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Slovo starosty

Veřejné projednání CÉRKA

Vážení a milí spoluobčané, sousedé,
musím se podělit o svůj vnitřní pocit hrdosti. Naposledy jsem ho zažil před 30
lety, když Václav Havel vystoupil v americkém kongresu. Od té doby se nedostavil. A já byl z Čechů jako národa spíše
zklamán. Co premiér, to hrůza a ostuda,
co prezident, to ještě hůře. Snad proto
mám v kanceláři obraz Václava Havla,
který i se svými chybami byl člověkem,
kterého jsem si nesmírně vážil. A hrdost jsem necítil ani při 2. místě na ME
v Anglii, ani po zlaté medaili hokejistů
v Naganu. Zapomněli jsme už, že díky
prezidentu Havlovi jsme v NATO, a zapomněli jsme, že být součástí EU není
o nařízeních z Bruselu, která si nakonec
my Češi otočíme do nesmyslných norem,
ale že to znamená být součástí největších
mírových demokratických struktur.
Po letech jsem opět hrdý, že jsem Čech.
Mám vynikající pocit z premiéra Fialy,
z jeho cesty na Ukrajinu. Tyto dva fenomény současné doby mi připomněly, že
nejsme národ vazalský, ale umíme se postavit za pravdu a lásku a pomáhat v nouzi jiným. Je pro mě nepředstavitelné, jak
se cítí dnešní lidé z Ukrajiny. Chtěl bych
poděkovat všem, kdo pomáhají a budou
pomáhat. Všem, kteří se nenechají obalamutit řečmi, že musíme myslet také
na naše lidi, rétorikou populistických
politiků, kteří začnou rozdělovat lidi na
naše a jejich. Začínající populistické řeči
cítím i v problematice Dolu Frenštát.
Tento se měl již zasypávat, ale Ukrajina
najednou přišla vhod a údajně z důvodu
energetické bezpečnosti chce dokonce
EU, abychom přehodnotili vztah k uhlí.
Eventuální rozjezd Dolu Frenštát je totiž
otázkou 10 let, a aby se šílené investice
do něj vyplatily, muselo by se těžit minimálně 30 let. A to jednoznačně nejen Evropa, ale ani my nechceme. Nenechme si
nabulíkovat, že by jámy šly využít jinak.
Buďme nejen na tuto chvíli, ale na dlouhou dobu hrdým evropským národem.
Jiří Novotný
Duben 2022

foto: Štěpán Strnadel

Kulturní dům ve Frenštátě p.R. přivítal ve
čtvrtek 24.3. zájemce o dění na Dole Frenštát.
Areál dolu působí zatím staticky, stále v
konzervačním režimu. Jeho blízká i vzdálenější budoucnost je ale intenzivně diskutována na úrovni obce, regionu, kraje i
státu.
Po vybojovaném odpisu zásob černého
uhlí a očekávaném zásypu je před námi

další krok - jak naložit s tímto zrekultivovaným prostorem?
Veřejné projednání projektu Cérka, který
nastiňuje jednu z možných cest proměny,
přineslo návštěvníkům nejen souhrn událostí minulých, ale také diskuzi nad smysluplným a udržitelným využitím areálu.
Oplocený areál by se tak mohl otevřít veřejnosti a konečně začít sloužit lidem z
místního regionu.
-redSvé návrhy zpracovaly i děti
trojanovské mateřské školy.
„Oslovila nás paní Petruchová z obce, abychom si s dětmi
udělali takový projektový den
ve školičkách, kde paní učitelky přiblíží dětem problematiku
Dolu Frenštát a zároveň společně navrhnou projekt, co by
místo dolu mělo vzniknout,“
okomentovala ztvárněné návrhy vedoucí učitelka Silvie Balcárková.

Děti ze třídy Sluníčko navrhly
projekt malé vesničky s domečPrezentaci projektu Cérka, jako jedné z možných koncepcí ky, s ohradou, se živými zvířáttransformace Dolu Frenštát, doplnily návrhy dětí ze všech ky, chtěly by tam restauraci a
čtyř oddělení trojanovské mateřské školy. Užitek z pozvolné obchod a domeček, ve kterém
přeměny bude mít totiž právě mladá nástupnická generace. se budou vyrábět sýry a jogurty a mléko, a taky dinopark.
Děti ze třídy Beruška
Ráďa by navrhoval postavit
„takovů Bešeňovů“. Dominik
by chtěl zábavné bludiště. Lukáše by bavilo muzeum všeho
zajímavého. Mirek by tam chtěl
mateřskou školu s bazénem.
Martin navrhl posezení u sochy Radagasta. Terezka by
tam postavila panelák, aby lidé
mohli bydlet a mít děti. Verunka navrhuje vytvořit vstup
duhovou bránou. Helenka by
chtěla dům s kouzelnou skříňkou na pomoc všem lidem.
Děti ze třídy Košíček by uvítaly postavit domy na bydlení,
spoustu stromů, zimní stadión,
bazén, dopravní hřiště, lanovku a také třeba stánek s cukrovou vatou.
Děti ze třídy Javorníčci by si
pak přály nějaký pěkný domeček na stromě, velkou trampolínu, kytičkovou louku a líbila
by se jim jeskyně.
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Napsáno na okraji

foto: Marian Žárský

Veřejné projednání CÉRKA

foto: Štěpán Strnadel

Veřejnému projednání předcházela setkání řídicí
skupiny se starosty a místostarosty Frenštátu p. R.,
Nového Jičína, Kopřivnice, Trojanovic a Kunčic p.
O. Přítomný byl také zástupce MSK, MAS Lašsko a
zástupce zpracovatele studie proveditelnosti projektu
CÉRKA společnosti PwC.

foto: Štěpán Strnadel

Příchozí posluchači, pozvaní hosté a zainteresovaní
členové thinktanku Cérka

foto: Štěpán Strnadel

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic

Hudební skupina Poštár
Od 17:00 probíhalo představení projektu CÉRKA široké veřejnosti. Cílem bylo získat od občanů podněty a zpětnou vazbu. Tedy to, co by oni
sami chtěli při transformaci areálu Dolu Frenštát.
U vstupu do sálu byla vystavena prezentace obcí
Frenštátska a hrála cimbálová muzika „Poštár“.
Nechyběli ani krojovaní členové Valašského souboru písní a tanců Radhošť z Trojanovic a valašské

lopaťáky. V sále byly vystaveny dětské
výtvarné práce na téma proměny dolu
v živé místo a na pódiu byly promítány fotografie zachycující společenský
život na Frenštátsku. Přibližně stovku
účastníků projednávání přivítala Dana
Diváková, která řídila diskusi. Hned na
začátku předala slovo starostovi obce
Trojanovice Jiřímu Novotnému. Ten
v úvodní části prostřednictvím prezentace představil projekt CÉRKA a
vyzval přítomné, aby pomohli s tvorbou projektu tím, že se aktivně zapojí
do diskuse a přednesou své náměty a
návrhy.
Mimo jiné řekl: „Je to téměř rok, co
jsme na projektu CÉRKA začali intenzivně pracovat. Podle zápisů z jednání, které jsem včera sumarizoval, jsem
zjistil, že jsme se za pouhých 10 měsíců
účastnili 107 schůzek a jednání. To jsou
v průměru 3 jednání týdně. Za tu dobu
se nám podařilo zapojit do přípravy CÉRKY podnikatele, odborníky z celé řady
oblastí, ale také politiky i vysoké školy.
To vše by ale bylo k ničemu, kdybychom
na projektu, který má potenciál velmi
významně a pozitivně ovlivnit celý náš
region i naše životy na desítky let dopředu, nespolupracovali s těmi nejdůležitějšími, s lidmi, kteří tady žijí, tedy s
vámi.“
Následovala přes hodinu trvající řízená diskuse. Velmi potěšující je to, že se
do diskuse zapojily všechny generace.
Většinu podnětů však přinášeli mladí
lidé a převážně pak ženy. Všechny návrhy byly zaznamenány a řídicí skupina projektu CÉRKA s nimi bude dále
pracovat. „Chtěl bych vám všem moc
poděkovat, že jste dnes přišli a řekli
nahlas, co byste chtěli a co si myslíte.
Tento projekt je během na dlouhou trať.
Zatímco před 18 lety jsme v tomto sále
protestovali proti těžbě uhlí, dnes tvoříme z areálu Dolu Frenštát místo, které
nabídne budoucnost našim dětem. To,
že jste dnes přišli, je jasným důkazem,
že vám na naší společné budoucnosti
záleží. Děkuji Vám za to,“ řekl na závěr
Novotný. Spoluorganizátorka veřejného projednávání Ivana Petruchová v
závěru informovala přítomné, že toto
setkání s občany zdaleka není poslední (to nejbližší by mělo proběhnout na
přelomu května a června) a také o tom,
že na základě podnětů bude připraveno dotazníkové šetření na stránkách
Obecních novin z Trojanovic a Frenštátského zpravodaje.
čerpáno z TZ Mariana Žárského

D

oufal jsem, že tato situace nikdy nenastane a já se tedy k této
věci nebudu muset vyjadřovat. Mír pouhá tři písmena, která přitom tolik
znamenají pro každého z nás. Přiznávám, že sám si začínám uvědomovat
význam těchto slov s plnou vážností
až teprve v těchto okamžicích. Pokud
existuje období nebo určitá situace,
která mne jako milovníka historie
a dějepisu vždy děsila, pak to byla
válka. Vždy jsem míval svíravý pocit, když se o nejrůznějších bitvách
a válečných taženích mluvilo. I když
jsem si postupem času jaksi přivykl,
že zkrátka dějiny zahrnují i válečná
období, musím přiznat, že vyprávění
o druhé světové válce a holocaustu
mě děsí dodnes. Vždy jsem se přitom
uklidňoval, že po každé válce nakonec přijde období míru. To mi vždy
dodalo určitý pozitivní pohled na dějiny. Zároveň jsem si vždy říkal, že na
evropském kontinentu k válce ve velkém rozsahu již nikdy nedojde. Jsme
rozumní lidé, kteří jen tak něco takového již nedovolí. Patřím ke generaci,
která žádnou válku zblízka nezažila.
Pokud jsem slyšel o určitých konfliktech, tak se většinou odehrávaly
dost daleko, než aby se člověk musel znepokojovat. Dnes tady sedím a
přemýšlím o svých názorech. Musím
uznat, že jsem se mýlil, neboť v Evropě vypukl válečný konflikt, který se
může rozrůst do nečekaných a hlavně
nechtěných rozměrů. A znovu si uvědomuji, jak moc důležitý je mír - stav,
kdy mezi národy nebo skupinami
osob nerozhodují zbraně ani násilí,
ale kdy si jednotliví lidé vzájemně
naslouchají. O potřebě vzájemného naslouchání jsem již několikrát
psal v minulosti a dnes platí slova o
naslouchání mnohem více a naléhavěji než obvykle. Tou největší zbraní,
kterou člověk má používat, mají být
jeho slova, argumenty, hledání racionálních řešení, která nevedou k zbytečným ztrátám materiálních a především lidských zdrojů. Lidská srdce
totiž nepotřebují masivní utrpení,
které způsobuje válka. Jsem přesvědčen o tom, že ji nikdo z nás nechce.
Lidská srdce potřebují mír a porozumění, aby se mohlo opět klidně žít, a
to nejen v Evropě, ale všude ve světě.
Přidávejme do budoucích učebnic
dějepisu naopak co nejvíce stran o
příkladech lidského soužití, které se
obejde bez harašení zbraní.
Matěj Fucyman
Duben 2022
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Dotazníkové šetření k projektu Cérka
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Mějte své psy na vodítku

Srnec obecný

28.000,- Kč

Srna

26.140 ,- Kč

Srnče

25.080 ,-Kč

Kňour (Prase divoké)

26.705,- Kč

Bachyně (Prase divoké)

21.455,- Kč

Sele (Prase divoké)

13.555,- Kč

Jelen evropský

33.700,- Kč

Laň

29.200,- Kč

Kolouch

27.000,- Kč

Zajíc polní bez rozdílu pohlaví

7.440,- Kč

Vycházíme zde ze sazebníku ze dne 5.10.
2021.
Prosíme, buďte vnímaví a ohleduplní ke zvěři
kolem nás. Nenechávejte Vaše psí kamarády
zvěř štvát nebo pronásledovat. Zvěř má také
nárok klidně žít v naší krajině. Děkujeme!!!
Za myslivecký spolek Horečky
Petra Chromická- místopředseda

foto: archiv MS Horečky

Chtěli bychom opět upozornit majitele psů, aby si své psí kamarády hlídali a nenechávali je pobíhat po širých loukách či se potulovat po lese!!! Zvěř je po zimním období zesláblá, a tak není schopná dlouze odolávat psí štvanici. Poté může i uhynout.
Pro Vašeho mazlíčka nemusí být zvěř něco lovného, nýbrž jen rychle běhající hračkou.
Ale volně pobíhající psi jsou především i za strženou zvěří (viz foto).
Upozorňujeme, že majitel za svého psa ze zákona zodpovídá, a tím je i zodpovědný za
případné stržení zvěře jeho psem. Následně po majiteli psa můžeme my, Myslivecký
spolek, vyžadovat náhradu škody vycházející ze sazebníku minimálních hodnot nelegálně ulovené zvěře( pytláctví), který vypracoval Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti. Tímto se řídí i Policie ČR, aby posoudila, zda se jedná o
trestný čin či přestupek. Nedávno byla zvýšena hranice z 5 na 10 tisíc
korun výše škody, která je podle trestního zákoníku limitem pro možné stíhání za trestný čin.
Minimální náklady na navrácení jednoho kusu zvěře do honitby:

Takto usmrceného srnce jsme našli 15. 4. 2021

Rok letounů
Konečně jaro. Asi málokdo na něj čeká tak dlouho jako ti, kteří
se uložili k zimnímu spánku. Tomu pravému, který se projevuje
především výrazně sníženou tělesnou teplotou živočicha, se odborně říká hibernace.
Možná jste o tomto úžasném a náročném způsobu přečkávání nepříznivého zimního období už slyšeli. A asi si z hodin přírodopisu
vybavíte i pár zástupců živočišné říše, pro které je hibernace jediným způsobem přežití do dalšího roku. Takže vás ani nepřekvapí, že se mnozí z nich živí hmyzem,
který přes zimu není zrovna snadno dostupnou položkou jídelníčku.
Když však začnou stoupat teploty
vzduchu a hmyz se po zimě začne
objevovat stále častěji, začínají se
v podzemí probouzet i jeho lovci.
Ukážou se však spíše za soumraku,
nebo v noci ve světle pouličních
lamp. Že mám na mysli netopýry?
Ano, v širším smyslu slova. Netopýrů máme v České republice přes 20 druhů a jsou v mnoha ohledech
tak rozdílní, že je řadíme do několika rodů. Ale máme tady i tak
mimořádné „příšerky“, které dostaly i svůj vlastní český název. Jde
o vrápence. Daleko výstižnější je však jejich rodové jméno ve slovenštině – podkovár. Jen se jim podívejte na nos a pochopíte.
Naši netopýři a vrápenci společně patří do velké skupiny zvané
letouni. Jsou to jediní létající savci. Kromě toho, že mají křídla,
oplývají řadou dalších zvláštností. Při pohybu v noci se totiž neřídí velkýma očima a výborným zrakem, ale radarem pracujícím
na principu ultrazvukových vln. Slovo echolokace (echo – ozvěna,
lokace – zjištění místa) máte možná spojeno spíše s kytovci (velryby, kosatky,…). Jenže způsob orientace v prostoru a vyhledávání

potravy prostřednictvím odrazu vyslaného zvuku byl u netopýrů
prokázán o 6 let dříve než u kytovců. Dalším specifikem letounů
je tzv. utajená březost samic. Jde o schopnost pozastavení vývoje plodu a odložení porodu mláděte na příznivější dobu, v našich
podmínkách na začátek léta. Letouni patří mezi velice společenská
zvířata a shlukují se do kolonií. Ty letní najdeme často v blízkosti
člověka – na půdách, ve věžích kostelů, ale i v dutinách stromů.
Zimní kolonie netopýrů však najdeme v jeskyních, včetně těch našich pseudokrasových. Všechny druhy
v ČR jsou zákonem chráněné a ohrožené. Sledováním populací i jejich ochranou se zabývají profesionálové i nadšenci z České společnosti pro ochranu
netopýrů (ČESON).
Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
vyhlásil rok 2022 rokem netopýrů. Já věřím, že při všech letošních akcích, které
budou pořádány jako seznamovačky s
těmito našimi jedinečnými sousedy, se
nebude zapomínat ani na ty, co mají trochu divný nos. A pokud
ano, tak alespoň vy už teď víte, že není netopýr jako netopýr.
Víte že…
… jeden netopýr hvízdavý (malý druh) během jediné noci zkonzumuje až 2 500 komárů?
… trus netopýrů je výborné hnojivo?
… netopýr velký (Myotis myotis) je jedním z předmětů ochrany
evropsky významné lokality Beskydy?
… kaloni jsou vzdálenějšími příbuznými našich netopýrů?
Michaela Běčáková
Duben 2022
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Pochování basy

foto: archiv TJ Trojanovice Bystré

foto: archiv TJ Trojanovice Bystré

Dne 12.3. proběhla v Trojanovicích na jako sportovní klub přesah také do kulturní poděkovat a popřát jim hodně úspěchů do
Lomné v restauraci u Kociána tradiční a společenské oblasti. Všem podporova- dalších let.
telům a organizátorům bych chtěl tímto Těšíme se zase na příští rok!
končinová zábava Pochování basy.
Za výbor TJ Ondřej Pícha
Basu jako každoročně, tedy až na loňskou
přestávku kvůli covidu, pořádá Tělovýchovná jednota Bystré. Jedná se o akci s mnohaletou tradicí, jejíž počátky sahají až k 50.
létům, kdy se skupina sousedů rozhodla pořádat Pochování basy na Bystrém.
Od 80. let se pořadatelství ujala TJ a drží ho
dodnes.
Nedílnou součástí programu je vtipné shrnutí předešlého roku, předčítané „faráři“.
Takovou specialitou je, že celý program je
složen ve verších.
K tanci a k poslechu nám skvěle hrála skupina Poštár, v tombole byly díky našim sponzorům přichystány hodnotné ceny, jako například LED televizor.
Jsem rád, že se nám jako tělovýchově už
prakticky desítky let daří pořádat akce, jako
je Pochování basy a Memoriál, čímž máme

Vyhlášení výsledků soutěže VJ 247

foto: archiv PJR

foto: archiv PJR

Vyhlášení celoroční soutěže o nejvíce
výstupů na Velký Javorník proběhlo 4.3.
v budově bývalé školy na Kopané. Každý
ročník začíná 1.2. a končí 31.1. následujícího roku.
Z důvodu covidu se vyhlašovaly hned
2 ročníky - 4. a 5. ročník.
Soutěží se v 7 kategoriích :
Děti 0 - 10 let, chlapci 10 - 18 let, muži 18
- 40, muži 40 a výše, dívky 10 - 18, ženy 18
- 30, ženy 30 a výše.
V dětské kategorii byly odměněny všechny
děti. V každé další kategorii první tři a také
absolutní vítěz mužské a ženské kategorie.

Absolutními vítězi 4. ročníku se stali Miroslav Duraj (r. 1975) se 701 výstupy a Dagmar Pavlová (r.1958) s 366
výstupy. 5. ročník ovládl Milan Kovář (r.1977) s 618 výstupy a Michaela Tomíčková (r. 1983) s 341 výstupy.
Všem účastníkům a jednotlivým vítězům gratulujeme!!!
Michael Benda, člen PJR

Vyhlášení ceny Nejlepší počin v cestovním ruchu roku 2021
Ceny za cestovní ruch 2021 vyhlašované každoročně MSK již
mají své majitele. V kategorii Nejlepší počin cestovního ruchu
byla nominována i výstavba Turistického informačního centra

Duben 2022

Trojanovice, a proto přinášíme právě tento výsledek.
Vítězům gratulujeme a jsme moc rádi, že i my můžeme nabídnout
turisticky atraktivní zázemí.
-red-
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Pomáháme Ukrajině

foto: Fb Trojanovice

foto: Fb Trojanovice

Mezitím se podařilo zorganizovat a získat finanční podporu pro zajištění
převozu uprchlíků 18 autobusy. Zde patří poděkování hlavnímu organizátorovi Marianu Žárskému, firmám a jednotlivcům přispívajícím na dopravu
a majitelům a správcům ubytovacích zařízení (hotel Bartoš, hotel Beskyd,
autokemp Frenštát).

foto: Fb Trojanovice

foto: Fb Trojanovice

Nečekalo se a dvě dobrovolné posádky vyrazily 26.2. na průzkumnou cestu k hranicím. Nakonec dojely až do Rumunska,
kde se podařilo vytvořit spojení s dlouholetým cestovatelem a
kameramanem Jardou Jindrou. Zde vyzvedli první běžence a
dále byl převoz uprchlíků organizován autobusovou dopraV první vlně byl Frenštát p.R. a Trojanovice spíše tranzitním místem. Uprchvou. Poděkování patří Pavlu Štefkovi ml., Ondřejovi Kuřecolíci pokračující dále byli po odpočinku rozváženi dobrovolníky do cílových
vi a frenštátské posádce.
destinací.

foto: Fb Trojanovice

Pro Ukrajince, kteří by chtěli zůstat na Frenštátsku, bylo zorganizováno v
Domě kultury ve Frenštátě p.R. setkání se zástupci všech důležitých odborů,
neziskových organizací, škol a firmami nabízejícími zaměstnání.

foto: Fb Trojanovice

Na pomoc neziskové organizaci Člověk v tísni na slovensko
-ukrajinských hranicích přispěchali 5.3. dobrovolníci z trojanovské firmy MRK a naši hasiči Jan Kopřiva a Jakub Kalman.
Zde pomáhali převážet běžence z pěšího přechodu Velké Slemence do stanového městečka. Týdenní pendlování pomohlo
více než 400 uprchlíkům dostat se k první komplexní pomoci.
Poděkování navíc patří i majiteli firmy Radimu Kovářovi za
zapůjčení automobilů. Na hranicích v kooperaci působily i
jednotky hasičů z Malenovic a Palkovic.

Obec Trojanovice vyčlenila z rozpočtu obce 500 000,- Kč na pomoc Ukrajině.
Tyto finance jsou postupně využívány na lokální pomoc (úhrada nákladů
hotelu Beskyd, platba za 1 autubus).
Poděkování patří i majiteli v současnosti neprovozovaného hotelu Gurmán,
který poskytl nábytek z pokojů a pomohl tak vybavit holobyty vyčleněné pro
Ukrajince ve Frýdku Místku.
Poděkování patří všem zapojeným, kteří věnují nejen finance a materiální
pomoc, ale i svůj čas ke zvládnutí této nelehké situace.
Doposud jsme Vaše nabídky finanční pomoci směřovali na velké prověřené neziskové organizace. Tyto možnosti přetrvávají.
Pro zájemce o lokálnější pomoc byl vytvořen spolek Beskydy Ukrajině z.s.
místními dobrovolníky, kteří byli u pomoci Ukrajině od začátku.
Spolek má za cíl: 1) pomoc cizincům, zejména uprchlíkům, kteří požádali
o mezinárodní ochranu, a těm, kterým byla na území ČR nebo jiného státu poskytnuta mezinárodní nebo dočasná ochrana 2) organizování dobrovolnické činnosti ve prospěch uprchlíků 3) organizování dobrovolných
finančních sbírek a sbírek movitých věcí potřebných pro život uprchlíků
4) všestrannou pomoc cizincům a uprchlíkům v integraci do společnosti.
K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet 305894287/0300, který
můžete sledovat na https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=305894287
Ivana Vrtalová
Duben 2022
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Naši jubilanti

Klub seniorů pod Javorníkem

Irena Rauchmanová

85 let

Vojtěch Bureš		

85 let

Josef Mocek		

75 let

Jarmila Jandová

70 let

Danuše Juračáková

70 let

Květoslava Dobiášová 70 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
V
Obecních
novinách
zveřejňujeme
životní
jubilea občanů dožívajících se 70, 75, 80, 85, 90 let a následný
každý rok po devadesátých narozeninách. Pokud si nepřejete být uveřejněni, prosíme o sdělení této informace v kanceláři evidence obyvatel, na tel. čísle 556 835 023 nebo na e-mail
evidence@trojanovice.cz.

Obec Trojanovice
spolu s Klubem seniorů v Trojanovicích pod Javorníkem
a Římskokatolickou farností Frenštát pod Radhoštěm
vás srdečně zvou na oslavu u příležitosti
80. výročí postavení zvoničky v Trojanovicích pod Javorníkem
a
50. výročí postavení zvoničky v Trojanovicích pod Radhoštěm
Slavnost se koná
v sobotu 14. května 2022 v 15. hodin
u zvoničky pod Javorníkem

Program:
• přivítání hostů a sousedů z Trojanovic
• připomínka historie zvoničky
• Mariánská pobožnost vedená P. Mariuszem Tomaszem Banaszczykem - farářem z Frenštátu pod Radhoštěm
• posezení se sousedy a pohoštění v Klubu seniorů
• po celou dobu slavnosti bude hrát a zpívat Valašský soubor písní a
tanců Radhošť z Trojanovic

Duben 2022

Nežijeme v jednoduché době. Pandemie nás trápí už třetí rok,
zdražují se potraviny, energie, pohonné hmoty a teď ještě agrese
Ruska na Ukrajině. Tuto válku odsuzuje celý svět, trpí miliony
prostých, nevinných lidí. Je to válka dvou velkých slovanských
národů, která ovlivní život nejen v Evropě. Největší etnolingvistické skupině, kterou jsou Slované v Evropě, zasadil agresor
z Ruska do svých řad těžkou ránu. Už více než před 150 léty
řekl významný německý politik Otto Leopold von Bismarck:
„Pouze Slovani jsou rasa, která je schopná zničit sama sebe“.
Okupovaná země je nám velice blízká a musíme jí a jejím občanům pomáhat v jakékoliv podobě. V našem klubu seniorů
pod Javorníkem rozebíráme na pravidelných schůzkách situaci
na Ukrajině a jsme rádi, že naše obec se významně angažuje v
materiální pomoci a pomoci občanům této země, kteří našli
azyl v naší obci.
Život v klubu však pokračoval dále podle programu také v
měsíci březnu. Na poradě vedení klubu jsme připravili oslavu
postavení zvoniček na Bartoškách a pod Radhoštěm ve spolupráci s kronikářkou frenštátské farnosti paní Mužíkovou.
Na tuto akci jste srdečně zváni (viz pozvánka na této straně).
Nemohla by proběhnout bez finanční pomoci obce. Děkujeme.
Dále jsme důstojně oslavili MDŽ, kdy jsme poděkovali našim
ženám za práci pro klub a předali drobné dárky. Byli jsme informováni o zdravotním stavu nemocných členů klubu Emilky
Glosové, Jarky Zavičákové a Lumíra Šrubaře. Brzké uzdravení,
kamarádi.

foto: archiv Klubu seniorů pod Javorníkem

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Dále jsme v rodinné atmosféře oslavili narozeniny Mirky Táborské a Mirka Dobiáše. Předseda klubu Joža Stavárek, Mirek
Zágora a Míša Mužíková navštívili místostarostku obce Ivanu
Vrtalovou, kde se projednávaly organizační záležitosti při společných akcích a důstojné zabezpečení oslav zvoniček. Setkání
proběhlo v příjemné atmosféře a shodě uskutečnit připravované akce k všeobecné spokojenosti.
Na další schůzce rekapitulovala Jarka Mikesková významné
akce klubu za posledních 10 let, které jsme si rovněž připomněli na videu. Koncem měsíce jsme v rámci vítání jara absolvovali procházku, kterou jsme ukončili v restauraci U Bačů,
kde jsme si po kvalitní večeři, kterou nám připravila paní Zuzka, zazpívali při harmonice Jindry Selcera. Pobavili jsme nejen
sebe, ale i přítomné hosty.
Měsíc byl pro náš klub poměrně náročný.
Těšíme se na jaro, teplejší počasí, konec pandemie a hlavně,
aby skončila válka na Ukrajině a na celém svět zavládl mír.
Optimismus, zdraví a pohodu za všechny členy klubu seniorů
pod Javorníkem
přeje kronikář klubu Miroslav Zágora
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Akce v Trojanovicích a okolí
Autobus na bohoslužbu
Velikonoční vigilie na „Bílou sobotu“ se koná 16.4.2022
v 21:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R.
Autobus bude přistaven v 20:20 hodin u Bartoňů, odjezd
v 20:30 hodin. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na
Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice - točna, u Maďů,
kříž na Kopané, zvonička Pod Radhoštěm, restaurace U Bačů,
kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel.
Po mši pojede autobus zpět.

Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme všechny občany na 22. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 25. dubna 2022
v 18.00 hodin na hřišti pod Javorníkem.

Duben 2022
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PAVLAž jCUPÁKA
e čas

Akce v Trojanovicích a okolí

Srdečně zveme na výstavu kreseb a netradičních hodin sochaře

U

28. dubna – 26. května 2022
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 17.00 hodin
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích.

Duben 2022
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Reklama a inzerce

Příjemné prožití Velikonoc
přeje tým zaměstnanců obce Trojanovice

Výzva
Pojď, dítě, uč se moudrým býti

Prodej palivového dříví buk, smrk.

Pod tímto okřídleným výrokem Jana
Amose Komenského chystá Muzeum Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,rovnané, uložené
ve Frenštátě p. R. výstavu mapující
špalky 30, 35, 40 cm a více podle potřeby.
historii a vývoj místního základního školství od počátků do roku 2000. Abychom co nejvíce přiblížili
Možnost dovozu odběrateli.
školní život zvláště z období poválečných let, obracíme se na čtenáře Obecních novin z Trojanovic s
prosbou: Máte-li doma nějakou školní pomůcku,
starou učebnici, sešit, žákovskou knížku, ale třeba i
Nabídka pracovních míst
cvičební úbor, pionýrský šátek, kroj či odznak nebo
zajímavé foto, které spadají do zmíněného období, a
byli byste ochotni tyto předměty na výstavu zapůjčit, prosím napište do konce dubna na e-mailovou
adresu: martin.trubac@muzeumnj.cz
Předem děkujeme za vaši ochotu. Za organizátory
výstavy
Martin Trubač
Hledáme prostory pro přemístění
zrušené posilovny na Lomné. Sklep,
garáž apod. Ideálně Lomná a okolí.
Financování podle dohody.
Kontakt: +420 777 987 335
ondrejr@seznam.cz

Duben 2022
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Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu
bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně
uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek
způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření
televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na
standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě.
V souladu s platnou legislativou je v tomto případě odstranění
rušení Vašeho televizního příjmu povinen zajistit mobilní operátor. Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením je technický
zásah přímo na Vaší televizní anténě. K tomu, aby tak mobilní
operátor musel učinit, je nutné, aby Český telekomunikační úřad
(dále „ČTÚ“) v dané věci rozhodl a tuto povinnost operátorovi
uložil.Rušení televizního příjmu přes anténu se tedy doporučuje
co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu.
I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTÚ:
• Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady - doporučeno je např. kontaktovat sousedy,
zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit
alespoň vizuálně stav vlastní televizní antény a svodu apod.
• Na interaktivní mapě https://digi.ctu.cz/zp/ si ověřit zadáním
adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, zda v
okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice
mobilní sítě.
• Ověřit si, zda nezávisí rušení přijmu televize na používání vlastního mobilního telefonu, tj. zda mobilní telefon není v blízkosti
televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.
II. Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ:
Aby rušení mohlo být odstraněno na náklady provozovatele mobilní sítě, je nezbytné, aby o tomto rozhodl ČTÚ. Proto je nutné

vždy tuto skutečnost oznámit ČTÚ. Pro oznámení rušení máte
možnost využít některého z následujících komunikačních kanálů: • Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout-podepsat a odeslat poštou.
• Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště - Severomoravská
oblast Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava tel: 595 138 570
• Odeslat volnou formou např. e-mailem na adresu: podatelna@
ctu.cz nebo poštou na adresu: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Oznámení by mělo obsahovat následující údaje:
➢ Identifikace podatele: jméno a příjmení podatele - datum narození - adresu trvalého pobytu (adresa pro doručování), - IČO
(pouze podnikatelé a právnické osoby), - kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-mail).
➢ Popis oznamovaného problému: adresa výskytu rušení (pokud
je odlišná od adresy pro doručování), rušené programy (nebo
kanály, vysílače, apod..), typ používané přijímací antény (individuální venkovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná,
TKR, atd.), stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení,
časový výskyt rušení - případná další sdělení.
III. Co lze očekávat po oznámení rušení televize na ČTÚ: • Budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ (telefonicky), který upřesní
další detaily a domluví termín měření u Vás, anebo Vám přímo
oznámí, že odrušení u Vás provede operátor, který s Vámi následně dohodne termín zásahu. • V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po provedeném technickém
zásahu do Vašeho anténního systému moci sledovat televizi přes
anténu ve stejné kvalitě, jako před uvedením základnové stanice
mobilní sítě do provozu. Další informace k problematice rušení
televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na www stránkách ČTÚ https://www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-mfcn

Od první písemné zmínky o městu Frenštát pod Radhoštěm uplynulo v letošním roce 640 let. Program k tomuto výročí uvedli představitelé města na jevišti místního kinosálu. I Trojanovice se přidávají ke gratulantům. Přejeme městu, aby bylo vždy příjemným
Duben 2022

foto: David Šrubař

foto: David Šrubař

Oslava 640 let města Frenštátu pod Radhoštěm

místem pro život, vyhledávaným turistickým cílem a vychovalo si
opět řadu osobností, které jej budou reprezentovat na národní i
celosvětové scéně.
Za obec Trojanovice Ivana Vrtalová
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Ze školního dění

foto: archiv ZŠ Trojanovice
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Z chemie se mi nejvíce líbila sopka.
V úterý jsme měli pájení. Pájeli jsme
na takové destičce a na konci jsme pájeli sovu.
Ve čtvrtek byla elektronika. Zapojovali jsme
zvonek. A byla tam taková krabička, kterou
když zvednete, tak vám to dá malý šok. V pátek jsem se naučil programovat a bylo to super.
• Mně se líbila část s elektřinou – jak s ní pracovat.
• Nejvíce mě bavila robotika. Udělali jsme si
něco na počítač, z počítače jsme to stáhli do
karty, kterou jsme potom dali do robota, který jezdil podle pokynů, které jsme stáhli do té
karty.
• V pondělí byla chemie, dělali jsme tam pokusy. Třeba sloní pasta, tajné písmo, hasicí
přístroj. V úterý jsme pájeli, bylo to super. Ve
čtvrtek jsme měli elektriku. Tam jsme měli kostičku, a když se zvedla, tak to hodně koplo. Tu
kostičku vyzkoušel Petr, já Simča a paní třídní
učitelka. Petr (chtěl) a dostal ty největší kopy,
co mohly být. Ječel jako holka. Bylo to všechno
super.
Páťáci z Trojanovic

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Tým učitelů a studentů Gymnázia a Střední
průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm připravil
pro žáky 5. tříd v rámci projektu odborného,
kariérového a polytechnického vzdělávání v
MSK II lekce chemie, elektrotechniky, dílny odborného výcviku a robotiky. Žáci si v
tříhodinových blocích vyzkoušeli například
chemické pokusy, zapojování elektrických
obvodů, pájení součástek na plošné spoje a
základy programování. Sdílení učeben probíhalo ve dnech 14., 15., 17. a 18. března 2022.
A co na to naši žáci?
• Bylo to super. Nejvíc mě bavilo, jak jsme připojovali zvonek.
• Nejlepší bylo, jak jsme programovali auto.
Mohli jsme si vybrat rychlost a jak to bude svítit.
• Nejvíce mě zaujala robotika, protože jsem
poprvé v životě programoval. Je to totiž super.
• Ve čtvrtek jsme se pokusili zprovoznit zvonek.
• Nejvíce mě bavila chemie. Dělali jsme spoustu zajímavých pokusů, např. sopka, hasicí přístroj.
• Dozvěděl jsem se, jak se dělá umělá krev.

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Sdílení učeben aneb svět práce

foto: archiv ZŠ Trojanovice

V úterý 8. března 2022 proběhlo okrskové kolo v recitaci s názvem ,,Kalusův
chodníček“.
Soutěž organizovalo po dvouleté covidové pauze CVČ Astra ve Frenštátě p. Radhoštěm.
Trojanovická škola vyslala soutěžit čtyři
zástupce z první (2. a 3. třída) a druhé (4.
a 5. třída) kategorie.
Shodou okolností nás reprezentovali
čtyři chlapci a jeden z nich, Tadeáš Petr
ze 3.A, byl tak úspěšný, že postoupil do
okresního kola v Novém Jičíně.
Všem našim recitátorům i recitátorkám
chci moc poděkovat za krásné zážitky
a Tadeášovi budeme v okresním kole
(16.3.) držet palce.
Hana Pražáková

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Úspěch našeho žáka v recitační
soutěži
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Informace o zápisu dětí do mateřské školy ve školním roce 2022/2023

okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
744 01 Trojanovice 362
oznamuje,

že ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2022 se uskuteční
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zákonní zástupci mohou podat žádost:
• osobním podáním v kanceláři MŠ Trojanovice 345 do rukou vedoucí učitelky MŠ, v době od 8,00 do 16,00 hodin
• vhozením do poštovní schránky mateřské školy Trojanovice 345
• prostřednictvím emailu ms@mstrojanovice.cz – pouze s uznávaným elektronickým podpisem
• doporučenou poštou,
• prostřednictvím datové schránky školy: 559kkun
Důležitá sdělení:
• Žadatelé podávají pouze jednu žádost o přijetí, platnou pro všechny tři pracoviště MŠ, kde značí, o kterou konkrétní MŠ v Trojanovicích mají zájem. V případě zájmu o více MŠ, uvádějí vedle adres MŠ čísla s pořadím. Jako zmocněnec se na žádosti uvádí jeden ze
zákonných zástupců.
• Zákonní zástupci doloží k Žádosti o přijetí kopii rodného listu dítěte a potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte, které MŠ
vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (potvrzení od lékaře je součástí Žádosti o přijetí – strana
číslo 2). Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší do 1. září 2022
věku 5 let, a děti s odkladem školní docházky).
• O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě doloženého odborného posudku školského
poradenského zařízení.
• Žádost o přijetí je ke stažení na webových stránkách MŠ www.mstrojanovice.estranky.cz
• O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne na základě podané příslušné žádosti a stanovených kritérií ředitelka ZŠ a MŠ během 30 dní od přijetí
žádosti. Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách školy a zákonný zástupce bude informován také prostřednictvím e-mailu.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy ve školním roce 2022/2023
S účinností od 1. 5. 2022 vydává ředitelka školy tato kritéria, podle kterých budou přijímány děti k pravidelné docházce do mateřské
školy v Trojanovicích:
Kritérium

Počet bodů

1. Trvalý pobyt dítěte

Kritérium

Počet bodů

2.Věk dítěte

Trvalý pobyt ve školském obvodu (v obci Trojanovice)

5

dítě dovrší do 31.8.2022 5 a více let

5

Trvalý pobyt v jiném školském obvodu (v jiné obci)

0

dítě dovrší do 31.8.2022 4 roky

4

- dítě dovrší do 31.8.2022 3 roky

3

- dítě mladší 3 let

1

• Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení, a to od nejvyššího k nejnižšímu, a v tomto
pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte.
• V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data narození dítěte - starší děti budou mít přednost.
S případnými dotazy se obracejte na vedoucí učitelku MŠ S. Balcárkovou (776 693 081).
Poznámka: K tomuto zápisu 2. a 3.5.2022 nemohou podávat žádosti cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle paragrafu
33 odst. 1 písmene a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ( „uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince bude určen
jiný termín zápisu v měsíci červnu 2022.
Mgr. Jitka Pajlíková
ředitelka školy
Duben 2022
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21/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje koupi pozemku p. č.
1099/13 v k. ú. Trojanovice za cenu dle znaleckého posudku ve výši
16. 860, - Kč.
OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 28.2.2022 v sále Hotelu Beskyd
21/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje program 21. zasedání
konaného dne 28. 2. 2022.
21/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje do návrhové komise
Pavla Štefka, Jiřího Horáka a Čestmíra Peigera, jako ověřovatele
zápisu Petra Ondryáše a Hanu Dorotíkovou.
21/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje agresivní chování
Ruské federace vůči nezávislému státu Ukrajina a žádá zastavení
všech vojenských operací na území tohoto státu, odsun vojsk a
techniky z Ukrajiny a zaplacení škod způsobených válkou.
21/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vyčlenění 500 tis. Kč z
finanční rezervy obce Trojanovice na pomoc občanům Ukrajiny
postiženým válečnou agresí Ruské federace.
21/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje vedení obce Trojanovice,
aby po ukončení válečného konfliktu našlo obec na Ukrajině, která
bude potřebovat pomoc, a navázalo s ní dlouhodobou partnerskou
spolupráci.

21/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci s Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Statutárním městem Frýdek Místek, městem Český
Těšín, obcí Bílá a Moravskoslezskou krajskou organizací CUS, viz
příloha č. 1.
21/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o bezúplatném
užívání pozemků městem Frenštát pod Radhoštěm ve vlastnictví
obce Trojanovice při pořádání kulturních a společenských akcí na
Horečkách. Jedná se o pozemky p. č. 20/1 a 23/5, vše v k. ú. Trojanovice, viz příloha č. 2.
21/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s.
21/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje koupi části pozemku p.
č. 2864/14 v k. ú. Trojanovice, viz příloha č. 3.
21/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o spoluúčasti
na úhradě nákladů za poskytování služeb a nákladů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb s Domovem pro seniory FrýdekMístek, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 2155, Místek,
738 01 Frýdek - Místek, IČO 68158025.

21/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje ukončení nájmu části
pozemku p. č, 3548/3 v k. ú. Trojanovice žadatelky xxxx.

21/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku v obecním pozemku p. č. 3592/1 v k.
ú. Trojanovice pro připojení novostavby na pozemku p. č. 1915/13
a 1915/43 za podmínky, že platbu a podmínky určí směrnice č.
2/2020.

21/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení vodovodu v pozemku p. č. 3497/2, 3514/1, 3497/3 a
3518, vše v k. ú. Trojanovice za podmínky, že platbu
a podmínky určí směrnice č. 2/2020.

21/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene v obecním pozemku p. č. 2051/5 pro elektropřípojku pro pozemek p. č. 2124/2, vše v k. ú. Trojanovice, za podmínky, že platbu a
podmínky určuje směrnice č. 2/2020.

21/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje směnu pozemku p. č.
3575/2 o výměře 111 m2 za pozemek p. č. 1953/2 o výměře 8 m2,
1954/2 o výměře 259 m2 a 1955/2 o výměře 22 m2 za cenu vypořádání hodnoty směňovaných pozemků ve výši 3. 560, - Kč. Dále
obec Trojanovice schvaluje koupi pozemku p. č. 2025a o výměře
278 m2 a p. č. 2025/2 o výměře 103 m2, vše v k. ú. Trojanovice, dle
geometrického plánu č. 4223-116/2020 ze dne 7. 7. 2021 za cenu
7. 620, - Kč.

21/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku v obecním pozemku p. č. 3550/1 v k.
ú. Trojanovice pro p. č. st. 497 a 2451/7, vše v k. ú. Trojanovice, za
podmínky, že platbu a podmínky určuje směrnice č. 2/2020.

21/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku p. č.
3631/4 o výměře 533 m2, který vznikl oddělením dle geometrického plánu č. 4252-59/2021 za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 48. 700, - Kč.

Duben 2022

21/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje směnnou smlouvu mezi
obcí Trojanovice a panem Jiřím Černochem dle geometrického
plánu č. 4244-106/2021, kdy obec Trojanovice směňuje geometricky oddělený pozemek parc. č. 3523/1 , ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 517 m2, oddělený od pozemku parc. č. 3523
v k. ú. Trojanovice se všemi součástmi a příslušenstvím s panem
Jiřím Černochem za díl „c“ o výměře 50 m2 oddělený od pozemku
parc. č. 3037 v k. ú. Trojanovice, díly „d+e“ o výměře 83 m2 oddělené od pozemku pařc. č. 3039 v k. u. Trojanovice a díl „f o výměře
57 m2 oddělený od pozemku parc. č. 3036 v k. ú. Trojanovice, od-

17
dělené geometrickým plánem, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, které společně s dílem „a“ a „b“, oddělenými od pozemku
parc. č. 3523, vytvoří (budou sloučeny v) nový pozemek parc. č.
3523/2 v k. ú. Trojanovice. Obec Trojanovice vyplatí žadateli rozdíl
cen pozemků ve výši 14. 135, 88 Kč.
21/20
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje OZV Obce Trojanovice
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, viz příloha
č. 4.
21/21
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje darovací smlouvu ve
výši 47. 800, - Kč Sboru dobrovolných hasičů z. s. za účast členů
JSDH Trojanovice na výjezdech k požárům v r. 2021.

21/22
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
1200300180 o poskytnutí podpory ze SFZP ČR, viz příloha č. 5.
21/23
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje darovací smlouvu mezi
obcí Trojanovice a Moravskoslezským krajem ve výši 72 186, 18 Kč
za 2 dýchací přístroje pro JSDH Trojanovice.
21/24
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočet fondu Horečky
na rok 2022, viz příloha č. 6.
21/25
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje navýšení stavu zaměstnanců na úředních pozicích o jedno pracovní místo.

4. výzva kotlíkových dotací
25. 2. 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí podmínky pro 4. výzvu kotlíkových dotací.
Předpokládá se vyhlášení výzvy pro občany dne 1. 6. 2022 se začátkem příjmu žádostí od 1. 7. a ukončením příjmu žádostí 31. 8. 2022.
Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle
ČSN EN 303-5 v rodinných domech, trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci a bytových jednotkách
v bytových domech.
V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající
24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.
Dotaci na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj již podpořen z
jiných programů na výměnu zdroje tepla.
Žadatelem musí být fyzická osoba - vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, který v nemovitosti bydlí a
zároveň splňuje maximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900
Kč (příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se uvažují ve výši 0 Kč).
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením)
a příjem této osoby do příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu
.
Příjemce získá dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše však:
Nový zdroj tepla a výše dotace

podpora EU

+ příspěvek 7.500 Kč MSK

Plynový kondenzační kotel

100.000 Kč

107.500 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130.000 Kč
(kusové dřevo)

137.500 Kč

Automatický kotel na biomasu (pelety)

130.000 Kč

137.500 Kč

Tepelné čerpadlo

130.000 Kč

137.500 Kč

Dotace bude proplacena po realizaci a předložení vyúčtování nebo zálohově, tj. ve výši předložené zálohové faktury s omezením do
výše 60 % ze schválené dotace s doplatkem po předložení vyúčtování realizace.
Za způsobilé jsou považovány výdaje bezprostředně související s výměnou zdroje tepla, a to:
a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle,
b) náklady na úpravu spalinových cest,
c) náklady na vybudování nebo úpravy plynovodních rozvodů na neveřejné části pozemku,
d) náklady na realizaci nové otopné soustavy nebo úpravy stávající otopné soustavy, včetně akumulační nádoby nebo kombinovaného
bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do provozu, ovšem pouze v období do kolaudace
(uvedení do trvalého provozu),
f) náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu (uznatelné náklady na administraci žádosti o podporu jsou omezeny do výše 5.000 Kč).
Časová uznatelnost nákladů: od 1. 1. 2021 (od tohoto data lze uplatnit účetní doklady za výměnu kotle)
Realizace výměny kotle: 2 roky od účinnosti smlouvy s žadatelem, max. do 30. 9. 2025
Udržitelnost projektu: 5 let od proplacení dotace
V následujících měsících sledujte stránky www.msk.cz - hlavní témata - dotace - kotlíkové dotace
Duben 2022
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2.1. Přehled spáchaných přestupků na území obce Trojanovice
Celkem spácháno přestupků ………………………………92
Vybrané nejčastější páchané přestupky
Proti občanskému soužití…………………………………..10
Proti majetku………………………………………………..11
Proti veřejnému pořádku……………………………………0
Přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví……………..15
Přestupky na úseku krizového zákona……………………...38
3. BESIP
3.1. Dopravní nehodovost
Celkem dopravních nehod…………………………………..9
Počet mrtvých………………………………………………..0
Počet těžce zraněných………………………………………..0
Počet lehce zraněných………………………………………..1
Celková hmotná škoda (Kč)…………………………..389 000

Sběrný dvůr v rozšířeném zkušebním provozu

foto: archiv OÚ Trojanovice

1. OBLAST TRESTNÉ ČINNOSTI
1.1. Přehled trestné činnosti na území obce Trojanovice
Celkový počet trestných činů………………………………28
Násilná trestná činnost………………………………………6
Krádeže prosté……………………………………………….4
Krádeže vloupáním………………………………………….4
Ostatní majetková tr. činnost………………………………..5

foto: archiv OÚ Trojanovice

Dokončení rekonstrukce OÚ Trojanovice

foto: archiv OÚ Trojanovice

Výroční zpráva 2021

ÚterÝ:
Středa:
ČTVRTEK:
Sobota:

12:00 - 15:00 hodin
8:00 - 17:00 hodin
12:00 - 15:00 hodin
8:00 - 12:00 hodin

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.

foto: archiv OÚ Trojanovice

Od 1. dubna do 31. října se opět rozšiřuje provozní doba
sběrného dvora:

Vzhledem k dokončovacím pracím na budově OÚ bude v průběhu
dubna již umožněno přemístění úřadu z dočasných prostor hasičské
zbrojnice. O datu otevření pro veřejnost budete informováni. -red-

Jste bývalými zákazníky distributorů elektřiny, kteří ukončili svou činnost?
Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance, musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena
a bude odpojen
• Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť
• Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě, že selže původní dodavatel zákazníka
• Jde ale o dočasné řešení, které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců
• Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele, bude mu přerušena dodávka, což přinese zákazníkovi nemalé náklady
POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO DODAVATELE, PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE.
TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE NADÁLE ZŮSTAT U FIRMY, KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO DODAVATEL POSLEDNÍ
INSTANCE DODÁVÁ A KTERÉ PLATÍTE ZÁLOHY.

Duben 2022
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Odpady za rok 2021
Přestože množství tříděného odpadu stále narůstá, množství
směsného odpadu bohužel neklesá. V popelnicích domácností stále končí značné množství bioodpadu, který představuje
velkou rezervu v celkovém třídění. Naše obec v roce 2012 rozdávala do domácností kompostéry, do kterých je možné odkládat slupky od ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávové sedliny,
skořápky od vajec a ořechů, květiny a ostatní biologicky rozložitelný odpad. Pokud snížíme množství bioodpadu v popelnicích, není pak nutné je vystavovat k vývozu každých 14 dní,
ale je možné jejich vývoz odložit. Obec totiž platí za výsyp popelnice bez ohledu na to, zda je plná či poloprázdná. Náklady
na tento svoz jsou pak součástí výpočtu poplatku za odpady.
K odložení bioodpadu slouží také kompostárna, která je součástí areálu sběrného dvora. Zde je možné odevzdat kromě
výše uvedených odpadů také větve, listí, trávu, piliny, hobliny
apod.
A jaké množství odpadu jsme v loňském roce odevzdali? Celkově to bylo 879,45 tun odpadu, který byl odevzdán občany
zdarma (v rámci ročního poplatku za odpady) a 198,35 tun
stavebního odpadu za úplatu nebo vzniklého při stavebních
pracích obce.
Nejlepším odpadem je však odpad, který vůbec nevznikne.
Proto bychom měli již při nákupu přemýšlet, zda danou věc
skutečně potřebujeme nebo v jakém obalu si ji domů odnášíme.
Monika Ondryášová

Název odpadu

Kat.číslo:

Odpady občanů:
Směsný komunální odpad
200 301
Objemný odpad
200 307
Celkem
Nápojové kartóny
150 105
Papír
200 101
Sklo
200 102
Plasty
200 139
Kovy
200 140
Celkem tříděný odpad
Textil
200 111
Jedlý olej
200 125
Dřevo- ostatní odpad
200 138
Nebezpečný odpad
Celkem ostatní a nebezpečný odpad

Množství/t
526,69
73,87
600,56
7,46
64,46
70,76
53,94
25,30
221,92
10,01
0,35
44,50
2,11
56,97

Odpady obce a placený stavební odpad občanů:
Beton
170 101
4,60
Cihly
170 102
4,70
Směsi nebo frakce
170 107
105,84
Asfaltové směsi
170 302
14,00
Stav. materiály s azbestem
170 605
21,21
Směsné stavební a demol.
170 904
48,00
Celkem
198,35
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Muzeum ve Frenštátě p. R.
výstavy a programy

PETR HELBICH - FOTOGRAFIE
Autorská výstava k životnímu jubileu
fotografa.
Petr Helbich, lékař a fotograf, žák a dlouholetý přítel Josefa Sudka, oslavil v roce 2019 významné životní jubileum. Při této příležitosti
plánovalo Muzeum Frenštát p. R. výstavu,
která se však z důvodu protiepidemických
opatření nekonala. Nyní, po dvou letech, se
naskytla příležitost ji uskutečnit.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě p. R.
Výstava potrvá do 1. května 2022.
ZA SYMBOLY VELIKONOC
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Vajíčko, zajíc, beránek, řehtačky, pomlázka,
mazanec – to všechno jsou symboly Velikonoc. 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
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Karneval mateřských školiček
spousta mistrovských tanečních kreací. Při oceňování masek paní
učitelky vybíraly takové, které byly něčím výjimečné – rodiče se
museli podílet na jejich vytvoření. Těšíme se, že snad příští rok
si budeme moci karneval užít tak, jak jsme bývali zvyklí za účasti
členů rodiny.
Silvie Balcárková

foto: archiv MŠ Trojanovice

foto: archiv MŠ Trojanovice

„ Zimy už bylo dost!“ řekly si všechny děti a rozhodly se, že se
s paní Zimou rozloučí ve velkém stylu, a to Maškarním karnevalem.
Šikovné paní učitelky nádherně vyzdobily tělocvičnu ZŠ, rodiče
připravili dětem masky a velká šou mohla začít. Javorníčci, Košíčci, Sluníčka a Berušky se předháněli, kdo lépe zvládne netradiční
soutěžní disciplíny, nechybělo vyhodnocování nej masek a také
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