcela zakázáno.
▶▶ Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně
50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné
vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
▶▶ Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte
od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním
pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je
vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude
zbavený veškerých hořlavin.
▶▶ K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako např. benzín, naftu či líh. Oheň
se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné
popáleniny.
▶▶ Podle zákona o ochraně ovzduší nelze v otevřených ohništích
spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).
▶▶ Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal
kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
▶▶ Děti nesmí být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby, pokud možno neposilněné alkoholickým nápojem.
▶▶ Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený – nejlepší je
ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při
odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm
musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém
ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu
rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
▶▶ Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
▶▶ Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální
a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do
výše 25 tisíc Kč.
▶▶ Spalování klestí nebo většího množství biologického odpadu
na zahrádce předem nahlaste hasičům. V Moravskoslezském
kraji je odkaz na takové rychlé a jednoduché nahlášení na stránkách HZS MSK www.hzsmsk.cz, odkaz „Pálení klestí“.
▶▶ Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste
schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení
ohně můžete použít jakoukoli vodu, lopatu, písek nebo zeminu.
Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od
ohně a neprodleně zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo
112.
zdroj: www.hzscr.cz

Jak v současné době přežívají restaurační zařízení ?

Návštěvníky Horeček vítá hladové okno v Šopě.

zdroj: MéKS Frenštát p.r

Rady hasičů k minimalizaci rizik

Hotel Bartoš ve spolupráci s frenštátskými dobrovolníky od 14.4. do
konce dubna zásoboval obědy centrum Karmel Slezské Diakonie,
frenštátskou Charitu a Armádu spásy. Vydatné teplé jídlo bylo určeno především terénním pracovníkům a některým klientům těchto
organizací. Dobrovolníci vozili obědy pro Karmel i během velikonočních svátků. Velice si této práce vážíme a děkujeme za Obec Trojanovice.
-red-
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Ochranné prostředky a jejich distribuce

zdroj: informační centrum Frenštát p.R

V rámci minimalizace šíření nákazy Covid-19 byly státem přislíbeny dodávky ochranných pomůcek organizované přes krajské úřady.
Moravskoslezský kraj distribuoval přes ORP Frenštát pro potřeby Trojanovic (150ks roušek + 5 respirátorů FFP2), v druhé vlně
(1000ks roušek, 20 respirátorů FFP2). Dobrovolníci, organizovaní
přes pana Mariana Žárského, zajistili pro potřeby hasičů a pracovníků sběrného dvora ochranné štíty. V třetí vlně obec Trojanovice
dostala 1 oblek, 16 brýlí, 1000 jednorázových rukavic.
Obec dále část z těchto pomůcek distribuovala.
300ks jednorázových roušek darovala Domovu důchodců Hortenzie ve Frenštátě, 100ks Charitě Frenštát. Distribuce proběhla i do
obchodů s potravinami na Lomné a pod Javorníkem, pro návštěvníky OÚ Trojanovice, knihovny a Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla. JSDH dostala k dispozici dodané respirátory. Zbylé
roušky jsou drženy
v rezervě. Pokud by
vznikla potřeba jejich
výdeje, budou k dispozici občanům Trojanovic. MS Kraj daroval přímou cestou
JSDH sedm adaptérů
k dýchací technice v
hodnotě
5 899,355 Kč.

Tenisový klub Na Dolině přibírá malé sportovce
Pojďte s námi hrát tenis – ideální
sport v době koronavirové. Trénujeme bez omezení, můžete začít ihned.
Přibíráme děti ve věku 4 – 6 let, tréninky probíhají ve Frenštátě a v Trojanovicích.
Kontakt: tel. 602735549. e-mail
info@nadoline.cz

foto: Petr Lehnert

Sledujte nás na www.tenis-nadoline.cz nebo na FB @tk.na.doline

Květen 2020

Základní kámen pro Národní divadlo
28.4.1868 byl vyzvednut jeden ze základních kamenů Národního
divadla na Radhošti v oblasti Záryje.
Původní představa o jediném kousku, pokud možno z Řípu, doznala změny, všechny kraje totiž chtěly přispět kamenem vlastním.
Kameny byly přiváženy do Prahy postupně a každý má své pořadové číslo.
Prvním dovezeným kamenem byl mohutný pískovcový balvan z
Radhoště.
Tento kámen byl Národnímu divadlu věnován obyvateli Rožnova, kteří jej přivezli a také k němu přidali stuhu s vyšitým
heslem „Ačkoliv Radhošť vzdálený, přec je s vámi spojený.“1
-red-

zdroj:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11103404611-narodni-divadlo-jak-je
-neznate/
•

1)Táborský, František: Jarní slavnost probuzeného národa. Praha: Radhošť, 1938, s. 8.
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Domov Hortenzie

foto: archiv DH

První z hudebních koncertů - sbor padagogů
ZUŠ Frenštát p.R.

foto: archiv DH

▶▶ Jak je řešen
příjem nových
klientů?
V
současnosti
je příjem klientů pozastaven.
Nynější nulový
výskyt nákazy je
pro nás prioritní.
Omezení, které
nově příchozího
nemine,
bude
prvotní karanténa, kterou musí
klient podstoupit
i přes negativní
výsledek testu.
Příjem by měl
být postupný.
Chtěl bych vyjádřit velké poděkování dobrovolníkům za podporu
v získávání nejen
ochranných prostředků a zpříjemnění pobytu
seniorům pozitivními skladbami, ale i všem
zaměstnancům,
kteří
zvládají
svou práci ve ztížených podmínkách.
▶▶

Děkuji
za rozhovor,
Ivana Vrtalová

foto: archiv DH

▶▶ Jak jste uvítali nařízení k testování zaměstnanců a uskutečňuje se i testování klientů?
Od počátku nařízení jsme zaměstnance testovali
již dvakrát. Prověřeni byli i klienti. Rapid testy
vykázaly dva nejasné výsledky, a tak přistoupila
na řadu hygiena, která vyhodnotila opětovným
testováním negativitu těchto klientů, kteří se
mohli vrátit z karantény.
Ovšem čtrnáctidenní karanténě se nevyhnou ti
klienti, kteří se vracejí z nemocnice, dialýzy či
LDN. Tito klienti jsou pak obslouženi pečovateli
a zdravotníky v ochranných oblecích.

▶▶ Čím se snažíte vykompenzovat klientům nemožnost kontaktu s blízkými a příbuznými?
Klienti měli možnost vyslechnout si dva hudební koncerty. První za příznivějšího počasí, které
umožnilo pobyt na terase, a druhý, vzhledem k
nižším teplotám, potěšil i přes nutnost využít
pouze otevřená okna.
Klienti tato opatření přijali dobře. Snažíme se
zprostředkovávat komunikaci s blízkými na
dálku s možností videohovorů. Také paní pečovatelky a instruktorky se snaží organizovat aktivity, které udržují klienty co nejvíce v dobrém
rozmaru. Postupně bychom chtěli vytvořit malé I přes nutná omezení oslavy pokračují
skupiny klientů se společným programem.

Plošné testování zaměstnanců probíhá od 10.4.2020 z nařízení
vlády rapid testy dodanými Moravskoslezským krajem

foto: archiv DH

▶▶ Se zvýšením hygienických požadavků souvisí i zvýšená potřeba ochranných pomůcek a
desinfekce. Pomohl v tomto stát, MS kraj nebo
jste museli intenzivně řešit krizovou situaci
sami?
Překlenout začátky, kdy příděl pomůcek byl
nejasný a objednávkový systém se teprve tvořil,
nám pomohly jednak naše vlastní zásoby, které
jsme si ještě před propuknutím nákazy nastřádali, a také dary řady ochotných občanů a místních
samospráv.

Jak se daří udržet nejen negativní výsledky
testů, ale i psychickou pohodu v době zákazu
návštěv v domově důchodců, jsem se zeptala
pana ředitele Jiřího Absolona.

Koncert pedagogů ZUŠ uspořádaný 21.4.2020 vylákal na venek
nejen klienty, ale i zaměstance

foto: archiv MěKS Frenštát p.R.

Již v začátku pandemie bylo ze statistik zjevné, že nejohroženější skupinou občanů jsou
senioři. O to víc se požadavky na bezinfekčnost promítly do života dříve narozených občanů, ať již žijících jednotlivě nebo pospolu.
▶▶ Jak zasáhla vládní opatření vedoucí k minimalizaci rizik nákazy virem covid-19 provoz a
běžný život klientů a zaměstnanců?
Od počátku, ještě před vyhlášením nouzového
stavu, s ohledem na vyvíjející se průběh virové
nákazy v Číně, jsme se snažili minimalizovat
možnost nákazy. Vyhlásili jsme tedy zákaz návštěv ještě před nouzovým stavem. Začátky byly
krušnější, vytvářeli jsme si nové návyky. Nyní už
je máme více zažité, o to je to jednodušší.

Druhý z hudebních koncertů - členové Věžní hudby zahráli repertoár složený nejen z famfár
Květen 2020
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zdroj: digi.archives.cz

110. výročí narození Antonína Strnadla

Matriční záznam narození Antonína Strnadla

zdroj: www.novyhrozenkov.cz

ateliér.
Připomíná vám Památník (viz foto) obdobnou stavbu v Trojanovicích?
Podle vzoru památníku v Novém Hrozenkově byla vystavěna a v roce 2002 otevřena
roubenka na místě původní stodoly u Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.
K oslavám výročí se pojí i práce na vydání
sborníku „Žáci Antonína Strnadla vzpomínají“. Tyto pokračují beze změn. O zpra-

Knižní ilustrace, která je zobrazena na poštovní známce
Květen 2020

Titulní strana sborníku

cování sborníku se zasloužil syn Antonína
Strnadla, Martin Strnadel. Tisk publikace
na své náklady zajistí obec Trojanovice v
počtu 350ks. Ze tří nabídek byla vybrána
Tiskárna Schenk s.r.o.
Připomeňme, že již k 85. výročí narození
A.Strnadla byla vydána publikace „Z deníků Antonína Strnadla 1, Rodákův návrat“
(výběr z deníkových záznamů a náčrtníků
A.Strnadla), o tři roky později pak „Z deníků Antonína Strnadla 2“.
V roce 1967 byl tomuto malíři, grafikovi a
ilustrátorovi propůjčen titul národní umělec (zařadil se tak po bok velikánů, jako
byli František Hrubín, Josef Lada nebo Petr
Bezruč...). V Kunčicích pod Ondřejníkem
si také připomínají v galerii místní školy
jednoho z národních umělců. Víte, kterého? (viz pravý dolní roh stránky)
Žákem A. Strnadla byl i autor světoznámého Krtečka, Zdeněk Miler, nebo již zmiňovaný Dimitrij Kadrnoška (v letech 19451950). Roky 1967 – 1974 strávil na Kubě,
kam byl poslán Ministerstvem kultury, aby
založil Národní školu výtvarného umění v
Havaně. V roce 2004 vyšly ve čtvrtletníku
Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
vzpomínky Dimitrije Kadrnošky na studentské období, kdy jako žák druhého ročníku vypomáhal na freskách pro hotel Vlčinu pod titulkem „Můj profesor Antonín
Strnadel“, viz úryvek na následující straně.
Věděli jste, že...
• Jedna z ilustrací více než dvou stovek
knih se objevuje na poštovní známce z roku
2015?
• Obec zadala v roce 1935 zdejšímu rodákovi, akademickému malíři Antonínu
Strnadlovi, výrobu diplomu čestného občanství pro T.G.Masaryka, který „...v kůži
vázaný a krásně provedený...“ zaslala k rukám prezidenta Masaryka?
• Je pohřben na Vyšehradském hřbitově v
hrobce Slavín, kde je pohřbeno pětapadesát
význačných osobností?
Ivana Vrtalová
Řešení: Karel Svolinský

Plánovaný harmonogram oslav 110. výročí
narození Antonína Strnadla, narozeného
10.5.1910 v Trojanovicích, který počítal s
výstavou uměleckých prací Dimitrije Kadrnošky, žáka tohoto akademického malíře,
byl pozastaven. V kooperaci se k plánování
oslav přidal i Nový Hrozenkov. Jaká spojitost k tomuto vedla? V Novém Hrozenkově
byl v roce 1977 otevřen Památník Antonína
Strnadla, v domě, který sloužil malíři jako
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Můj profesor Antonín Strnadel
...Krásné chvíle toho zvláštního přátelství ve společnosti Strnadla pro mne začaly malováním na freskách na Vlčině
ve Frenštátu pod Radhoštěm.
Strnadel si mne jednou zavolal a povídá: „... tady máš kresby, zvětšíš je a
naděláš kartony a pojedeš se mnou na
Vlčinu, to je hotel na kopci nad Frenštátem, kde budu malovat fresky a ty
mě budeš pomáhat.“ To bylo skvělé.
Pro mne pocta nevídaná a nečekaná a
báječná perspektiva být se svým obdivovaným profesorem Tondou, být mu k
ruce. Co si může žák víc přát ve druhém
ročníku? Tak jsme tedy jeli.
Čekal jsem na Wilsonově nádraží na
pana profesora a držel místo v kupé. Byl
začátek dubna.
Byla to novostavba ještě nedokončená
a já od té doby spával s profesorem na
manželských postelích.
Měli jsme se báječně, no přímo královsky. Každé ráno ve velkém sále, kde se
měla malovat jedna z fresek, bylo „stolečku, prostři se“. Já kopíroval z kartonu
na zeď ještě s pomocí Drozda, který byl
také posluchač Strnadlův. Třel a míchal
jsem barvy podle starých receptů, které
mě dal Strnadel, na kterých si zakládal. Chodil jsem pro mléko do barev a
kreslil s profesorem pana Holuba. Stál
mu modelem na zbojníka v kroji. Večer
jsme chodili na Starou Vlčinu popíjet se
Strnadlovými spolužáky a kamarády.
Bývaly to všechno nádherné večery. Debaty, zpívání, Strnadel hrál na cimbál,
takový na krk zavěšený...
Pak přijel také prezident Beneš s paní
a myslím, že tehdá přijel i Svoboda, generál. Tenkrát nás velice prohlíželi, dokonce barvy prohmatávali; no abychom
nespáchali atentát. Asi to tak muselo
bejt.
Strnadel tam měl spoustu přátel a jiní
přijížděli. Také jednou Halas se Seifertem.
Tak to bývaly slavné časy Vlčiny. Odjížděli jsme se Strnadlem koncem října
do Prahy. Strnadel tam namaloval tři
fresky...
Dimitrij Kadrnoška

Budování obecních vodovodů
V návaznosti na vypracované studie
vodovodních řadů bylo 27.2.2020 vypsáno výběrové řízení Projektové a inženýrské činnosti – vodovody.
Podle studií, kterých se výběrové řízení
týkalo, bychom nově umožnili napojení
domácnostem s více než pěti sty trvale
žijícími obyvateli.

Následná realizace staveb hlavních vodovodních řadů bude závislá i na možnostech dotačních titulů, které podporují výstavbu vodovodů.
Projekční práce na přípojkách a samotnou realizaci přípojek si zajišťují majitelé
nemovitostí na vlastní náklady.

Ne
všechny
řady lze vést v
Vodovodní řad Horečky*
pod Javorníkem
obecních poVodovod k Čadům a vodovod ke pod Javorníkem
zemcích, proKolářům*
to pracovníci
AGPOL s.r.o.
Vodovodní řad pod Radhoštěm*
pod Radhoštěm
budou prováVodovodní řad na Dolině*
Lomná
dět i terénní
Vodovod KARLOVICE*
Lomná
práce související s pochůzVodovodní řad kruháč – Solárka*
Lomná
kami po doVodovodní řad za Lomnou*
Lomná
m á c no ste ch .
Vodovodní řad pod Dílem*
Lomná
Informujeme
Vodovod Bystré*
Bystré
proto občany,
aby o pracovVodovod NA BYSTRÉM 2*
Bystré
nících, pohy*Celkové situační výkresy těchto studií jsou bujících se po obci, věděli a prosíme o
umístěny na webových stránkách obce htt- spolupráci s nimi.
ps://www.trojanovice.cz/samosprava/projekty/infrastruktura-projekty/.
Odběr pitné vody v době sucha
Názvy studií

Místní část

Účelem zakázky je zpracování projektové dokumentace k plánovaným stavbám.
Do 23.3.2020 mohli zájemci podávat své
nabídky. Jedinou nabídku podala firma
AGPOL s.r.o. z Olomouce s cenou
1 467 000,- bez DPH. Tato nabídka byla
akceptována a 2.4.2020 došlo k podepsání
smlouvy.
Do tří měsíců od podepsání smlouvy by
měla být zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Další termíny
jsou již v návaznosti na kladných vyjádřeních příslušných úřadů.

Obec Trojanovice umožní zájemcům o pitnou vodu v období sucha
odběr vody. O možnostech odběru
se informujte v infocentru OÚ Trojanovice nebo na tel.čísle
556 835 022.
Zájemci o dovoz vody k naplnění
bazénu se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava
800 292 400.
Ivana Vrtalová

Změna výše vodného a stočného od 1.5.2020
Vodné a stočné bude nově činit 85,37 korun za metr krychlový včetně 10% DPH,
tedy o téměř čtyři koruny méně než doposud.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zohledňují snížení sazby daně z
přidané hodnoty o pět procentních bodů, které vstupuje v platnost 1. května 2020.
Novela zákona o DPH přeřazuje úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí a také
odvádění a čištění odpadní vody včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi z první snížené sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,21 korun za metr krychlový včetně
10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) bude nově 40,16 korun včetně DPH. U vodného představuje snížení oproti současné výši 2,06 koruny,
u stočného 1,83 koruny. Souhrnně jde o pokles o 3,89 koruny včetně 10% DPH.
Souhrnně činí nové vodné a stočné 85,37 korun, včetně 10% DPH.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Květen 2020
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foto: Jiří Novotný
foto: Jiří Novotný

foto: Jiří Novotný

foto: Jiří Novotný

foto: Jiří Novotný

Hřiště na Bystrém vylepšuje zázemí pro sportovce

Jsme velmi rádi, že se v měsíci dubnu letošního roku podařilo
dokončit rekonstrukci unimobuněk. Tyto prostory nám slouží
zejména pro skladování nářadí, tréninkových pomůcek a provizorně i jako šatny při pořádání turnajů. První práce na obnově unimobuněk začaly již předloni na jaře opravou střechy,
výměnou podlahy a novou výmalbou. Letos byla dokončena
zástěna, za kterou budeme skladovat dřevo do udírny a přenosné branky.
Tímto bych chtěl poděkovat obci a členům spolku za materiální podporu i brigádnické hodiny. Náš areál se stal zase útulnějším. Děkujeme!
V. Maloň
Předseda TJ Trojanovice Bystré, spolek
Květen 2020
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Reklama a inzerce

Naši jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Ludmila Zátopková

92 let

Alois Štefek

85 let

Viktor Uhlíř		

80 let

Marie Máchová

75 let

Věra Trubačová

75 let

Vladimír Šlosarčík

75 let

Anna Žárská		

75 let

Anna Czerneková

75 let

Pavel Blažek		

75 let

Pavel Orlita		
75 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Prodloužení otevírací doby prodejny
Hruška na Lomné

OD 1.5. - DO 30.9.
PO-PÁ
7:00 - 18:00
SOBOTA
7:00 - 18:00
NEDĚLE
8:00 - 18:00

OD1.10. - DO 30.4.
PO-PÁ
7:00-18:00
SOBOTA
7:00 - 17:00
NEDĚLE
8:00 - 17:00

Květen 2020

12
MAS Lašsko

Místní akční skupina (MAS) je právnická
osoba, založená na principech místního
partnerství za účelem podpory a rozvoje
venkovského regionu. Jde o společenství
občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí,
svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z
Evropské unie a z národních programů pro
svůj region.
Mapa území MAS Lašsko
ČSÚ uvádí, že v České republice je k
14.6.2019 179 MAS. Jednotlivé MAS vytvářejí strategické dokumenty a analyzují
vývoj ve svém území.
Trojanovice mají své zastoupení v Radě a
podílejí se např. na plánování výše členských příspěvků, Mikrograntech nebo na
novém sedmiletém programovacím období
2021 - 2027.
Členské příspěvky ve výši 5Kč/rok/hlavu
obyvatele pokrývají 5% nákladů na pracovníky MAS Lašsko a finance na vyplácení
Mikrograntů.
Díky členství může nejen obec, ale i spo- Organizační struktura MAS Lašsko
lečenství občanů, neziskových organizací a Název organizace
Název projektu
Pořadí projektu
podnikatelé v našem katastru žádat o dotaNa trojanovské pasece, Festival Paseka
1. – 2.
ce ve výzvách, které MAS Lašsko vypisuje.
spolek
Současně se daří na území Trojanovic vyuViktorina Svátek sousedů 2020
1. – 2.
žívat i Mikrogranty. Z operačního progra- Družstvo
mu IROP čerpá obec i finance na realizaci Loca
silniční bezpečnosti Balita.
TJ Závišice z.s.
Závišický Pedál
3. – 5.
Ivana Vrtalová
Tichánek, z.s.
Chraňme Zemi, aby se 3. – 5.
Výřez z mapy podpořených projektů. Jednám dobře žilo
notlivé projekty si lze prohlédnout na
Radou podpořené projekty z programu Mikrogranty 2020
http://maslassko.cz/projekty.php

Květen 2020
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Znovuotevření základní a mateřské školy v Trojanovicích
Je velmi pravděpodobné, že ve chvíli, kdy budete tyto informace ze školy číst v Obecních novinách, budou nepřesné. Mnoho
z nás už se na situaci vzniklou nouzovým stavem adaptovalo a
vytvořilo si nové rituály, které nám pomáhají. Hledáme klady
a zápory výuky „na dálku“ a nové způsoby komunikace. Ráda
bych vám, rodičům, vašim dětem a všem svým kolegům vyjádřila upřímné ocenění za spolupráci.
Vládní opatření se budou v následujících týdnech pravděpodobně
pomalu rozvolňovat, ovšem zatím si netroufám tvrdit, že se budeme vracet k normálu. Snad je teď ta správná chvíle k zamyšlení
o tom, k čemu se vlastně z původních návyků vrátit chceme.
Datum otevření tříd mateřské školy nemusí být shodné s termínem otevření školy základní. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) slíbilo do 30. 4. 2020 zpracovat manuál, v němž
budou upřesněny podmínky související s otevíráním škol.
Mateřská škola
V případě opětovného otevření upozorňujeme na nutnost dodržování zvýšených hygienických opatření, kterými jsou zejména:
• používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky) a desinfekčních přípravků
• předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru
(měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění)
• striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla
• doložení čestného prohlášení rodičů, že v rodině není nařízena
karanténa
• příchod a odchod dětí tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání
rodičů
• zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy
• striktní dodržování nošení roušek rodiči
• při vstupu do mateřské školy každý použije připravený dezinfekční přípravek
• používání jednorázových papírových ručníků
• zákaz nošení vlastních hraček z domova
• denně po ukončení provozu mateřské školy omytí hraček dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem - hračky, které nelze
omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…)
• dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku
– nekřížit skupiny dětí
• zajištění příznivých vnitřních klimatických podmínek a dostatečného větrání v pobytových prostorách
• zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy
• zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a
spaní.
Již nyní bychom však rádi požádali rodiče, aby prostřednictvím
e-mailu vedoucí učitelky MŠ v Trojanovicích (silvie.balcarkov@
mstrojanovice.cz) potvrdili předběžný zájem o předškolní vzdělávání do 8. 5. 2020. Pokud bude vysoký počet zájemců v rozporu s
proveditelností jednotlivých opatření v konkrétních podmínkách
každé třídy MŠ, ředitelka školy po projednání se zřizovatelem neprodleně rozhodne o dalším omezení provozu.
Pokud dítě MŠ již vůbec nebude v tomto školním roce navštěvovat
mateřskou školu, mohou si zákonní zástupci vyzvednout z MŠ věci
dítěte/dětí do 11. 5. 2020 v dopoledních hodinách.
Prázdninový provoz MŠ je naplánovaný do 31.7.2020, v měsíci srpnu budou MŠ uzavřeny.
Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách.

Školní jídelna
Zálohy na stravné pro děti MŠ a ZŠ nebyly na měsíc květen inkasovány. Stravné i školné MŠ budou vyúčtovány zpětně k 20. červnu.
Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Jany Vachalové
( jidelna@mstrojanovcie.cz , tel: 555 508 223, 732 321 366).
Ke školnímu stravování v případě otevření 1. stupně ZŠ (předpokládaný termín 25. 5. 2020) nejsou MŠMT vydaná žádná opatření.
Rodiče budou informováni neprodleně po získání metodiky na
stránkách školy https://zstrojanovice.cz/skolni-jidelna/zakladni
-udaje/ nebo prostřednictvím e-mailů zákonných zástupců.
Základní škola
Zatím velmi obecná opatření MŠMT uvádíme zde:
Od 25. 5. bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupňů ZŠ na
vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však
nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Doporučený
počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno
dítě v lavici.
• Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny
měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
• Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
• Tělesná výchova bude zakázána.
• Otevření jídelen bude podmíněno aktuální epidemiologickou
situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení
jednotlivých skupin.
• V průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušky, nicméně
vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při
skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak
mimo třídu a ve společných prostorách škol, budou roušky povinné.
Jakmile budeme vědět, za jakých podmínek vzhledem k prostorovým a personálním možnostem školy bude reálný nástup do školy,
rodiče neprodleně informujeme prostřednictvím e-mailů třídních
učitelů a webových stránek školy. Je také možné, že předběžný zájem budeme zjišťovat telefonicky.
Dubnové činnosti ve škole
V průběhu měsíce dubna pokračovaly zejména průběžné přípravy
výuky „na dálku“, úprava učiva školního vzdělávacího programu
školy, výpomoc žákům, kteří nemají možnost online výuky – předávání tištěné verze materiálů rodičům ve vestibulu školy, příprava
zápisů dětí do MŠ či vyřizování potvrzení ošetřovného. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily webové stránky s náměty
pro smysluplné trávení volného času dětí, více na
https://druzinatrojanovice8.webnode.cz/.
1. - 9. 4. 2020 probíhal elektronický zápis žáků do prvního ročníku, na který nutně navazuje příprava organizace školního roku
2020/2021. Podařilo se již realizovat úpravu prostorových podmínek pro výuku, zlepšit podmínky provozu školní kuchyně a
montáž nového konvektomatu. Tímto bych chtěla poděkovat pracovníkům naší obce za pohotovou spolupráci při realizaci oprav a
údržby, které byly přesunuty z plánované realizace během hlavních
prázdnin.
Z připravovaných aktivit zůstává prioritou zajištění podmínek na
„plánované“ zahájení výuky v souladu s pokyny MŠMT ČR, včetně
příslušného průzkumu zájmů zákonných zástupců o tuto možnost.
Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy
Květen 2020
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ODPADY - kam s nimi?
Samozřejmostí naší obce je fungující sběrný dvůr. Pokud nám
doma cokoliv doslouží, naložíme to do auta a odvezeme do sběrného dvora. Občané jiných obcí však takovou možnost nemají. Objemnější věci mohou odložit jen 2x ročně do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Z důvodu epidemiologické situace jsme
však museli na měsíc sběrný dvůr uzavřít, a to navíc v době jarních

úklidů. Naštěstí situace se začíná pozvolna uklidňovat a uvolňují
se také přijatá vládní opatření, a tak jsme také mohli od 15. dubna
opět sběrný dvůr otevřít. Sběrný dvůr je zmodernizován, je zvětšena jeho kapacita, a aby mohl i nadále hospodárně a bezpečně
fungovat, je potřeba dodržovat určitá pravidla. A jaká jsou ta nejdůležitější?

SBĚRNÝ DVŮR KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
TROJANOVICE
Základní pravidla sběrného dvora
1. Sběrný dvůr má přednost před sběrnými místy
2. Odpad dovážejte předtříděný dle jednotlivých komodit
3. Při příjezdu najeďte vždy na váhu a vyčkejte příchodu obsluhy
4. Dbejte pokynů obsluhy
5. Dodržujte směr jízdy v areálu, neotáčejte se do protisměru
6. V areálu sběrného dvora platí přednost zprava, při vjezdu na váhu mají
přednost auta, která jedou již na druhé vážení
7. Na pytle v rámci pytlového sběru vždy nalepte QR kód
Co PATŘÍ do sběrného dvora
Tříděný odpad - obaly - MOŽNO ZÍSKAT BONUS
- PLASTY- sběr do žlutých pytlů
- NÁPOJOVÝ KARTÓN- sběr do oranžových pytlů
- PAPÍR - vážení přímo ve dvoře (váha min. 10 kg)
Podmínky pro získání bonusu:
- registrace domácnosti v systému
- dovézt odpad do sběrného dvora
- čistota a vytříděnost odpadu (odpad v pytlích sešlápnutý /tato podmínka neplatí pro tvrdé plasty, které
sešlápnout nelze/, papír vytříděný zvlášť na noviny a
časopisy a zvlášť na papírovou lepenku)
- nalepený QR kód na pytli (orientační váha u plastů

cca 3 kg, u tetrapacku cca 2 kg)
Tříděný odpad - obaly - BEZ BONUSU
- SKLO
- KOVY
Podmínky sběru:
- je možné dovézt do dvora nebo využít sběrná místa
- čiré a barevné sklo sbíráme dohromady a nepatří sem
zrcadla, keramika, autoskla ani drátované sklo!!!
- mezi kovy patří plechovky od nápojů, železné plechovky od konzerv, prázdné nádobky od sprejů nebo
hliníkové fólie

Elektroodpad
Vysloužilé elektrospotřebiče od lednice přes počítač až
po kalkulačku, hodinky či hračky.

Baterie, monočlánky
Od autobaterie až po nejmenší monočlánek.

Světelné zdroje
Stropní svítidla, lustry, lampičky, zářivky, úsporné žárovky. (Obyčejné žárovky NE, ty do popelnice)
Květen 2020

Textil
Využít můžete sběrný dvůr, ale také některá sběrná místa s kontejnery na textil.
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ODPADY - kam s nimi?
Jedlé oleje
Použitý jedlý olej v plastových láhvích dovezte do sběrného dvora!!!

Nebezpečný odpad
Plechovky od barev i se zbytky barev, motorové oleje,
kyseliny a další nebezpečný odpad

Dřevo
Dřevěný nábytek a jiné výrobky ze dřeva. Okenní rámy
NE, ty jsou zpoplatněny.

Bioodpad
Větve, listí, tráva, nahnilé ovoce, slupky z ovoce a zeleniny, to vše patří do kompostárny – v areálu sběrného
dvora. Příjem pařezů je zpoplatněn.

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Objemný odpad
Odpad větších rozměrů (koberce, matrace, sedačky
apod.)

Co NEPATŘÍ do sběrného dvora

Pneumatiky
Léky
Na místa zpětného odběru – nejbližším sběrným mís- Přednostně bychom nevyužité léky i prázdné inhalátotem je Pneuservis Patala, Záhuní 361, Frenštát p. R.
ry měli vrátit do lékáren.

Co je ZPOPLATNĚNO
Stavební odpad
Jediný odpad za úplatu. Při dovozu se cena odvíjí od vytříděnosti stavební sutě. Nejlevnější je samostatný beton
nebo cihly, dále směs betonu a cihel a nakonec demoliční odpad, který je netříděný, ale také nejdražší. Ceny jsou
uvedeny v ceníku sběrného dvora.
Děkujeme, že třídíte. Přispíváte tak nejen k udržení životního prostředí, ale usnadňujete i práci pracovníkům svozové služby a zaměstnancům sběrného dvora a třídicí linky. 								
Monika Ondryášová

foto: Ivana Vrtalová

Opravy cest
V rámci oprav obecních cest,
které chceme po zimním období zrealizovat, vybízíme občany,
aby pomohli zmapovat lokální
úseky ve špatném stavu. Jedná
se hlavně o výspravu děr, trhlin
a výtluků.
Fotografie nebo jen slovní popis s upřesněním místa zasílejte,
prosím, na email obecni.urad@
trojanovice.cz.
Obec Trojanovice
Květen 2020
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Při toulkách přírodou

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Takovéto skvosty můžete potkat na svých toulkách Trojanovicemi. Dílka nevelkého rozměru, ale vkusně zasazená do přírody. Už jste na ně taky narazili?

Nabízíme volná pracovní
místa
Charita Frenštát p.R. hledá do svého týmu nové zaměstnance, a to na pozice
zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách
(pečovatelka). Jedná se o práci v terénních
službách na hlavní pracovní poměr. Pro
uvedené pracovní pozice požadujeme odpovídající vzdělání, řidičský průkaz skupiny
B, praxi u lůžka, základní znalosti práce na
PC a flexibilitu. Své životopisy zasílejte mailem na lenka.tabachova@frenstat.charita.
cz. Více informací k nabízeným pracovním
pozicím naleznete na https://www.frenstat.
charita.cz/volna-mista/.

Těžba dřeva podél Knížecí cesty

foto: Ivana Vrtalová

Důvodem omezení provozu na Knížecí
cestě na přelomu března/dubna byla těžba
kůrovcem napadených stromů.
U holin, které takto vznikly, stanovuje zákon povinnost provést výsadbu do 2 let.
Nové výsadby s převahou buků bychom
se ale mohli dočkat již na podzim tohoto
roku, jak uvedl Aleš Tvarůžek z Lesní správy Ostravice.
Proč nezůstaly ve vytěžené oblasti ojedinělé stromy, které nebyly kůrovcem zasaženy,
a zůstala holá planina?
U stromu v krajině, který byl původně
schován v lesním porostu, poryv větru často způsobí jeho vývrat nebo polom. Nebezpečí neregulovaného pádu je tak větší než
prospěch z jeho zachování.
Ivana Vrtalová

Poděkování za grant

foto: Lucie Dobiášová

Rok od roku mi na Kruhový trénink s Luckou přibývá cvičících nadšenců. Jsem za to
moc ráda a chtěla bych touto cestou poděkovat za příspěvek, který mi byl poskytnut
od obce Trojanovice.
Tyto finance jsem použila na nákup cvičebních pomůcek, které nám zpestřují naše
tréninky.
Je krásné pozorovat, jak lidi cvičení baví a
jak se zde skloubí náctiletá generace s generací těch dříve narozených.
Budu se na vás zase těšit každé pondělí v
18:00 a čtvrtek v 17:30 v tělocvičně trojanovické školy na Lomné.
S pozdravem Lucie Dobiášová
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