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Vážení a milí spoluobčané,
ač svůj život prožíváme v současnosti a 
mnohdy si opakujeme mantru naučit se 
žít přítomným okamžikem, pokud ztrá-
címe vidinu hezké budoucnosti, vše jako 
by postrádalo smysl. 
Plánování v horizontu let je mlhavé a 
ztrácí konkrétní obrysy, když nedaleko 
nás je ubíráno na svobodě a životech 
ukrajinského národa. Je devastován smy-
sl jejich dosavadního žití, víra v nové a 
lepší zítřky a je rozséván strach a utrpení.
I přes každoroční připomínání různých 
výročí lokálních i světových prohřeš-
ků proti lidskosti nepřichází ponaučení 
agresorů. 
Napříč všemi generacemi se ozývají hla-
sy protestů proti válkou vynucené po-
slušnosti. Tyto hlasy zazněly také z pódia 
před frenštátským nádražím v upomínku 
nejen 32. výročí odsunu sovětských oku-
pačních vojsk, ale také k vyjádření pod-
pory Ukrajině. 
Vedle pamětníků Dalibora Norského a 
Zdeňka Sazovského se před mikrofon 
nebáli postavit dva mladí studenti - Filip 
Káňa a Zuzana Mořkovská.
Ráda bych připomněla myšlenku, kte-
rá je univerzální pro maloplošné i vel-
koplošné vztahy - pokud se má dobře 
soused, máme se lépe i my.
Proto do Moskvy vysíláme vzkaz v po-
době usnesení Zastupitelstva obce Tro-
janovice: „Zastupitelstvo obce Trojano-
vice neschvaluje agresivní chování Ruské 
federace vůči nezávislému státu Ukrajina 
a žádá zastavení všech vojenských operací 
na území tohoto státu, odsun vojsk a tech-
niky z Ukrajiny a zaplacení škod způsobe-
ných válkou.“
Z finančních rezerv v rámci rozpočtu 
obce bylo vyčleněno 0,5 mil. Kč, které v 
případě potřeby budou užity pro aktuál-
ně nutná financování spojená s transpor-
tem, ubytováním a začleněním ukrajin-
ských uprchlíků hlavně na Frenštátsku.

Ivana Vrtalová

Slovo místostarostky  Sladší život v Trojanovicích

V Trojanovicích na Lomné vznikla ze 
sklepních prostor provozovna pro výrobu 
kulinářských lahůdek pod značkou Anděl-
ské dobroty. 
Minireportáž má za cíl nejen informovat 

o nové nabídce v obci, ale hlavně dle přání 
provozovatelky Lucie Hložkové  poděko-
vat všem, kteří vznik tohoto prostoru pod-
pořili svými souhlasnými podpisy nebo 
přiložením rukou k dílu.
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Webové stránky:
www.andelskedobroty.com

E-mail:
andelskedobroty@email.cz

Facebook, instagram: 
Andělské dobroty od Lucky

Tel. : 605 974 404
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 ▶ V současnosti je provozovna již 
otevřena. Ale co tomu předcháze-
lo?
Bez koho by se celá realizace neobe-
šla, je můj manžel Mario s tatínkem 
Petrem, kteří se o veškerou práci na 
stavbě postarali a splnili mi sen, o 
kterém jsem ještě před pár lety ani 
nevěděla.
Každý den po svém zaměstnání 
pracovali na tomto projektu (vlast-
ní elektroměr, vodoměr, stěny 
natáhnout, podlaha, sešroubovat 
kuchyňské linky, sádrokartonové 
stropy a protipožární dveře). Byli 
neskutečně šikovní a celou realiza-
ci stihli za 2,5 měsíce. Dokonce ani 
vánoční svátky nebyly bez práce.
Můj úkol byl vyřizovat papíry po-
třebné pro hygienu  a protipožární 
bezpečnost.
Celý koncept se nesl v duchu pro 

naše 2 holčičky, aby tam chodily se mnou rády. Proto je-
jich oblíbená růžová barvička se objevila i tam.

 ▶ S jakou poptávkou Vás mohou zájemci oslovit?
V pečení se specializuji hlavně na svatební catering, ale 
také dezerty, které můžete zakoupit např. i v kavárně Troj-
kafe na naší návsi. Trojanovjané si jednoznačně nejvíce 
oblíbili dortík ze slaného karamelu. 

 ▶ Děkuji, že jste se s námi podělila o Vaši radost a pro-
voněla prostor okolo bytových domů. Ivana Vrtalová

. 
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Napsáno na okrajiNeopakovatelný palindrom - aneb máte na něj svou vzpomínku?

Co je to za hluk?   Měl jsem 
přece právě nařízený klid, tak 

co se to zase venku děje? Jen těž-
ko lze rozpoznat, o co přesně jde. 
Jsou to lidské hlasy? No ovšem, 
není pochyb. Jsou  asi pod mým 
oknem do ulice.  To však nevy-
padá, že by mne přišla ta skupina  
lidí přátelsky pozdravit. Právě na-
opak. Působí to spíš,  jako by mi 
přišli vynadat. Slyším vulgaris-
my. Jsou opravdu určeny mně? A 
proč? Provedl jsem snad něco? S 
velkou rychlostí se snažím vyba-
vit si, co jsem dnes celý den vlast-
ně dělal. Bylo snad v mém dneš-
ním dni něco, za co by mi mohli 
přijít vynadat? Troufám si tvrdit, 
že opravdu ne.  Záhy si však uvě-
domuji, že nejspíš v tomto přípa-
dě skutečně nejde o mou osobu, 
ale o jakýsi cizí spor, jehož detaily 
mi unikají. Není slušné poslou-
chat cizí rozhovory, a tak se sna-
žím onu výbušnou směs nadávek, 
která sem ke mně zvenku doléhá, 
co nejvíce ignorovat.  Ale ne-
jde to. Má nervová soustava trpí. 
Mohl by někdo těm lidem říci, 
aby laskavě odešli? Jejich hádka 
mi opravdu nedělá dobře. Přeji si, 
ať je brzy u konce. Ale, jak to tak 
vidím, budu muset zatnout zuby a 
zvládnout to.  Náhle se již nic ne-
ozývá. Je to divné. Hodnou chvíli 
mám ještě zatajený dech a stále 
čekám, že ještě něco uslyším. Nic 
takového se ale již nestane. Poma-
lý nádech a výdech na uklidnění.  
V nastalém klidu si uvědomuji, že 
se právě pod mým oknem odehrál 
lidský příběh. Mnoho lidí kolem 
mého okna jenom projde. Ti, kte-
ří pod ním však  před chvílí stá-
li, patrně prožili něco zásadního. 
Doufám, že to pro ně nakonec 
dopadlo dobře a spor se podaři-
lo vyřešit. Přál bych si ale, aby se 
pod mým oknem odehrávaly pro 
příště jen samé veselé a radost-
né okamžiky. Myslím, že těch 
dramatických chvil je kolem nás 
víc než dost.  A jakou zajímavou 
událost jste dnes zažili pod okny 
svých domů vy, milí čtenáři?                                         

                                                             Matěj Fucyman

Letošní dvaadvacátý den měsíce února přine-
sl hned šest dvojek v datu. A kdo si počkal do 
večerních hodin, mohl si přítomný okamžik 
vychutnat i s dalšími dvojkami na postu hodin, 
minut či sekund. 
Proběhl u vás tento den jako každý jiný? Nachys-
tali jste si speciální program nebo vytvořili  ně-
jakou vzpomínku?
Takovou vzpomínkou může být i razítko z pošty 
Partner Trojanovice, o které se přihlásil mezi ji-
nými i Radim Polach z Fulneku.
Co vše sbírá a jaká jsou úskalí sběratelské vášně, 
prozradil v následujícím rozhovoru. Otisk poštovního razítka označující den, 

měsíc, poslední dvojčíslí roku a odpoled-
ní výpravu

 ▶ Co Vás ke sběratelství přivedlo? 
Když mi bylo asi 14 let, dal mi můj dědeček, 
který sbíral mince, bankovky, známky, me-
daile a vyznamenání, krásné, tmavě zelené 
album se známkami  (téma sport,  kosmo-
nautika, hrady,  zámky, květiny, presidenti a 
doplatní známky na dopisy). 
Měl jsem možnost pozorovat, jak jezdí po 
burzách do Nového Jičína, do Ostravy na 
Černou louku, do Brna na výstaviště a do 
Olomouce v intervalu co 14 dní, až jednou 
za měsíc. 
Sbírku jsem měl podědit, ale pravděpodobně 
na objednávku byl děda vykraden. Bohužel, 
sbírku neměl pojištěnu. I když se část sbírky 
dohledala na burzách, k dědovi se již nikdy 
nevrátila. Děda však ve sbírání i po této udá-
losti neustal.
V roce 2018 mě kamarád z Fulneku vzal na 
sběratelskou burzu do Ostravy, která se koná 
každý měsíc na Černé louce. Koupil jsem si 
od kamaráda nějaké mince s bankovkami a 
začal nakupovat a prodávat nejen na burze 
na Černé louce, ale třeba i na portále Aukro.

 ▶ Máte takový široký sběratelský okruh 
jako Váš dědeček? 

Ještě širší. Sbírám české a československé 
stříbrné pamětní mince včetně vzácných čes-
koslovenských a českých oběhových mincí. 
České a zahraniční známky neražené, vzácné 
aršíky. Hokejové karty s originálními pod-
pisy hráčů a oficiální hrací hokejové puky 
 z České extraligy, NHL a zahraničních sou-

těží. Pohledy a korespondenční lístky s poš-
tovními razítky. Bankovky a Euro suvenýro-
vé bankovky s poštovními kulatými razítky.

 ▶ Máte nějaké limity, např. časové vyme-
zení nebo zeměpisnou oblast, které sbíráte? 

Kromě finančních limitů jsem si jiné hranice 
nestanovil. Naštěstí jde o poměrně skladné 
předměty, takže nejsem omezen ani sklado-
vacím prostorem.

 ▶ Jde o koníček nebo vidinu zhodnocení a 
výhodného uložení volných finančních pro-
středků?

Obojí - čas, který věnuji sledování nabídek a 
stání ve frontě na nově vydanou emisi  nebo 
před stadionem či na sportovní akci kvůli au-
togramům, bych tomu nemohl věnovat, kdy-
by mě to nebavilo, ale i nebylo ekonomicky 
výhodné. Někdy si na zhodnocení ale musíte 
počkat - např. po ukončení  kariéry hráče 
nebo vyprodání dané emise, tedy jakmile již 
není oficiálně v nabídce vydavatele. Hodnotu 
zvýší i ucelená série. Pokud jsou sběratelské 
předměty číslovány, tak také kusy s nízkým 
pořadovým číslem jsou více ceněny, stejně 
tak série se stejným číslováním.
Existuje řada sběratelských katalogů, a po-
kud jste znalý sběratelské hodnoty jednot-
livých položek, tak můžete velmi výhodně 
koupit hodnotný předmět od neznalého pro-
dejce.

 ▶ Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru 
v rozšiřování Vaši sbírky.    Ivana Vrtalová

fo
to

: I
va

na
 V

rta
lo

vá



4

Březen 2022

následoval další výslech a pak transport do koncentračního tábora 
v Mirošově v západních Čechách. Válka se chýlila ke konci a  na-
štěstí začátkem května 1945 došlo k osvobození tábora americkými 
jednotkami.
 V září 1945 začal studovat na vyšší lesnické škole v Hranicích a 
po maturitě na vysoké škole zemědělské v Brně, obor lesní inže-
nýrství. Vojenskou službu konal v Armádním tělovýchovném klu-
bu Praha, současně byl členem československého reprezentačního 
družstva ve sdruženém závodě.
Díky pracovní nabídce v lesnictví se usadil v Harrachově, kam do 
té doby pravidelně jezdil na soustředění. O jeho životě zde, podí-

lu na výstavbě mamutího můstku a 
trénování reprezentačního družstva 
promluvil dlouholetý kamarád z Ha-
rrachova.
Teprve po listopadu 1989 mu byla 
udělena řada ocenění a vyznamená-
ní, kterých si velice vážil.
V roce 2018 byl jmenován osobností 
Libereckého kraje.
V osobním životě v posledních le-
tech měl velkou radost ze svých 
vnoučat a pravnuků.
Ing. Ludvík Šablatura prožil dlouhý 
život a závěr dle svého přání strávil 
v rodném kraji. Naposledy jsme jej 
mohli na veřejnosti spatřit při ote-
vření nové návsi na Lomné. 

Zařadil se k těm trojanovským rodákům, kteří svým významem 
přesahují hranice obce i kraje. V dějinách obce Trojanovice šlo 
o druhý vojenský pohřeb. V říjnu 1945 byl takto uctěn generál 
Braun.*
Díky  zájmu o obec a dopisům do rodné vsi jsou v obecním archivu 
uschovány dva pořadače vzpomínek Ludvíka Šablatury. Donedáv-
na jsme se soustředili na jejich shromažďování, nyní je zapotřebí 
zajistit, aby je neodvál čas.

Ivana Vrtalová

*Čerpáno ze smuteční řeči Drahomíra Strnadla

 Vzpomínka na Ludvíka Šablaturu ( *6.8.1924 - †14.2.2022)
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S trojanovským rodákem a harrachovským občanem, Ing. Ludvíkem Šablaturou, jsme 
se rozloučili v obřadní síni frenštátského hřbitova 25.2.2022. 
Příchod do obřadní síně byl lemován příslušníky armády ČR a vojenskou kapelou, kte-
rá rozlučkový akt hudebně doprovodila. U pohřbu s vojenskými poctami nechyběla 
čestná stráž. 
Ludvík Šablatura se narodil v Trojanovicích na Bystrém do rodiny devíti dětí. Na obecné 
škole na Bystrém učil Ludvíka Karel Raška (zakladatel hasičského sboru v Trojanovicích), 
který byl za aktivní účast v odboji 8.1.1943 popraven. Po pěti letech obecní školy pokračo-
val na měšťanské škole ve Frenštátě p. R. Tu dokončil v roce 1939 a toužil dále studovat na 
lesnické škole. Bohužel v době protektorátu a německé okupace byly i tyto školy zavřeny. 
Nastoupil tedy na praxi jako technik a dělník na lesní správu v Čeladné pod Smrkem, v 
říjnu 1944 pak na lesní správu Hutě pod Smrkem. Právě v tomto období - říjen 1944 až 
březen 1945 - se pohyboval Ludvík Šablatura na hraně mezi životem a smrtí. Od září 1944 
operovaly v Beskydech tři partyzánské skupiny. Pro ilegální zpravodajskou spolupráci zís-
kal Ludvíka Šablaturu prof. Miloš Vysocký. Pod krycím jménem Pstruh navázal Ludvík 
Šablatura spolupráci s generálem Braunem, vedoucím slezského odboje, který bydlel v Tro-
janovicích v Ráztoce. Tímto vytvořil spojku mezi ním a  ostravským odbojem. Ani teror 
okupantů Ludvíka Šablaturu nezastavil. V té době riskoval nejen život svůj, ale také  rodin-
ných příslušníků. V březnu 1945 po udání konfidentem došlo k zatčení obou odbojářů a po 
krutém výslechu na ostravském gestapu byli převezeni do Kounicových kolejí v Brně, kde 
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  Vzpomínka na Mons. Františka Václava Lobkowicze ( *5.1.1948 - †17.2.2022)

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. úno-
ra 2022 biskup ostravsko-opavské diecé-
ze Mons. František Václav Lobkowicz. Na 
věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v 
Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krát-
ce hospitalizován. V čele diecéze stál od její-
ho založení v roce 1996.
Biskup František Václav Lobkowicz se na-
rodil 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli 
Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz, a Gab-
riela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. Po-
cházel z pěti sourozenců. Mladší bratr Filip 
Zdeněk Lobkowicz je opatem premonstrát-
ského kláštera Teplá u Mariánských Lázní. 
Členem řádu premonstrátů byl také zesnu-
lý biskup. Slavné sliby složil 10. srpna 1972  
v Chotěšově.

František Václav Lobkowicz studoval teolo-
gii v Litoměřicích a rakouském Innsbrucku. 
Na kněze byl vysvěcen Františkem kardiná-
lem Tomáškem 15. 8. 1972 v Praze. Kněž-
skou službu však mohl vykonávat daleko od 
svého domova. Působil ve farnostech Frý-
dek, Jablunkov a Ostrava-Mariánské Hory.
Papežem Janem Pavlem II. byl 17. 3. 1990 
jmenován titulárním biskupem v Catabum 
Castra a světícím biskupem pražské arci-
diecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 
1990 v Praze, kde působil až do roku 1996. 
Po zřízení ostravsko-opavské diecéze pape-
žem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 
jmenován prvním sídelním biskupem nově 
zřízené ostravsko-opavské diecéze. Introni-
zace proběhla v ostravské katedrále Božské-
ho Spasitele 31. srpna 1996.

Současně se založením diecéze če-
kala na prvního sídelního biskupa 
řada úkolů. Od zřízení diecézní ku-
rie, vytvoření týmu spolupracovníků, 
zakládání pastoračních center až po 
stavbu budovy biskupství na Kostel-
ním náměstí, která byla otevřena v 
roce 2000. Biskup František Václav 
Lobkowicz vysvětil desítky kněží, ne-
jen pro svou diecézi, ale také pro ře-
holní komunitu premonstrátů a další 
řeholní řády.

Biskupskou službu mu začaly v po-
sledních šesti letech komplikovat 
zdravotní problémy. V roce 2016 
podstoupil náročnou operaci. Po zo-
tavení se znovu zapojil do služby. V 
roce 2017 byl pro diecézi jmenován 
pomocný biskup Mons. Martin David, který 
se 1. 6. 2020 stal apoštolským administráto-
rem diecéze a převzal úkoly spojené s jejím 
vedením.
Tělesné ostatky budou uloženy v kostele sv. 
Václava v Ostravě.
František Václav Lobkowicz sloužil několi-
krát mši i na Radhošti - ke 100. výročí vy-
svěcení kaple Theodorem Kohnem v roce 
1998, při příležitosti vysvěcení zvonice v 
roce 2002. 14. srpna 2004 posvětil nový 
obětní stůl při pontifikální mši svaté. Obět-
ní stůl a dlažba je z carrarského mramoru. O 
zhotovení se zasloužil farář Rudolf Swienc-
zek z Frenštátu p.R.
Otec biskup napsal také úvodní slovo do 
knihy Historie kaple sv. Cyrila a Metoděje z 

roku 2005. Byl také myslivec a znalec příro-
dy. Zasloužil se o spoustu oprav v hukvald-
ské oboře.
Od občanů Trojanovic, členů Matice Rad-
hošťské a zaměstnanců lesů jeho diecéze ná-
leží panu biskupovi velké poděkování. 
 Zvon umíráček zazněl také ze zvonice kaple 
na Radhošti.
 V roce 2012 při 150. výročí všeslovanské 
pouti konané 13.8.1862.
I jeho zásluhou kaple na Radhošti získala 
dar na opravu 200 tis. Kč od pivovaru Ra-
degast.
Oba starostové obce Trojanovice se také ně-
kolikrát setkali osobně s biskupem v sídle 
Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě.

Čerpáno z https://www.cirkev.cz/
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 Nominace na cenu Nejlepší počin v cestovním ruchu roku 2021
Moravskoslezský kraj již potřetí vyhlásil nominace v pěti kate-
goriích Cen cestovního ruchu, tentokráte za rok 2021.
Do kategorie Nejlepší počin cestovního ruchu byla nominována 
i výstavba Turistického informačního centra Trojanovice.
Nominace mezi velikány, jako je Muzeum nákladních automobilů 
Tatra Kopřivnice, si velice vážíme.

O vítězi této kategorie rozhodnou odborníci v turismu znalí míst-
ních poměrů. Vyhlášení vítězů je naplánováno na 11. března 2022.
Jak je uváděno na stránkách MSK: Ceny cestovního ruchu předsta-
vují výjimečné atraktivity, ale také upozorňují na práci těch, kteří i 
přes těžkosti způsobené pandemií dotáhli své aktivity do zdárného 
konce.                                                                                              -red-
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 Odpady - budoucnost v obci Trojanovice

Odpady - my a EU

Nevím, zda každý ví o zdrojích financo-
vání Evropské unie.  EU je historicky pla-
cena z tzv. tradičních příjmů, a to už od 
roku 1970, tvořených poplatky z cukru, 

zemědělské daně a cla, ty tvoří 10% 
příjmu. Dále je placena z výběru DPH  - 
dalších 10% příjmu. Od roku 1988 je pří-
jem ze 70% tvořen z poplatku z hrubé-

ho národního důchodu (HND). Co je 
HND, nebudu rozvádět, stačí si říct, že se 
nejedná pouze o příjmy z domácí produk-
ce, jak je stanovuje HDP, ale také zahranič-
ní produkce českých státních příslušníků. 
Dále 2-8% představují daně z platů 

zaměstnanců EU. Nakonec, a proto se 
o tom zmiňuji v tomto článku, je příjem 
EU od 1.1.2021 tvořen ze 4% z poplatku 

z plastového odpadu. To znamená, že 
když ČR vyprodukuje x tun plastu a nevy-
třídí ani gram, tak z celého množství plastu 
zaplatí 0,8 EUR za každý kg  do evropského 
rozpočtu. 20 Kč za každé nevytříděné kilo 
plastu je vážně hodně. Nepředstavujme si 
to však pro republiku jako něco, co by nás 
mělo naštvat. Naopak, stát to má motivo-
vat k lepšímu a ohleduplnějšímu životu - 
když už plasty používáme, tak je třiďme a 
využívejme. Můžeme tak ovlivnit bilanci 
peněz odváděných do EU. Když vytřídíme 
více plastu, budeme méně platit do EU a 
ještě se budeme chovat ekologicky. A to zní 
dobře!

Cesta odpadu až do naší pe-

něženky

Když vytřídíme více papíru, nevykácíme 
tolik lesů. Když vytřídíme více skla, tak ne-
budeme muset těžit více křemičitého písku 
a otevírat další lomy. Když vytřídíme více 
nápojového kartonu, ušetříme hliníkářský 
průmysl. Když vytřídíme více železa, bude-
me těžit nebo dovážet méně železné rudy. 
A když vytřídíme více bioodpadu z ku-
chyně, tak budeme mít na zahrádce super 
kompost. Když navíc budeme přemýšlet o 
předcházení vzniku odpadů a dívat se na 
to, v čem jsou produkty, které kupujeme, 
zabalené, tak to bude všechno ještě lepší. 
Kombinace našeho odpovědného chování 
tak bude mít za následek méně odpadu na 
skládkách a nižší platby za uložení odpadu. 
Skládky končí. Bude se skládkovat jen od-
pad, který nejde dále roztřídit ani spálit ve 
spalovně. Legislativci rozhodli, že budou 
každoročně tento odpad více zatěžovat po-
platky. Tyto poplatky se následně projeví 
na peněženkách nás všech ve formě po-
platku za odpad, který vybírá obec. 

Cíl - 90% odpadu bude vytří-

děný

Ocenění ve formě 12 keramických popel-
nic nás nesmí uspat ve vylepšování systé-
mu, který jsme nastavili v roce 2009. Na-
pasovaný na  tehdejší dobu nám přinášel 
úspěch. Dnes jsme bráni za inspiraci v obo-
ru a obec je vzorem v rámci kraje. Doba se 
mění a my musíme reagovat. S tímto sys-
témem si dalších 15 - 20 let nevystačíme. 
Pokud máme být před ostatními, šetřit své 
peníze a také životní prostředí, musíme 
provést radikální změnu. Ta změna musí 
být v našich hlavách a obec musí být ta, 
která dodá nástroje a zázemí pro tuto změ-
nu. Jako starosta obce jsem začal u sebe. 
Analyzoval  jsem své třídění odpadu. Za 
první měsíc roku 2022 jsme jako tříčlen-
ná rodina vyprodukovali 24,3 kg odpadu. 
(30% váhy tvořil bioodpad, 29% sklo, 20% 
papír, 6% plast, 5% kov, 2% nápojový kar-
ton a 8% komunální odpad). Díky tomuto 
vím, že bez problémů je možné dostat se 
na 90% vytříděnosti, tomu se však za obec   
v současné době neblížíme ani náhodou. 

Nový systém

Mým cílem je vytvořit v letošním roce 
nový systém odpadového hospodaření v 
obci. Bude potřeba, aby se všichni občané 
obce zamýšleli nad svými odpady. Proč ří-
kám svými? Protože odpad není primární, 
ale přenesenou zodpovědností obce. Za 
koupí celé řady produktů je potřeba vidět 
budoucí odpad. Rozhodnutím o koupi 
budoucího odpadu máme za tento odpad 
odpovědnost. Zodpovědnost obce za vy-
tvoření systému odpadového hospodaření 
je pouze druhotná zodpovědnost, která 
vznikla na základě chování nás občanů, 
spotřebitelů. 
Nový systém by měl být načasovaný k 
1.1.2023, kdy obci končí smlouva se svozo-
vou společností. Jaký by měl být, pomůže 
navrhnout  odborný partner, společnost 
INCIEN. 
Letošní rok je tedy určený k vytvoření no-
vého systému, který musí být komuniko-
ván s občany, aby měli možnost si na něj 
zvyknout.Systém musí být ekonomicky 
alespoň neutrální, ekologický a odolný. 
Odolnost ale nebude zajišťovat obec, nýbrž 
občan. Obec bude pouze pomocníkem. 
Musí to být stejná hierarchie jako u odpo-
vědnosti za odpad.
 Mé přemýšlení bude doprovázeno cyklem 
článků na toto téma společně s dalšími sta-
tistikami mého vlastního odpadu. Myslím, 
že tak máme před sebou hezké roky a hez-
ké příležitosti.

Jiří Novotný

Změna v platbě poplatků za 
odpady, psy i ostatní platby 
(např. za stavební odpad nebo 
služby obce). Domácnostem 
budou přiřazeny úplně nové 

VARIABILNÍ SYMBOLY.  
Při platbě v hotovosti nebo kartou bude vari-
abilní symbol již domácnosti přiřazen a bude 
také odečtena částka za pytlový sběr. Plat-
bu je možné provést v novém informačním 
centru na návsi na Lomné, Trojanovice č.p. 1 
nebo na obecním úřadě, který je v současné 
době přestěhován do hasičské zbrojnice. 

Před platbou převodem z účtu bude 

nutné se o novém variabilním symbolu a 
výši platby s odečtením finančního bonusu 
za třídění informovat na kontaktech IC 
nebo OÚ mailem nebo telefonicky.  

OTEVÍRACÍ DOBA
Informační centrum a pokladna, Trojanovice 
č. p. 1

pondělí, středa         
 8:00 - 11:30   12:30 - 17:00 hod
úterý, čtvrtek, pátek
 8:00 - 11:30   12:30 - 15:00 hod

Podatelna a pokladna OÚ (nyní v hasičské 
zbrojnici)
Pondělí   8:00 - 11:30  12:30 - 17:00 hod
Středa     8:00 - 11:30  12:30 - 17:00 hod

VÝŠE POPLATKŮ

Roční sazba poplatku za odpady:
• osoba trvale bydlící v obci 500,- Kč
• za rekreační objekt 500,- Kč

Roční sazba poplatku za psa:
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa v rodin-
ném domě téhož držitele 140,- Kč
• za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa v bytové 
zástavbě obce téhož držitele 450,- Kč
• za jednoho psa v bytové zástavbě, jehož 
držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poži-
vatelem invalidního, starobního, vdovské-
ho důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 
200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa v bytové 
zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 
let, jež je poživatelem invalidního, starobní-
ho, vdovského důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirot-
čího důchodu 300,- Kč
• držitel psa starší 65 let 0,- Kč

Poplatky jsou splatné jednorázově 

do 30. 6. 2022
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Možnost dovozu posypového materiálu do SD

Do sběrného dvora lze po zimě opět dovézt i posypový 
materiál, který skončil v příkopách a zahradách při 
zimní údržbě silnic. 

Rezervy v třídění

Ráda bych navázala na zajímavý článek pana starosty věnu-
jící se odpadům. Legislativní změny v odpadech se týkají 
každého z nás, protože každý z nás je také původcem od-
padu. Nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne. Již 
při našem každodenním nákupu bychom měli zvažovat, zda 
danou věc vůbec potřebujeme nebo zda její obal zbytečně 
nezatíží životní prostředí. Obaly jako takové už jsme v obec-
ních novinách několikrát zmiňovali, ale co je asi největší re-
zervou v třídění, jsou bioodpady. Slupky od ovoce nebo zele-
niny, čajové sáčky, kávové sedliny, to vše by nemělo končit v 
popelnici, ale mělo by se třídit zvlášť. Naše obec před 10 lety 
rozdala domácnostem kompostéry a ty by měly pro tento 
bioodpad sloužit. Stačí je vytřídit do menšího kyblíku nebo 
misky a do kompostéru vložit. Větší množství bioodpadu - 
např. větve, trávu, listí - je možné dovézt do naší kompostár-
ny umístěné za sběrným dvorem.

Monika Ondryášová
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Naši jubilanti

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Pavlína Diatková 96 let

Marie Dobiášová 85 let

Zdenka Černá  75 let 

Ludmila Všetulová 70 let 

Anna Biolková 70 let

Jan Svoboda  70 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubi-
lea občanů dožívajících se 70, 75, 80, 85, 90 let a následný  
každý rok po devadesátých narozeninách. Pokud si nepřeje-
te být uveřejněni, prosíme o sdělení této informace v kancelá-
ři evidence obyvatel, na tel. čísle 556 835 023 nebo na e-mail  
evidence@trojanovice.cz. 

Nabídka spolupráce pro drobné řemeslníky a 
výrobce

 Klub seniorů pod Javorníkem

Před více než sto lety napsal anglický spi-
sovatel Jerome Klapka Jerome: „Práce mě 
přímo fascinuje, dovedu se na ni celé ho-
diny dívat“. Také slýcháváme, že “práce hy-
zdí“. Samozřejmě je to všechno nadsázka. 
Všichni víme, že bez práce nejsou koláče a 
že práce šlechtí. 
Největším pracantem, který je nám příkla-
dem, je naše zeměkoule. Pluje vesmírem 
miliony let a stačí se ještě otáčet kolem své 
osy. Živí miliardy lidí a zvířat, poskytuje 
jim potravu, nerostné suroviny, kyslík, 
vodu atd. Člověk se narodil, aby žil, a po-
kud chce žít spokojeně a smysluplně, musí 
pracovat. 
Tímto krédem se také řídíme v našem klu-
bu seniorů pod Javorníkem. Samozřejmě 
po práci musí přijít relaxace formou od-
počinku nebo zábavy. Program v 
našem klubu se snaží ve své činnosti 
skloubit práci, poznání i zábavu. V 
krátkém únorovém měsíci, kdy nás 
stále omezovala situace kolem pan-
demie, jsme absolvovali, jako vždy 
hasičským mikrobusem, krátký 
výlet na Pustevny, kde jsme kromě 
procházky v hlubokém sněhu na-
vštívili výstavu ledových soch, které 
znázorňovaly zvěrokruhy a výjevy z 
kosmonautiky. Výlet jsme ukončili 
obědem na Zavadilce.
Na výborové schůzce jsme si upřes-
nili program na měsíce březen a du-
ben. Promítali jsme si na videu slav-
nosti, které se konaly v rámci 100. 
výročí založení Sokola na Frenštát-
sku, a důstojně oslavili narozeniny 
našich členů Petra Stavárka, Emilie 

Glosové a Jaromíra 
Pustky, pochopitelně 
s písničkou na rtu při 
harmonice Jindry Sel-
cera.
V únoru rozšířila naše 
řady paní Mgr. Květoslava Reková, která 
řadu let vede cvičení našich žen, která se 
konají každou středu před pravidelnou 
schůzkou klubu. Na své první schůzce v 
klubu se představila svou vlastní, velice 
vtipnou básničkou.
Měsíc únor uběhl jako voda, stále věříme 
v lepší časy. Máme v plánu před sebou 
mnoho zajímavých  akcí, které se mohou 
uskutečnit jen v čase úplného rozvolnění, 
co se týče pandemické situace. Potřebuje-

me pracovat, bavit se, prostě žít tak, aby-
chom se nemuseli sami před sebou stydět. 
Nechceme dopadnout jako senior v jedné 
anekdotě: „Mládenec osloví sotva stojící-
ho stařečka. Posaďte se, dědečku. Muž mu 
odpoví, děkuji chlapče, ale já jedu jen jed-
nu stanici. Ale dědo, vždyť nejste v tram-
vaji, ale v parku“. 
S přáním pevného zdraví a optimismu 
zdraví

 Miroslav Zágora 
kronikář klubu seniorů pod Javorníkem

Pro plánované rozšíření  

sortimentu v prostoru  

informačního centra  

v Trojanovicích 

poptáváme  

lokální výrobky a drobné suvenýry  

z Beskyd.

 

Nabízený sortiment by měl odrážet spojitost s míst-
ním regionem, s tradiční výrobou nebo tradičními 
surovinami. Jedná se hlavně o výrobky s dlouhou ex-
pirací (dřevěné magnetky, srdíčka z překližky s mož-
ností gravírování vlastních motivů,  dřevěné kuchyň-
ské náčiní, plecháčky v různých velikostech, klasické 
škrabky, mašlovačky z peří, výrobky z modrotisku, 
např. kuchyňské chňapky, výrobky ze dřeva, dřevěné 
překližky, ovčí vlny, keramiky apod.). 
Rádi zpropagujeme  a podpoříme místní producenty.
 Nutnou podmínkou je oficiální živnost pro řádné vy-
účtování.
Kontakt:
Polyfunkční budova Trojanovice č.1 nebo na e-mailu 
ic@trojanovice.cz.
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Akce v Trojanovicích a okolí

          Muzeum ve Frenštátě p. R. 
  výstavy a programy

ČTVRTEČNÍCI: PAPUČE PLETENÉ NA FOR-
MĚ.

Historie a technika pletení papučí z ovčí vlny s 
praktickými ukázkami.

Přednáší PhDr. Václav Michalička, Ph.D., etnograf 
Muzea Novojičínska.

Ve čtvrtek 24. března 2022 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.

Vstupné: 30,- Kč. 

ZA SYMBOLY VELIKONOC
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.

Žáci se seznámí s jednotlivými symboly jara a 
jejich významem. Součástí programu je i výroba 

velikonoční ozdoby.
28. března - 13. dubna 2022

Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na

tel. 553034040
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

Nabídka pracovních míst
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Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví buk, smrk.
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,rov-

nané, uložené špalky 30, 35, 40 cm a více podle 
potřeby.

Možnost dovozu odběrateli.

Tel.: 603 315 738

Český  zahrádkářský spolek a  
město Frenštát p.R.  pořádají

 „Velikonoční výstavu“ v Domě kultury ve dnech  
1. - 4.dubna 2022 vždy od 9.00 do 16.00 hod.

Srdečně zvou všechny občany zahrádkáři z Frenštátu 
a Trojanovic

Pozvánka na výstavu
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Více než 100 jednání vyústilo 

v založení ThinkTanku

Koncem dubna loňského roku jsme začali 
na obci rozvíjet myšlenky ohledně revitali-
zace areálu Dolu Frenštát s využitím financí 
z transformačních fondů. Události nabraly 
rychlý spád s více než 100 jednáními, po-
depsaním memorand se 4 univerzitami a 
aktuálně založeným ThinkTank CÉRKA. 
Díky jednáním (kdy z každého je učiněn 
zápis odsouhlasený jednajícími stranami) 
se podařilo zajistit si podporu kraje ve výši 
5 mil. Kč na předprojektovou přípravu.  Pro 
její úspěšnou realizaci jsme založili expert-
ní fórum ThinkTank CÉRKA.
Co je to ThinkTank? Jde o soubor odborní-
ků, kteří se snaží vytvořit podklady a studie, 
jejichž závěry vedou k ovlivnění okolního 
prostředí nebo politické vůle. A revitali-
zace areálu Dolu Frenštát se neobejde ani 
bez jednoho z těchto aspektů. ThinkTank je 
tvořen stálou komisí a zároveň rozdělen do 
7 odborných sekcí (A. Architektura a urba-
nismus, B. Podnikání a inovace, C. Věda, 
výzkum a vzdělávání, D. Životní prostředí, 
energetika, mobilita, cirkulární ekonomika, 
E. Sídelní a historická funkce, F. Volnočaso-
vé aktivity, turismus a propojení areálu se 
širším okolím, G. Synergická a diverzifikač-
ní funkce). 
ThinkTank CÉRKA byl založen 8.2.2022 a 
hned 14.2. jsme měli první jednání sekce B. 
Jednání se účastnilo více než 20 odborníků 
na téma inovací, technologií a podnikání. 
Výsledky z jednání se ještě vyhodnocují, ale 
zazněly velmi zajímavé myšlenky, důležité 
pro budoucnost celého regionu. 

Studie proveditelnosti 

Důležitou součástí předprojektové přípravy 
je studie proveditelnosti.
Proč si zveme odborníky, i když máme vizi? 
Ano, máme vizi, že bychom chtěli moder-
ní místo, které bude mít potenciál rozvíjet 
se dalších 30 a více let. Místo pro budoucí 
generace - pro práci, bydlení a volnočaso-
vé aktivity našich dětí. Místo, které my na-
startujeme a o jehož rozvoji budou rozho-
dovat další generace. Kde všechny funkce 
nakombinujeme pomocí vysoce kvalitního 
urbanismu a architektury. Řešení  je ale 
potřeba rozpracovat do konkrétních pro-

jektů - konkrétní stavby, infrastruktura a 
především studie proveditelnosti. Se zadá-
ním studie proveditelnosti byly seznámeny 
3 firmy - dvě nadnárodní, vysoce zkušené 
společnosti a jedna lokální, regionální. Vy-
brána byla nadnárodní společnost Price-
waterhouseCoopers Česká republika s na-
bídkovou cenou 2 mil. Kč.  Nicméně jako 
každý zpracovatel po nás bude chtít vstu-
py -  konkrétní záměry a jejich parametry. 
Právě pro kvalitu těchto vstupů byl založen 
ThinkTank CÉRKA, který bude obci jako 
nositeli projektu dávat zkušenosti a pohled 
na projekt z většího nadhledu. Vše proto, 
aby naše rozhodnutí ohledně revitalizace 
areálu Dolu byla co nejkvalifikovanější.

Občané regionu jsou nejdůle-

žitější

Jakkoliv může být rozhodnutí o další bu-
doucnosti areálu Dolu Frenštát kvalitní z 
pohledu samosprávy, záměr a potřebnost 
musí oslovit hlavně občany regionu. Ve-
dení obcí je tu od toho, aby mělo vizi - s 
tou přicházíme. Mělo by také zajistit kvalitu 
projektu - tu zajišťujeme. Občané projekt 
mohou hodnotit, říct svůj názor a přispět 
svými postřehy a potřebami. Nyní stojíme 
před fází zapojení veřejnosti. První jed-
nání s veřejností již zorganizoval Morav-
skoslezský kraj v září roku 2021 a nyní se 
organizuje výrazně větší setkání s občany 
dne 24.3.2021 v Kulturním domě ve Fren-
štátě (viz pozvánka v obecních novinách). 
Součástí setkání bude dotazníkové šetření. 
Výsledky jednání a dotazníků budou také 
vstupem pro zmíněnou studii proveditel-
nosti. Rádi bychom výsledky studie prove-
ditelnosti představili přímo v areálu Dolu 
Frenštát, kde by proběhla nad studií prove-
ditelnosti také panelová diskuse. 

Jakákoliv varianta je dobrá

O Dole Frenštát se toho hodně namluvilo. 
Hodně jsme museli udělat pro to, abychom 
region ochránili. Nyní máme přiležitost 
udělat z areálu něco unikátního pro bo-
doucnost regionu. Ale to je pouze jedna z 
variant. Druhou variantou je, že místo are-
álu bude pouze a jenom louka. Chtěl bych 
tím říct, že získání stovek milionů z trans-
formačních fondů by nemělo být motivem 

pro revitalizaci areálu. Motivem by mělo 
být uvědomění si, zda toto potřebujeme 
nebo ne. Pokud se rozhodneme, že ne, tak 
i zelená louka je pro mě dobrou variantou. 
Ale všechny varianty budou mít své side 
efekty. Tak pojďme o nich diskutovat a roz-
hodnout se. A proto přijďte do kulturního 
domu a můžete ovlivnit budoucnost našich 
dětí. 

Jiří Novotný

Z prohlídky areálu dolu

Z jednání sekce Podnikání a inovace

Z jednání sekce Podnikání a inovace - Rut 
Bísková

Z jednání sekce Podnikání a inovace - Petr 
David CzechInvest

Z jednání sekce Podnikání a inovace - Josef 
Lazárek ředitel odštěpného závodu Darkov
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Masopustní rej

 Trojanovská stopa na juniorském Australian Open
Vojta Petr, hráč místního klubu TK na Dolině, se představil  na grandslamovém tur-
naji -  juniorském Australian Open, konaném ve dnech 22.-29.1.2022. Ve dvouhře 
nestačil na belgického hráče Basile, kterému podlehl ve třech setech. V deblu se mu 
po boku Slovince Artnaka podařilo dostat do druhého kola.

Čerpáno z TK na Dolině

Děkujeme všem sousedům i přespolním, kteří se 
zúčastnili masopustního průvodu. Děkujeme také 
sousedům, kteří nás přivítali a u nichž jsme se 
mohli zastavit, zahrát, zazpívat a povinšovat jim. 
Těšíme se za rok zase na shledanou.

Hela a Martin Horákovi
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Plánované setkání u pamětní desky  
k výročí odjezdu okupačních so-
větských vojsk se neslo v myšlen-
kách na aktuální dění na Ukrajině, 
odsouzení ruské agrese proti svr-
chovanému státu a vážnosti situa-
ce ohrožující mír a bezpečnost celé 
Evropy. 
V letošním roce si připomínáme 
32. výročí odjezdu prvního vlaku 
z frenštátského nádraží. 26. února 
1990 byl vypraven první transport 
se sovětskými vojáky a technikou 
zpět do Ruska po více jak 20letém 
působení okupační sovětské posád-
ky ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Pamětní deska, která je věnována 
těmto událostem,  je umístěna na 
výpravní budově vlakového nádraží.
Za hustého sněžení začal program s 
proslovy pamětníků a přímých akté-
rů vyjednávání prosazujících odsun 
vojsk.
Moderátorem akce Marianem Žár-
ským byl ke slovu vyzván Dalibor 
Norský.  Svým zvučným hlasem při-
pomněl radost z vydařeného odsu-
nu a nádechu svobody. 
Po jeho boku pak zazněla slova stu-
denta Filipa Káni. Stejně tak vytvo-
řili dvojici na pódiu před frenštát-
ským nádražím Zdeněk Sazovský se 
studentkou Zuzanou Mořkovskou.
V průběhu zazněly ikonické písně 
spjaté se sametovou revolucí - Bra-
tříčku, zavírej vrátka a Modlitba pro 
Martu. 
Setkání se zúčastnili poslanec Jakub 
Janda, poslankyně Michaela Šebelo-
vá, náměstek hejtmana MSK Jakub 
Unucka a zastupitelé města Frenštá-
tu p.R. a obce Trojanovice.

Ivana Vrtalová
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Poslední lednové pondělí bylo ve znamení vysvědčení a při této 
příležitosti organizovali páťáci pro všechny žáky Den her. Nejpr-
ve si v pracovních činnostech zřídili, dle svých slov, manufakturu, 

ve které tvořili soutěžní kartičky. Poté si ve skupinkách vymysleli 
různé hry, získali rekvizity, vytvořili plakáty a sehnali karnevalo-
vé kostýmy. V pondělí, 31. ledna, se již nemohli dočkat. Stanovišť 

měli celkem deset, u některých si děti 
mohly zvolit z více soutěží. V reperto-
áru byly soutěže sportovní – bowling, 
hod na koš, florbal, opičí dráha, se-
střelování plechovek, přenášení míč-
ku na lžíci, skákání v pytlích; soutěže 
paměťové – skládání obrázků a textů, 
chůze dle paměti a také soutěže odpo-
činkové – hledání pod dekou či malo-
vání na tabuli. Za vyplněnou kartičku 
dostali všichni žáci odměnu, např. 
tužku, pravítko, fix, třpytivé lepidlo, 
razítko nebo gumu, balonek, ale co 
jim udělalo největší radost – frkačku. 
Protože se po soutěžích rozdávalo po-
loletní vysvědčení, děti po celé škole 
„frkaly“ jako o závod. Chtěla bych 
všechny páťáky pochválit za skvěle 
zorganizovaný Den her a dětem celé 
školy poděkovat za perfektní atmosfé-
ru.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mgr. Nikola Foldynová

 Ze školního dění

Olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj je největší sportovní školní projekt v 
České republice, do kterého je již pátým rokem zapojena také 
škola v Trojanovicích. 
Cílem projektu je hlavně motivovat děti k všestrannému  rozvoji 
pohybové obratnosti. Do plnění disciplín a zvyšování osobních 
sportovních výkonů každého žáka se  třídní kolektivy zapojují 

v rámci ho-
din tělesné výchovy 
v průběhu celého 
školního roku. Žáci 
z prvního stupně zá-
kladních škol tak mají 
možnost získat Olym-
pijský diplom. Podmín-
kou je splnit osm disciplín 
– hluboký předklon, T-běh, 
zkrácené sedy-lehy, skok z místa, 
hod basketbalovým míčem, postoj čápa, Zátopkův běh na 500 m a 

sprint na 60 m. Prvních pět uvedených úkolů děti splnily ve čtvrtek 
2. 2. 2022 v rámci celoškolní akce před pololetními prázdninami, 
kterou zorganizovala paní učitelka Pavla Mynářová. O výsledky 
se rádi podělíme na konci školního roku po úplném splnění osmi 
disciplín a po zapojení všech žáků školy. Velké poděkování za 
osobní účast na průběhu této zdařilé akce a za podporu patří paní 
učitelce  Mynářové a dobrovolným rozhodčím - jmenovitě Jiřímu 

S chwarzov i , 
našemu dlouholetému 
trenérovi běžeckého 
lyžování, nadšenému 
tatínkovi Petru Bai-
narovi, paní vychova-

telce Janě Tatalákové, 
zástupkyni obce Ivaně 

Vrtalové a studentkám 
Renátě Pajlíkové a Natálii 

Mynářové.                                                          
Jitka Pajlíková  

 Den her
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 okres Nový Jičín, příspěvková organizace,  
744 01 Trojanovice 362

Vážení rodiče,
informuji Vás, že zápis dětí do 1. ročníku 2022/2023 bude realizován následovně:
1) Žádost (přihlášku) o zápis vyplní zákonný zástupce v elektronické podobě od pátku 1. 4.  do pondělí 4. 4. 2022. Součástí tohoto kro-
ku bude rezervace termínu administrativní části zápisu, který se uskuteční ve dnech úterý 5. – středa 6. 4. 2022 (přítomnost dětí není 
nutná). 
2) Zákonný zástupce se dostaví v termínu, který si zarezervoval k administrativní části zápisu.
3) Náhradní termín zápisu je možný zajistit po domluvě s ředitelkou školy (774 960 400).
4) Motivační část zápisu (s dětmi) bude probíhat v sobotu 9. dubna 2022 od 8:00 do 11:30 hodin v budově ZŠ v Trojanovicích pro předem 
zapsané uchazeče podle bodu 1).

Upřesňující informace týkající se zejména postupu elektronického přihlášení nebo případné změny formy zápisu budou průběžně zve-
řejňovány na webových stránkách školy https://zstrojanovice.cz/ v sekci Aktuality.

Další důležitá sdělení:

• K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
• Rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2021/2022 udělen odklad školní docházky, musí požádat o zápis znovu. 

Doklady k administrativní části zápisu:

• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků).

Poznámka: k motivační části zápisu doporučujeme zajistit přezůvky pro dítě.

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou porad-
nu v období před zápisem a k žádosti o odklad povinné školní docházky přiložit:
• doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum),
• doporučení od lékaře.

Předčasné zaškolení dítěte – 5 let k 31. 8. 2022

• Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022, zákonný zástupce doloží jedno vyjádření školského poradenského zařízení (PPP 
nebo SPC).
• Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023, zákonný zástupce doloží dvě vyjádření: poradenského zařízení + odborného (dět-
ského) lékaře dítěte.

Kritéria přijetí

Přijímány budou děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy – obec Trojanovice.
Pro školní rok 2022/2023 bude přijat počet dětí na základě prostorových možností a kapacity žáků školy. V případě otevření dvou tříd 
budou žáci přiděleni do třídních kolektivů na základě losování (dvojčata se zařazují společně).
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a 
vyvěšením seznamu u hlavního vchodu do školy v termínu do 29. 4. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.
S dotazy se můžete obracet na ředitelku školy (774 960 400, 556 835 631 nebo reditel@zstrojanovice.cz).

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

 Informace o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2022-2023

Rozvoz obědů 

Když se setkáte s novou zaměstnaneckou tváří ve školní budově, 
může Vás to překvapit. Když u Vás v rámci sociálního programu 
obce Trojanovice zazvoní s dovážkou obědu nová tvář, můžete 
znejistět. Abyste nabyli jistoty, že se není čeho obávat, ráda bych 
představila nového pana školníka, který převzal se školními povin-
nostmi i rozvoz obědů pro občany Trojanovic. Pan Milan Koláček  

po zaškolení  do současného systému rozvážek již sám objíždí naše 
klienty, a tak ve většině případů můžete při výměně jídlonosičů 
narazit právě na něj. Tímto bych zároveň ráda poděkovala za dlou-
holetý rozvoz panu Jaroslavu Hutyrovi. 

Ivana Vrtalová
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Výměna pouličních svítidel v obci

Ve výběrovém řízení na realizátora akce Obnova soustavy veřejné-
ho osvětlení Trojanovice bylo osloveno 5 uchazečů.
Nabídky musely obsahovat i vzorek nabízeného svítidla k posou-
zení. Po otestování svítidel ve zkušebně byla vybrána společnost 
ČEZ Energetické služby, s.r.o. s nabídkovou cenou 4  248  065,- Kč 
bez DPH. Předpokládaný termín dokončení je do 4 měsíců od za-
hájení plnění prací.
Posuzování nabídek se zúčastnili i oba naši současní elektrikáři. 
Po této akci již dojde ke generační obměně a odchodu dlouhole-
tého pracovníka Josefa Kuřece na zasloužený důchod. Tímto bych 
do týmu ráda uvítala Michala Strakoše, který se i nadále bude sta-
rat o veřejnou elektrickou soustavu obce.

Ivana Vrtalová

Granty 2022

Schválený rozpočet obce Trojanovice pro rok 2022 počítá opět 
s výdajem na podporu jednotlivců i spolkové činnosti ve třech 
oblastech - sociální oblast, zájmová činnost a studentské gran-
ty. Obec v rámci grantů na rok 2022 přerozdělí až 500 000 Kč. 
Formuláře s žádostí o podporu jsou již ke stažení na stránkách 
obce Trojanovice v sekci „Dokumenty a formuláře“ na linku  
https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/dokumenty-a-formula-
re/

Žádosti lze podávat do 11. dubna 2022 včetně.

Žádosti dodané později nebudou administrovány.
Podání lze uskutečnit:
E-mailem na adresu obecni.urad@trojanovice.cz. 
(Přijetí Vám bude potvrzeno na Váš e-mail. Pokud zprávu neob-
držíte do 2 dnů, volejte na telefonní číslo 556 835 405.)
Osobně na podatelně/pokladně u paní Věry Raiskubové (v sou-
časnosti stále v hasičské zbrojnici Trojanovice 341).

Obec o grantech rozhodne následně na nejbližším konaném za-
stupitelstvu, tj. 25.4.2022.
Následně budou příjemci grantu obeznámeni s poskytnutou 
schválenou částkou. 
Po schválení smluv s konkrétními údaji daného příjemce, úče-
lem poskytnutí grantu a výší grantu na zasedání zastupitelstva 
27.6.2022 budou finanční prostředky po podpisu smlouvy vy-
placeny příjemci.

Uznatelnými náklady jsou náklady vzniklé od 1.1.2022 

do 2.12.2022.

Vyúčtování poskytnutých prostředků proběhne nejpozději do 
9.12.2022. 
Bližší podmínky o využití dotačních prostředků jsou specifiko-
vány v Návrhu smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu obce taktéž na stránkách https://www.trojanovice.
cz/pro-obcany/dokumenty-a-formulare/

Nejoblíbenější svatební místo

Rekovice se staly vítězem ankety #svatebnimista a převzaly oceně-
ní Nejoblíbenější svatební místo roku 2021. 
Největší zásluhy na tomto úspěchu mají pracovníci obecní restau-
race v čele s paní manažerkou Margitou Lisztwanovou. 
Blahopřejeme!                                                                               -red-

Hosté restaurace se mohou těšit na venkovní posezení pod novou 
markýzou.                                                                                       -red-

 Konec starých kotlů
Zákon o ochraně ovzduší stanoví, že od 1. září 2022 je zakázán 
provoz „stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém te-
pelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy 
pro přímé vytápění místa instalace“, pokud nesplňují stanovené 
emisní požadavky. 
I když jsou to kotle stále funkční, V provozu mohou zůstat 

pouze kotle 3. emisní třídy. Kotle 1. a 2. třídy bude tře-

ba odstavit.

Tyto kotle jsou neekologické a velmi neefektivní, mají vysokou 
spotřebu. V praxi to znamená, že majitel takového kotle již dosta-
ne vystavenu revizi s uvedením, že kotel již nevyhovuje současné 
legislativě. Provozovatel kotle je povinen od roku 2016 provádět 
jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kont-
rolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje.
V současné době zjišťuje MSK zájem o výměnu kotlů v kraji.
Čtvrté kolo kotlíkových dotací by se mělo v MSK spustit na jaře 
2022. Stejně jako v předchozí výzvě bude možné za dotaci pořídit 
tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo kotel na biomasu.
V případě dotazů ke kotlíkovým výzvám se obraťte na tel, 595 622  
355 (kotlíková linka) nebo na e-mail: kotliky@msk.cz.

Čerpáno z článku referentky odboru životního prostředí  
MÚ Frenštát Petry Harabišové
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 Záchranná stanice Bartošovice

V roce 2021 jsme přijali 2365 živo-
čichů 113 druhů. Ve srovnání s rokem 
2020 to je o 35 zvířat více.  Z toho bylo 
928 savců, 223 druhů, ptáků 1421 ex., 
85 druhů, 15 plazů, 4 druhy., jednoho 
obojživelníka. Nejčastěji přijímanými 
druhy jsou: ježek západní (443), poš-
tolka obecná (218), rorýs obecný (150), 
zajíc polní (104), kos černý (90), ježek 
východní (80), netopýr hvízdavý (78), 
holub hřivnáč (74), káně lesní (72), ve-
verka obecná (68), kachna divoká 66. 
Těchto 11 druhů tvoří 61 % všech pří-
jmů.
Nejvíce příjmů, ale také největší finanč-
ní podpora byla tradičně z MSK. Čísla 
zahrnující pouze Moravskoslezský kraj 
vypadají následovně: Celkem 2119 ži-
vočichů 107 druhů. Z toho bylo 850 
savců 22 druhů, ptáků 1254 ex., 81 dru-
hů, 14 plazů, 4 druhy, jeden obojživel-
ník. Nejčastěji přijímanými druhy jsou: 
ježek západní (396), poštolka obecná 
(198), rorýs obecný (137), zajíc polní 
(103), kos černý (82), netopýr hvízdavý 
(78), ježek východní 72, holub hřivnáč 
72, kachna divoká 64, káně lesní (61), 
veverka obecná (55). Těchto 11 druhů 
tvoří 62,2 % všech příjmů.
Na jedné straně došlo k výraznému 
poklesu počtu ježků západních (-55), 

poštolek, (-32), rehků domácích (-34), 
kalousů ušatých (-27), na druhé stra-
ně přibylo ježků východních (+33), 
kachen divokých (+32), kosů černých 
(+31), netopýrů hvízdavých (+28), za-
jíců polních (+27), holubů hřivnáčů 
(+26).

Děkujeme tímto všem donátorům, díky 
kterým jsme mohli zvířatům pomáhat 
a mnohé vrátit zpět do přírody.

Obec Trojanovice přispěla z rozpočtu 
obce jako každoročně vyčleněnou část-
kou 3 000Kč.

 Frenštátsko pomáhá Ukrajině
Pokud občané chtějí nabídnout jakoukoliv pomoc lidem z Ukra-
jiny, mohou tak učinit nejlépe e-mailem na adresu pomoc@tro-
janovice.cz. Kompetentní pracovníci Vaše nabídky roztřídí a dále 
předají konkrétním subjektům, dobrovolníkům a neziskovým or-
ganizacím, kteří Vás budou v případě potřeby přímo kontaktovat a 
dohodnou se s Vámi na využití nabídky.
 Konkrétně nabídky na ubytování je pak vhodné směřovat i přímo 
na Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra – e-mail: uby-
tovaniukrajina@suz.cz. 
Dobrovolníci se mohou hlásit též prostřednictvím registračního 
formuláře na webových stránkách Ministerstva vnitra.
Koordinační skupina Frenštátsko na pomoc Ukrajině rozhodla, 
že v této chvíli nebude zřízen další sbírkový finanční účet: „V této 
chvíli existuje již dostatek transparentních účtů neziskových a cha-
ritativních organizací, které mohou občané využít. Město má navíc 
možnost některé z prostředků na těchto finančních účtech využít 
na konkrétní pomoc ukrajinským občanům, kteří se rozhodnou 
zůstat na Frenštátsku. 
Prozatím nebude vyhlášena ani materiální sbírka. „Vážíme si ocho-
ty všech lidí, kteří chtějí pomoci. Proto, aby jejich pomoc byla ad-
resná a účinná, budeme v úzké spolupráci s Charitou Frenštát, Ar-
mádou spásy a dalšími zapojenými organizacemi a dobrovolníky 
postupně aktuálně a operativně vyhodnocovat skutečné potřeby. 
V případě, že dojde k potřebě, jsme připraveni okamžitě vyhlásit 
sbírku a informovat veřejnost prostřednictvím všech dostupných 
informačních kanálů od tisku, webových stránek až po sociální 
sítě,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí. 

NABÍDKU POMOCI OBČANŮM UKRAJINY směřujte:
1. Frenštát a okolí: pomoc@trojanovice.cz
- v případě dotazů je také možné se obrátit na telefonní linku zří-
zenou Městem Frenštát pod Radhoštěm od pondělí do pátku od 8 
do 16 hodin - tel.: + 420 721 974 350 nebo na

Charita Frenštát pod Radhoštěm, e-mail: ukrajina@frenstat.chari-
ta.cz, p. Lenka Tabachová, ředitelka, tel.: +420 733 676 650

2. celá ČR - https://www.pomahejukrajine.cz/
- jen ubytování - Správa uprchlických zařízení – ubytovaniukraji-
na@suz.cz
- oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro po-
moc ukrajinským občanům – registrace zde: >>>>

VEŘEJNÉ FINANČNÍ SBÍRKY
Sbírka Charity České republiky - Charita pro Ukrajinu
Číslo účtu: 55660022/0800, Variabilní symbol: 104
Sbírka společnosti Člověk v tísni - SOS Ukrajina
Číslo účtu: 0093209320/0300
Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502
UNICEF - Pomoc na Ukrajině
Číslo účtu: 11771177/0300, Variabilní symbol: 829
SOS ADRA – pomoc Ukrajině
Číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol 500
ARMÁDA SPÁSY - https://www.darujme.cz/projekt/1205953
a další možnosti na www.darujme.cz
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  Cyklostezky Trojanovice

Cyklostezka Bystré

Obec Trojanovice uveřejnila zakázku na projekční činnost pro  čtyři úseky cyklostezek.
Nejvíce rozpracované cyklostezky Lomná a Solárka byly projekčně přesoutěženy. S pů-
vodní projekční kanceláří Domovina byla ukončena spolupráce a společně s úseky  cy-
klostezka Pindula a cyklostezka Bystré bylo vypsáno výběrové řízení na dokumentaci 
pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby.
Do soutěže se přihlásilo 10 firem s cenovým rozpětím nabídek 1 238 000 Kč -  
2 360 000Kč bez DPH. Výherní firmou je společnost AGPOL s.r.o, z Olomouce, která 
již u nás působí v rámci projekce vodovodů a odkanalizování.
Stejně jako probíhala komunikace s majiteli nemovitostí dotčených projekcí vodovodů 
a kanalizací, můžete se s pracovníky projekční kanceláře setkávat i nyní. 
Předmět soutěže:
Cyklostezka Solárka - společná stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/4866 v 
celkové délce cca 2,5km, vč. řešení napojení a vyznačení cyklotrasy kolem vodní nádr-
že Lubina v celkové délce cca 1 km.
Cyklostezka Pindula - společná stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/58 v celko-
vé délce cca 1,6 km.
Cyklostezka Lomná - společná stezka pro chodce a cyklisty podél vodního toku Lomná 
v celkové délce cca 1,2 km.
d) Cyklostezka Bystré - společná stezka pro chodce a cyklisty v celkové délce cca  
200 m                                                                                                                        Ivana Vrtalová

Cyklostezka Pindula

Cyklostezka Lomná
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Obecní noviny z Trojanovic - periodický tisk územního samosprávného celku - MK ČR E 22401
• vychází měsíčně • číslo vyšlo 4.3.2022 v nákladu 1200 ks • vydává: Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R., IČ 00298514 • 

• tisk: ARUNDO TRADING, s.r.o. • úvodní strana: Areál Dolu Frenštát - Petr Šigut
Uzávěrka příštího čísla bude 20. března 2022, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz

 Soustředění Velké Karlovice

 Běžecká stopa v Trojanovicích
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Alespoň na chvíli se na přelomu ledna a února podařilo vytvořit běžeckou stopu na Lomné 
pro sportovní příznivce zimních radovánek. Sluníčko svítící do stopy nalákalo řadu běžka-
řů.                               -red-

Po roční pauze se běžkařský oddíl při 
sportovním kroužku základní školy v Tro-
janovicích ukázal v běžecké stopě ve Vel-
kých Karlovicích. 
Nejenže se trénovalo (hlavně klasickou 
technikou), ale také závodilo. Termín sou-
středění se shodoval s termínem Noční sto-
py Valachy, tradičního závodu se zázemím  
u hotelu Galik. Celá výprava podpořila svým 
fanděním pět účastníků závodu. Zastoupení 
tak měly dívčí i chlapecké kategorie. Odmě-
nou byly účastnické perníkové medaile.
Velké poděkování si zaslouží doprovod, kte-
rý dětem pomáhal nejen se správnou tech-
nikou, ale zajistil jim i potréninkové vyžití v 
podobě her.                              Ivana Vrtalová Stavby ze špejlí Účastníci závodu
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