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Velikonoční šachový turnaj u moře
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foto: rodinný archiv

Judita - v pozadí hlavní město Valletta

foto: rodinný archiv

Malta, plným názvem Maltská republika, je nejmenší členskou zemí Evropské unie a desátou nejmenší zemí na světě. David s odměnou za
Žije zde půl milionu obyvatel. Jméno této zemi dali Féniča- 2. místo a maltským porotné (Malet znamená v překladu útočiště či útulek). Ostrov ve cem
Středozemním moři byl v průběhu dějin zajímavý pro řadu
dobyvatelů, a tak má bohatý historický vývoj. Najdeme zde i řadu krásných písčitých pláží,
ale dubnových 16°C moře koupání moc nenahrávalo.

Valletta - zahrady Upper Barrakka, pohled na Grand
Harbour (Velký přístav)
foto: rodinný archiv

Vážení a milí spoluobčané,
psaní úvodníku si často nechávám na
dobu těsně před odevzdáním obecních
novin. Přiznávám, že to není zrovna
ideální varianta pro následnou korekturu novin (tímto se moc omlouvám paní
Vodrážkové). Prázdný modrý sloupek se
moc zkontrolovat nedá. Inspirace někdy
nepřichází. A tak je to jako s vařením,
kdy samotný kulinářský proces už není
tak náročný jako vymyslet, co budeme
vařit.
Ale tentokrát počkat si na téma, které
přilétne samo jako pečený holub do úst,
bylo výhodné.
Čtvrteční odpoledne 28.4. bylo totiž
nabité příjemnými okamžiky. Nejdříve
jsem absolvovala šipkovanou s dětmi
z vlastivědného kroužku pod vedením
Hanky Fojtíkové. Nejenže jsem šla trasou lemovanou samými lekníny, kterou jsem neznala, ale taky jsem se v
krásném jarním počasí přiučila o obci.
Velké poděkování patří Hance za přípravu, kterou tématickému okruhu kolem Lánského potoka věnovala. Poté nás
čekala vernisáž výstavy Pavla Cupáka,
která otevřela po dvou letech výstavní
sezónu na Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla.
Konečně pro mě nastalo to pravé jaro
- rozkvetlé, slunečné a ve společnosti
příjemných lidí, s nimiž trávení času odpoutává myšlenky od všedních starostí.
Jaro uvolněné, nabíjející novou energií.
I když vernisáže mám nejraději, protože
bývají obohaceny o přítomnost autora a
kulturní program, určitě stojí za to zajít si na památník i v následujících termínech otevření, tedy každý čtvrtek od
15:00-18:00 hodin.
Název výstavy Už je čas v nás může evokovat různé úvahy o smyslu sousloví.
Nám však přeji, aby pro nás byl výzvou
k tomu, že je již ten správný čas vyjít na
sluníčko a těšit se z přírodní i kulturní
nabídky, kterou naše obec poskytuje.
Ivana Vrtalová

foto: rodinný archiv

V květnovém rozhovoru se díky koníč- mladší sestra Judita, která si pro bratra
ku trojanovského studenta sekundy na připravila otázky přibližující čtenáři, co
Gymnáziu ve Frenštátě p.R. Davidu Jura- šachy na profesionální úrovni obnášejí.
čákovi, podíváme na zahraniční turnaj v
šachu. Reportáží nás provede jeho o rok
-red-

Katedrála sv. Jana

▶▶ Davide, kdy ses šachům začal věnovat?
Šachy jsem začal hrát ve školce. V nabídce zájmových kroužků byl i šachový kroužek, který vedla paní Táňa Bogatková z
mezinárodní šachové akademie ve Frýdku- Místku (šachový
oddíl Interchess). Od třetí třídy jsem začal dojíždět na tréninky právě tam.
▶▶ Jak často trénuješ?
Já jsem poměrně líný, takže 3-4x týdně. Jsou
šachisté, kteří trénují denně i několik hodin.
V pondělky dojíždím do F-M na skupinové
tréninky, které vede mezinárodní mistr (IM)
Sergej Berezjuk. Většinou v úterky a někdy
v pátky mám dvě hodiny on-line trénink
s IM Matyášem Markem. Ve čtvrtky chodívám hrát do oddílu TJ Frenštát. Mimo tyto
tréninky se snažím trénovat individuálně.

Př. šachového diagramu - bílý dá mat 3.
tahem

▶▶ A jak se vlastně šachy trénují?
Jednou částí tréninků je šachová příprava. Ta
spočívá v řešení šachových diagramů, které
mají různou obtížnost, v učení různých zahájení partií a taktiky a v neposlední řadě se
provádějí rozbory (analýzy partií). Druhou
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Napsáno na okraji

Velikonoční šachový turnaj u moře - pokračování
částí tréninku by měl být trénink fyzický.
Ten je pro šachistu dobrý pro získání energie, fyzické a psychické odolnosti. Toto se
pak hodí při vážných partiích, kde jedna
partie běžně trvá i několik hodin.
▶▶ Hraje s tebou někdo šachy doma?
Ne, protože by to nebyla vyrovnaná partie
:).
▶▶ Co je pro hráče šachu důležitou vlastností? Představivost, dobrá paměť?
Jednou z nejdůležitějších vlastností je
koncentrace. Stačí chvilka nepozornosti,
něco přehlédnete, uděláte chybu, a pokud
je soupeř koncentrovaný, ihned ji potrestá.
Z jednoznačně vyhrané partie může být
rychlá prohra.
▶▶ Hrají se i zápasy on-line?
Ano, hrají. Myslím si ale, že většina šachistů
hraje raději osobně jeden na jednoho. Online možnost hry jsme využívali hlavně v
době covidu, kdy nebylo možné osobně trénovat a byly zrušeny všechny soutěže. Myslím, že v tomhle měli šachisté velkou výhodu oproti ostatním sportovcům, prostě se
z hracích místností přesunuli k počítačům.
▶▶ Tady na Maltě, kam jsi společně s dalšími hráči přiletěl a já s mamkou tě doprovodily, jde o jaký šachový turnaj?
Na Maltě se hrál týdenní turnaj Malta
Easter Open, který byl rozdělen dle výkonnosti hráčů na A a B. Open znamená,
že jde o otevřený turnaj - hrají spolu ženy,
muži, děti, dospělí, handicapovaní i zdraví.
Já jsem byl zařazen do turnaje B.
▶▶ Kolik šachových partií jsi zde absolvoval a s jakým výsledkem?
Odehrál jsem 7 partií se ziskem 5,5 bodu.
Tzn. jedna prohra, jedna remíza a pět výher.
U každého hráče je ve statistice uvedena
zkratka Rtg. s číselnou hodnotou. Co značí?
Rtg je zkratka pro rating (hodnocení hráče). Jde o statistické ohodnocení výkonnosti hráče (popř. týmu) na základě výsledků
jeho her. V pravidelných intervalech se aktualizuje.
Čím vyšší hodnota, tím silnější hráč. Díky
hodnotě Rtg tak víte, s jak silným soupeřem
se utkáte. Mí soupeři měli Rtg. 1220-1785.
Mezinárodní velmistři dosahují ratingu
přes 2700.
▶▶ Začínáš raději partii, nebo jsou ti bližší
černé figury?
Osobně raději hraji černými. Ale důvod to
nemá.

▶▶ Máš už nějaký zahraniční turnaj za sebou?
Ano, odehrál jsem několik turnajů na Slovensku, v Polsku a Bělorusku.
▶▶ Je podstatné umět cizí jazyk? Učíš se
více odborných (šachových) cizích slovíček nebo v šachu se používá mezinárodní
terminologie?
Obecně pro život je to dobré. Co se týká
samotné partie, zde své konverzační schopnosti moc neuplatníme, protože při partii
se soupeřem nemluvíme. Můžeme toho ale
využít v situaci, že reklamujeme nějaký tah
u rozhodčího nebo pokud si po partii sedneme se soupeřem a partii si přehrajeme dle
partiáře. Jednou z povinností hráče je totiž
zapisovat provedené tahy do partiáře podle
šachových značek. Zde je dobré vědět, jak
se označují figury i v jiných jazycích. Např.
česká značka pro dámu je D, v angličtině Q
(queen). Střelec je u nás označován S, v angličtině B (bishop) atd....
▶▶ Jak vypadal tvůj běžný den šachisty na
Maltě a měl jsi čas na její poznávání?
Ráno jsem vstával obvykle mezi 8.-9. hod.
Po snídani a hygieně byla „šachová rozcvička“, což bylo řešení diagramů (50-80) a
příprava s trenérem na nadcházející partii.
Příprava spočívá v analýze soupeřových
partií s vyhodnocením, co asi bude soupeř
hrát (ne vždy příprava vyjde, někdy nemáte
k dispozici odehrané partie soupeře) a co
budu hrát já. Poté jsme vyráželi na výlety.
Navštívili jsme toho hodně, např. bývalé i současné hlavní město, tedy Mdinu i
Vallettu, národní akvárium na Maltě, ostrov Gozo atd. Moc se mi líbily prohlídky
pevností St. Elmo s válečným muzeem a
katedrály sv. Jana, která je uvnitř nádherně
a bohatě zdobena.
Odpoledne byl návrat na ubytování, zopakování přípravy, popř. ještě procvičování
diagramů. Od 18 hodiny se hrálo. Po partii
jsem se vracel mezi 22.-23. hodinou, následovala lehká večeře, navedení odehrané
partie do databáze, hygiena a zasloužený
spánek.
▶▶ Chtěl by ses na Maltu ještě někdy vrátit?
Ano, určitě. Je zde ještě spousta zajímavostí,
které jsem nestihl navštívit. Když se budu
snažit ve škole i v šachách, tak možná v září
pojedu na Maltu znovu a třeba i toho koupání bude víc.
▶▶ Děkuji za rozhovor.

Judita Juračáková

„H

lavně se, prosím tě, neměň.“
Znělo to tak jednoduše. Tak
zněla slova mého blízkého přítele,
která mi kdysi s naléhavostí řekl. Má
odpověď tedy byla jistojistě kladná.
Proč bych se také měl změnit, že?
Dodržel jsem však slib, který jsem
tehdy dal? Při letmém pohledu do
zrcadla zjišťuji, že ve fyzické oblasti
se událo několik změn. Především
mi narostly vousy. V tomto ohledu jsem nejspíše trochu zklamal.
A v jiných oblastech mého života?
Vzpomínám si, jak jsem jako malý
kluk nerad komunikoval s lidmi.
Vždy, když na mne někdo promluvil, sklonil jsem hlavu a snažil jsem
se předstírat, že tam vůbec nejsem
a nic neslyším. Lidé si tehdy museli myslet, že jsem opravdu podivné
dítě. Ovšem pak nastal bod zlomu
a dnes není problém, abych se ve
společnosti lidí oddal čilé a nenucené konverzaci. V minulosti jsem
si také nikdy příliš nevěřil. Vždy
jsem byl přesvědčený, že věci, kterým čelím, nemohu zvládnout a
že se jistojistě něco musí pokazit.
Z toho mě za pár let vyvedlo několik mých vlastních školních úspěchů,
především dobře zvládnutá maturita. A já si uvědomil, že přece jen
něco zvládnu a dokážu. Vždy jsem
měl rád, když měly věci kolem mne
svůj jasný a opakující se řád. Třeba,
že spát se chodí v deset hodin. Přitom mi ovšem vůbec nevadilo, když
došlo například k posunu tohoto
času třeba na jedenáctou nebo jen
pár minut po desáté hodině. Naproti
tomu dnes jsem schopen často volat,
že už je minuta nebo dvě po desáté
a že je tedy čas jít spát. Začínám být
v otázce dodržování pravidel čím dál
tím chorobnější. A podobných věcí
bych našel dost. Tak nevím, jak moc
jsem dodržel své slovo a nezměnil se.
Díky těmto řádkům jsem si uvědomil, jak se člověk mění v čase, aniž
by si to sám uvědomoval. A možná
je tomu tak dobře. Sám život je přece
na změně založen. Bránit se tomuto
procesu by asi nebylo příliš moudré. Ano, změnil jsem se, měníme
se všichni. Často mnohem víc, než
jsme si ochotni připustit. Prosbě
mého přítele jsem tedy nejspíš nevyhověl. Záleží však, kam nás změny
povedou. Pokud k lepšímu, pak jsou
v pořádku.
Matěj Fucyman
Květen 2022
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Cérka - dubnové události

Intenzivně se projednávalo i majetkoprávní
řešení nemovitostí na území Dolu Frenštát.
Vedoucí projektové skupiny Cérka Jiří Novotný k této problematice uvedl: „Toto je
pro nás nyní nejvyšší prioritou. Z iniciativy
poslanců Jakuba Jandy a Michaely Šebelové
jsme se 7. dubna 2022 vypravili do Prahy,
abychom na půdě Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR jednali se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého báňského
úřadu, státního podniku Diamo a Moravskoslezského kraje u kulatého stolu. Právě
otázka převodu pozemků a majetku je tím,
co potřebujeme urgentně vyřešit. Vzhledem k
Květen 2022

Velmi inspirativní a podnětná setkání
probíhají také v rámci expertního fóra
ThinTanku CÉRKA. Zatím poslední bylo
setkání renomovaných odborníků z oblasti energetiky, které proběhlo v pátek
8. dubna na Rekovicích. Hlavním bodem
programu tohoto setkání byl workshop na
téma „Udržitelnost, komunitní energetika a
obnovitelné zdroje energie jako potenciál pro
transformaci venkova.“

12.duben - pro lepší pochopení a objasnění záměrů na Dole Frenštát v širších souvislostech vznikl pilotní podcast. V tomto
novém podcastu Hospodářských novin
„Starosta HN“ hovoří starosta Trojanovic
Jiří Novotný, mimo jiné, také o projektu
CÉRKA.

se bude bavit na téma rozvoje obcí a také o
našem projektu.
k poslechu na : https://podcasty.hn.cz/
Podcast Starosta HN: Nemůžu se na
všechno ptát lidí, starosta musí mít politickou odpovědnost za své konání
25.duben - schválení Memoranda o podpoře projektu Cérka a revitalizaci rozvojových
území po hornické činnosti v oblasti mikroregionu Frenštátsko v zastupitelstvu obce
Trojanovice.
Revitalizace území zahrnuje Areál Dolu
Frenštát západ, Areál Dolu Frenštát sever,
Odval Píšova Dolina, Areál vodní nádrže
Lubina, Křenkova zahrada a Odval Kunčice p. O.
Účastníci memoranda (obec Trojanovice,
Tichá, Kunčice p.O., Bordovice, Veřovice, Lichnov, město Frenštát p.R.) realizaci
tohoto projektu podporují, je v souladu s
jejich strategickými rozvojovými záměry a
projekty.
28. duben - dvě a půl hodiny trvající jednání pořádané MPO se týkalo možnosti
alternativního využití těžních jam na Dole
Frenštát jako uložiště energie.
„Ještě před tím, než budou obě jámy zasypány, chceme zodpovědně zvážit možné varianty jejich využití k případnému ukládání
energie. Přijali jsme proto návrh MPO k
jednání se skotskou firmou Gravitricity. Samotný proces likvidace dolu má začít už v
květnu letošního roku a měl by trvat až do
roku 2024. Už v červnu budeme mít hotovou studii proveditelnosti projektu CÉRKA,
který se týká komplexní transformace celé
oblasti. Pracujeme s několika možnostmi
alternativního využití důlních jam pro výrobu a ukládání energie. Vedle gravitační
technologie, tedy spouštění těžkého závaží,
která byla předmětem dnešního jednání, řešíme také možnost ukládání energie pomocí
stlačeného vzduchu.

foto: archiv projektu Cérka

foto: archiv projektu Cérka

7. dubna - se uskutečnilo další jednání týkající se budoucnosti Dolu Frenštát a projektu CÉRKA na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zástupci ministerstev
a zákonodárci, zástupci státního podniku
Diamo a Českého báňské úřadu.
Za nás se tohoto jednání účastnili členové
řídicí projektové skupiny, zpracovatelé studie proveditelnosti PwC Česká republika,
vedení obcí Trojanovic, Kunčic pod Ondřejníkem, Tiché, města Frenštátu pod Radhoštěm a Moravskoslezského kraje.

foto: archiv projektu Cérka

Zároveň probíhá zjišťovací šetření mapující zájem firem, podnikatelských subjektů
a dalších organizací k účasti na projektu
CÉRKA.

současné geopolitické situaci jsme také chtěli
slyšet jasné stanovisko k likvidaci a zasypání
Dolu Frenštát. Byli jsme ubezpečeni, že na
Dole Frenštát se v žádném případě s těžbou
uhlí nepočítá a že harmonogram závozu
obou jam a povrchových objektů do konce
roku 2024 bude dodržen. Přes tato ujištění se
stále pracuje s možností využití důlních jam
k alternativnímu ukládání energie. Společné
jednání týkající se prověření této varianty
proběhne 28.4.2022 v Praze.“

foto: archiv projektu Cérka

foto: archiv projektu Cérka

6. duben - proběhlo další z
celé řady jednání nad přípravou podkladů pro zpracování studie proveditelnosti projektu CÉRKA. Projektová
skupina CÉRKA se schází pravidelně každý
týden. V současnosti se intenzivně zabývá
zmapováním a jasnou specifikací zařízení a objektů v areálu Dolu Frenštát - tedy
toho, co z areálu dolu bude odstraněno a co
může mít potenciál k dalšímu využití.

V pilotním dílu je Jiří Novotný v roli hosta. V těch, které budou následovat, si on
sám bude zvát zajímavé hosty, se kterými

Bohužel důležitým faktorem je velmi málo
času, z důvodu časově omezené možnosti
čerpání prostředků tranfsormačních fondů,“
řekl starosta Trojanovic Jiří Novotný.
čerpáno z TZ k projektu Cérka
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foto: Petr Horník

V sobotu 2. dubna se v tělocvičně Základní školy Záhuní ve Frenštátě p. R. konaly
první závody paravoltižní sezóny. Byly to
také první oficiální závody, které spolek
za dobu svého působení v této disciplíně
pořádal.
Tradičně bývají první závody sezóny pořádány na barelu, jednak kvůli chladnému
jarnímu počasí, jednak pro možnost vyzkoušet si volné sestavy před publikem ještě dřív, než je cvičenci předvedou na koni.
Startovní listina jarních barelových závodů
čítala celkem 44 závodníků z různých koutů
republiky. V kategoriích jednotlivců, dvojic
a skupin se představili zástupci jezdeckých
oddílů z Trojanovic, Havířova, Drásova,
Brna a Prahy.
Stáj Bonanza Trojanovice si vedla velmi
dobře a za výsledky našich svěřenců se rozhodně nemusíme stydět. V jednotlivcích se
v kategorii MP1 umístila na 2. místě Kamila Linková, v kategorii LPP také druhé
místo obsadila Adéla Hradečná a kategorii
ZO ovládly naše cvičenky, když se umístily
v pořadí - 1. místo Markéta Horníková, 2.
místo Zuzana Přikrylová, 3. místo Barbora
Mikesková a 4. příčku obsadila Viktorie Bačová. V kategoriích dvojic a skupin získala
děvčata shodně druhá místa.
Naše cvičenky se představily v nových dre-

foto: Petr Horník

První závody paravoltižní sezóny hostila Stáj Bonanza Trojanovice

sech, které jsme pro tuto sezónu zakoupili, mimo jiné i z financí z projektů, o které
každý rok žádáme obec Trojanovice a Národní sportovní agenturu. Tímto děkujeme
za každou podporu, díky které se můžeme
celoročně věnovat mladým sportovním

foto: Julie Rampírová

Reprezentační sezóna 2021

V roce 2021 jsem se jakožto členka reprezentačního týmu měla zúčastnit Mistrovství světa ve skialpinismu v Andoře.
Bohužel jsme se pár týdnů před konáním
dozvěděli, že se náš tým vzhledem ke
zhoršující se covidové situaci účastnit nebude. Věnovala jsem přípravě na tuto nejvyšší světovou soutěž spoustu času a úsilí,
bylo tedy pro mě obtížné tuto skutečnost
přijmout.
Rychle jsem se však naladila na přípravu
do další skialpové sezony. Většinu letní
přípravy jsem odtrénovala na silničním
kole a kolečkových lyžích. V říjnu jsme již
absolvovali první téměř týdenní soustře-

nadějím, ale také dětem, které u nás tráví
svůj volný čas ve společnosti koní, poníků a
dalších zvířátek. Za krásné fotky ze závodů
děkujeme panu Petru Horníkovi.
				
Mgr. Zuzana Školeková

Pozvánka
dění na sněhu v Alpách, a
to v rakouském Söldenu.
Každý den jsme v rámci
objemové přípravy nastoupali okolo 1500 výškových metrů. Další kratší
soustředění pak proběhlo
na ledovci Stubai Glacier. Na přelomu roku jsem
ještě jela vyladit formu
do italské Mekky zimních
sportů - Livigna. Zde jsme
kromě skialpů také najezdili spousty kilometrů na
běžkách, které jsou skvělou dynamickou
alternativou tréninku na lyžích. Bohužel
sport je nevyzpytatelný. V lednu tohoto
roku se opět ozvalo mé zranění, které mě
na dlouhou dobu zastavilo v přípravě a neumožnilo mi tak vycestovat na vytoužený
světový pohár. A tak nezbývá než doufat v
lepší zítřky a těšit se na sezónu následující,
která už pro mne snad bude optimističtější.
Děkuji obci Trojanovice za finanční podporu, díky které jsem se mohla kvalitně připravovat ve své sportovní disciplíně.
Julie Rampírová

Sbor pro občanské záležitosti a sociální
výbor
při obci Trojanovice srdečně zve
všechny nové občánky a jubilanty obce
Trojanovice na

Vítání občánků
a setkání s jubilantY
v nedělních termínech
15. května a 29. května 2022
v Hotelu U Kociána.
Pro více informací volejte na
tel. číslo 556 835 022 paní Kaňové anebo se za námi zastavte v Infocentru v Trojanovicích
Přihlášení v klubech seniorů
již proběhlo.
Květen 2022
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Trojanovice může
v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 16,60 t. Na každého obyvatele tak připadá
6,18 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné
rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o
podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021
k úspoře produkce CO2 o 195,26 tun. Víte, kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? 76 ks
Nebylo nutné vytěžit 9 729,08 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po
dálnici D1, a to 364krát.
Došlo také k úspoře 100 153,08 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 100 154krát.
Podařilo se recyklovat 9 553,88 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 392 ks nových praček, bez nutnosti
těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
336,64 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 59 847
1€ mincí, nebo 408,57 kg hliníku, který by stačil na
výrobu 27 238 plechovek o objemu 0,33 l.
Plasty
Obecně lze říct, že je možné třídit většinu věcí z
plastu, ale měla by být dodržena jejich čistota.
Obaly by neměly být mastné (např. lahve od jedlých
olejů) nebo znečištěné (např. jednorázové polystyrenové obaly od jídla). Pokud je důkladně vymyjete,
můžete je vytřídit.
Papír
Plata od vajíček, ruličky od toaletního papíru,
tvrzené rolky od alobalu, streček apod. také mohou končit v kontejneru na papír. Ještě před dvěNovinky v třídění !!!
ma roky tyto odpady končily ve směsném odpadu,
Situace v třídění není vůbec jednoduchá. To, co platilo dosud, dnes už zase ne- ale nyní jsou již zpracovatelé schopni tyto obaly
platí. Naše obec je specifická v tom, že si sami tříděný odpad svážíme, následně dále využít.
jej v třídírně ručně dotřiďujeme a pak ho také prodáváme jednotlivým zpraco- Kovy
vatelům. Tímto aspoň částečně kryjeme finanční ztrátu, kterou v rámci odpa- V naší obci máme na sběrných místech na kovy
dového hospodářství máme.
modré popelnice a nyní k nim přibyly i modré
Situace s odpady se však na trhu mění, a tak i my musíme měnit způsob třídění. 1 100 l kontejnery. Tato barva je podobná barvě
V loňském roce jsme pro vás vydali leták s tříděním plastů, ale tento již bohužel kontejnerů na papír, tak si prosím dávejte pozor
neplatí!
na záměnu. Tyto nové kontejnery budou výrazně
Rozrůstá se seznam obalů, které je možné třídit. Věnujte pozornost níže uvedeným označeny tak, aby bylo při vhozu patrné, že se jedná
řádkům.
o kovy.

V naší obci platí, že třídíme PODLE BAREV. To znamená, že netřídíme společně A kolik se nám podařilo za loňský rok utržit za pronapř. plasty s kovy tak, jak je to možné v jiných obcích. Všechny odpady v sou- dej tříděného odpadu?
Zpracovatelé od nás odebrali 218 tun tříděného odčasné době třídíme zvlášť.
padu v částce 629.882,- Kč. Množství směsného odpadu činilo v loňském roce 527 tun.
Monika Ondryášová

Květen 2022
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Naši jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Kaspříková

91 let

František Vašek

90 let

Alena Káňová		

75 let

Vladimír Horečka

75 let

Ludmila Mocková

75 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 Banaszczy
kem - 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

Byla to zvláštní doba – nedokáži posoudit, jestli složitější nebo jednodušší, to by nám řekli jen pamětníci. Však
posuďte sami.
Od poloviny třicátých let se ČSR dostávala do stále větší
mezinárodní izolace.
Jaké byly příčiny?
• v září 1937 umírá prezident Tomáš Garrigue Masaryk
• narůstá hrozba válečného konfliktu a v květnu 1938 po
nepokojích v pohraničí vyhlašuje vláda ČSR částečnou
mobilizaci
• dochází k vyhrocení poměrů v Sudetech a nová poloúřednická vláda vyhlásila 23. 9. 1938 všeobecnou mobilizaci
• dne 29. 9. 1939 dochází k podpisu Mnichovské dohody a vláda spolu s prezidentem Benešem je nucena podstoupit ultimativní požadavky odstoupení pohraničních
území
Důsledky nacistické okupace se negativně promítaly rovněž do náboženského života. Vůči římskokatolické církvi
si okupační orgány sice nemohly dovolit zasahovat tak,
jako proti většině spolků (tj. likvidací), ale přesto ke konci války potkala oba frenštátské kostely rekvírace zvonů,
a to tak, že na věžích zůstaly pouze malé sanktusníkové
zvony. Před nacisty nebyly uchráněny ani zvony ve zvonicích v Trojanovicích. Naopak jeden z mála světlých bodů
náboženského života během války byla výstavba nové
dřevěné zvonice v Trojanovicích pod Javorníkem (jednohlasně podpořeno i obecním zastupitelstvem 26. 4. 1941).
Na její výstavbě se podílel tesař Karel Halamíček. Původně jednoduchá zvonička byla na zahradě obchodníka Josefa Mikesky z č. p. 33 (byl to pradědeček pana starosty
Jiřího Novotného).
A jak to bylo se zvoničkou pod Radhoštěm?
V průběhu r. 1971 se členové ČSL podíleli na výstavbě
zvoničky v této místní části. Ta byla slavnostně vysvěcena
27. května 1972. Zvoničku postavili občané pod vedením
Jaroslava Janáka a Miroslava Šmajstrly - tak je popsáno v
knize „Dějiny obce Trojanovice“.
Jiné zdroje uvádějí: stavbu vyprojektoval František
Šmajstrla a postavili ji místní tesaři pod vedením pana
Adamčíka. Náklady ve výši 4 491,- Kč byly poskytnuty z
rozpočtu MNV. Tato akce byla spíše výjimkou, protože
celé období od r. 1948 až do r. 1989 bylo spíše etapou neustálých restriktivních opatření. Původní zvon, který je
uznán kulturní památkou, se nachází v archivu obecního
úřadu. Na zvoničce je nainstalována funkční replika.
Tak vás, vážení občané a sousedé, zveme na malou oslavu
80. výročí zvoničky pod Javorníkem a 50. výročí zvoničky
pod Radhoštěm.
Za organizační výbor
Milena Mužíková

Květen 2022
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Poděkování patří Tereze Šlechtové za grafické zpracování a Pavlu Rampírovi za kresbu kapličky.
Květen 2022
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Karel Babinec (* 1.7. 1922 - †2.5.2012)
Karel Babinec patří ke známým
malířům na Frenštátsku. Byl členem klubu frenštátských výtvarníků a pravidelně se zúčastňoval
jeho podzimních salónů. Měl
také celou řadu svých výstav v
okolních městech (N. Jičín, Ostrava, Odry) i v cizině (dvakrát v
Dánsku, v Lucembursku, v Portugalsku).
Maloval portréty, figurální kompozice, zátiší a krajiny.
Jeho obrazy jsou realistické, charakteristické svou poetičností, používáním jasných barev, někdy
plošnou malbou, zkratkovitostí i deformacemi.
Jeho styl vycházel především z moderní francouzské malby. Sám
říkal, že jeho nejmilejšími malíři byli Gauguin, Matisse a Picasso.
Z jeho obrazů vyzařuje optimismus, radost ze života, hold světlu a
barvě.
Narodil se v Trojanovicích (1922), žil ve Frenštátě p. R. V roce 1947
získal od ministerstva školství půlroční stipendium v Paříži. Tam
měl možnost poznat a studovat současné moderní malířství od impresionismu po kubismus a expresionismus. Již ve Francii namaloval několik obrazů poplatných impresionismu, než si po letech
našel svou vlastní cestu a osobitý styl.
Po návratu z Francie uvažoval, že se bude věnovat malířství trvale. Podal si i přihlášku ke studiu na Akademii výtvarných umění v
Praze. Nakonec se z rodinných důvodů rozhodl přihlášku odvolat a
věnovat se malířství neprofesionálně.
Pracoval jako hospodářský pracovník v řadě průmyslových podniků v severomoravském regionu (Slezan Frýdek-Místek, Tatra Kopřivnice, Romo Fulnek, MEZ Frenštát p. R.). Trvale se však věnoval
i malířství.
Získal značný přehled o malířství regionálním (Ostravsko), českém
i evropském, díky tomu, že měl možnost pracovně i soukromě cestovat do téměř všech evropských států a poznat jejich galerie a originály všech moderních malířů.
Nejčastěji pobýval v Itálii, ve Francii, Německu, Rusku a ve Španělsku. Podílel se i na organizační podpoře výtvarného umění ve frenštátské oblasti. Inicioval založení Klubu frenštátských výtvarníků a
pořádání jeho pravidelných výstav.
čerpáno ze životopisu
zpracovaného Alenou Figarovou k příležitosti 90 let

Květen 2022
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Otevření
sezóny
ZA PODPORY
OBCE ČELADNÁ

v BRC Čeladná
dne 28. 5. 2022
od 15.00 hodin, vstup zdarma

Valašský vojvoda z Kozlovic
cimbálová muzika

Foxy Hunters

Muzeum ve Frenštátě p. R.
výstavy a programy

ČTVRTEČNÍCI: ŠKOLSTVÍ
NA FRENŠTÁTSKU - III.
Obrázky z dějin základního školství v časech
totalitních režimů.
Přednáší Mgr. Martin Trubač.
Ve čtvrtek 19. května 2022 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
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

covery současné i oldies populární hudby

Valášek z Kozlovic
dětský folklorní soubor

Praktik People
zavedená kapela praktických lékařů

DJ

zlaté hity 80. a 90. let

OJVODA
VALAŠSK Ý VOVIC
Z KOZL
R
inzerce Trojanovický zpravodaj (čb), A5.indd 1

Sbor pro občanské záležitosti a sociální výbor
při obci Trojanovice srdečně zve
všechny seniory obce Trojanovice
ALBÍN P O

LÁ ŠEK

NG
AWAKENIG
A D EG A S T S PR I N
ALBÍN POLÁ ŠEK

Zahájení kulturní sezóny na Horečkách

22.04.2022 13:05:49

S prvním májovým dnem zahájí Městské kulturní středisko Frenštát p.R. v amfiteátru na Horečkách kulturní sezónu akcí plných hudby, zábavy, pohybu a různých pochutin.
Po Vítání ptačího zpěvu, které bylo kvůli nepříznivému počasí odloženo
na 1. 5., se představí 28. 5. v 16 hodin v rámci Festivalu nejmenších houslistů na společném koncertě přes 80 dětských houslistů z celého kraje. Z dalších kulturně společenských akcí si nenechte ujít 17. 6. Tanec pod hvězdami,
večerní vystoupení ZUŠ Frenštát, a 30. 7. Gulášové slavnosti, které se
od loňského roku již konají na Horečkách. Samozřejmě největší akcí, na kterou
bychom vás chtěli pozvat, je Horečky fest 9. 7., který se sice uskuteční v
menším formátu než v době před covidem, nicméně i tak bude program nabitý
a nezapomeneme ani na dětské návštěvníky, ať dostojíme značky pohodového
rodinného festivalu. Z hudebních interpretů se můžete těšit na českou legendu
Flamengo (Kuře v hodinkách), slovenské divochy Bijouterrier, zpěvačku Lenku
Hrůzovou, roztančí vás Poletíme?, Laura a její tygři a v neposlední řadě skupina
Tatroska, která tak svým comebackem splní sen mnoha svým fanouškům. Informace o vstupenkách a dalších akcích sledujte na webu kulturafrenstat.cz. Těšíme
se na vás!
Jan Ražnok, vedoucí MěKS Frenštát p.R.
Květen 2022

na společné posezení
ve čtvrtek 16. června 2022
v hotelu Beskyd
od 16:00 hodin.
Program:
•
vystoupení dětí z MŠ Trojanovice
•
vystoupení žáků ZUŠ Frenštát p. R.
•
dobrá muzika
•
společná večeře
Svoz na akci bude zajištěn
autobusovou dopravou
• autobus vyjede v 15:10 hod. od MŠ Pod Javorníkem směrem k Bačům, bývalé škole Pod
Radhoštěm, U Maďů, Karlovice točna, k hotelu
Beskyd
• autobus vyjede v 15:40 hod. od Saloonu Šenk
směrem k fotbalovému hřišti na Bystrém, U Bartoňů, U Bality, k hotelu Beskyd
Po skončení akce bude zajištěn rozvoz zpět po
20. hod.

Prosíme o přihlášení v klubech seniorů nebo INFOCENTRU v Trojanovicích na tel. čísle 556 835 022 u paní
Kaňové do 10. června 2022
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Program bohoslužeb v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
5.7.2022 - Pouť sv. Cyrila a Metoděje: 9:30, 11.00, 14.00

Datum

Čas

Farnosti

2.7.

11.00

ROŽNOV P.R.

9.7.

11.00

KELČ

16.7.

11.00

PŘÍBOR

23.7.

11.00

NOVÝ JIČÍN, KUNÍN, ŠENOV

30.7.

11.00

JESENÍK N/O; SUCHDOL N/O; VRAŽNÉ

6.8.

11.00

VEŘOVICE; FRÝDLANT N/O.

13.8.

11.00

VLČOVICE; LICHNOV U NJ

20.8.

11.00

HAVÍŘOV

27.8.

11.00

FRENŠTÁT P.R.; TICHÁ

3.9.

11.00

KOPŘIVNICE

10.9.

11.00

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

17.9.

11.00

NOVÝ HROZENKOV; KAROLINKA

24.9.

11.00

DOLNÍ BEČVA

28.9.

13.00

NF BETLÉM NENAROZENÝM

Reklama a inzerce

Pozvánka
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Z přednášek v knihovně

foto: archiv OÚ Trojanovice

foto: archiv OÚ Trojanovice

Dubnové přednášky v knihovně na Lomné přinesly posluchačům
návod na cestování po Střední Americe s minimem finančních
prostředků, poznáním zemí mimo hlavní turistické cíle, minimalizací rizik pro návštěvníky nebezpečných zemí, ale i řadu fotografií
tamější fauny a flóry.
Druhá z přednášek připomněla nejstarší české plemeno koní, jehož černá varianta - starokladrubský vraník - měla mnohem trnitější cestu chovu než bělouš.
Poděkování patří přednášejícím - Janu Evjákovi a Evě Jurečkové.
-red-

okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
744 01 Trojanovice 362
oznamuje,
že se ve středu 8. června 2022
v době od 10:00 do 16:00 hodin
uskuteční
ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
• Zápis je stanoven pro děti, které se narodily v období od 1. 9.
2015 do 31. 8. 2016, a děti, které byly u zápisu v minulém roce a
měly odloženou školní docházku o jeden rok.
• Zápis bude probíhat prezenční formou v budově ZŠ v Trojanovicích, č. p. 362 (ředitelna – přízemí).
Žádáme rodiče, aby si k zápisu přinesli:
•
•
•

doklad totožnosti dítěte (např. pas, rodný list)
svůj doklad totožnosti (např. pas)
potvrzení o povolení pobytu v ČR (např. vízum)

Kritéria přijetí
Přijímány budou děti s pobytem ve spádovém (školském) obvodu školy, který tvoří katastrální území obce Trojanovice. Zohledněny budou optimální kapacitní podmínky školy.
S dotazy se můžete obracet na ředitelku školy (774 960 400 nebo
reditel@zstrojanovice.cz).
Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

1. máj

1. květen - Svátek práce
1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se slaví od roku
1890. Dříve se slavil v průvodech jako oslava dělnické třídy, rolníků a pracující inteligence, dnes je spíše dnem odpočinku a hlavně
svátkem zamilovaných.				
-red-

foto: archiv OÚ Trojanovice

Inzerce
Prodej palivového dříví buk, smrk.
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,rovnané, uložené špalky 30, 35, 40 cm a více podle
potřeby.

Možnost dovozu odběrateli.

Květen 2022
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Ze školního dění

Školní kolo pěvecké soutěže
Dne 11. dubna jsme po dvouleté pauze navázali na tradiční
přehlídku pěveckých výkonů v podání třicítky dětí z naší školy.
Zástupci jednotlivých kategorií (1. třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída) zazpívali písně dle vlastního výběru a bylo velmi osvěžující
slyšet kromě osvědčených „lidovek“ i písničky moderní nebo
pohádkové.
Porota nakonec vybrala tři nejúspěšnější zpěváky z každé věkové
kategorie, kteří byli odměněni. Soutěž bude pokračovat v květnu v
pěveckém klání „Frenštátský zpěváček“, kde se předvedou se svými
Květen 2022

foto: archiv ZŠ Trojanovice
foto: archiv ZŠ Trojanovice
foto: archiv ZŠ Trojanovice

Společně s žáky páté třídy jsme se shodli, že nám po dvou minulých školních letech chybělo i plavání. Proto jsem byla nesmírně ráda, že nabídku plavecké školy Laguna využili všichni naši
páťáci. Záchranně-branné plavání je přirozeným pokračováním výuky plavání, které je zaměřené především na prvky sebezáchrany a první pomoci.
Během dvou lekcí (1. a 8. dubna) si žáci opakovali plavecké styly,
vytrvalostní plavání volným způsobem po dobu 10 minut, plavání
mezi překážkami (orientace pod vodou, lovení předmětů ze dna),
nechybělo ani plavání v oblečení a použití záchranářských plováků. Do nácviku resuscitace dospělého i dítěte se všichni zapojovali
s velkým odhodláním. Neméně se všem dařila dopomoc unavenému plavci ve skupinkách či vytahování figuríny ze dna bazénu na
hladinu a tažení po hladině.
Po zkušenostech z tohoto kurzu naprosto souhlasíme se starými
Řeky, kteří moudře pravili, že kdo umí číst, psát a plavat, ten je
vzdělaný člověk.
Jitka Pajlíková

pěveckými výkony děti z Trojanovic a okolních škol. Našim postupujícím tedy držme palce!
Hana Trubačová

Soutěž v logické dedukční hře Metaforms
V rámci projektu MAP v ORP Frenštát p. R. byla pořádána soutěž v logické dedukční hře Metaforms. Tato hra obohacovala v
průběhu školního roku hodiny matematiky ve všech ročnících.
Rozvíjet své dovednosti mohly všechny děti i proto, že z projektu MAP byly zajištěny další sady her.
Soutěž byla tentokrát pro žáky druhých tříd, konala se 24. 3. 2022
a navázala na podzimní klání, kdy si poměřili své síly páťáci. Naši
dva druháčci (Honzík Juračák a Magdička Juračáková) se umístili
v rámci celého ORP na úžasném druhém a třetím místě. Gratulujeme. Ocenění si však zaslouží všichni zúčastnění, protože není
nejdůležitější vyhrát, ale posunout se ve svých dovednostech. Organizátoři všechny soutěžící odměnili kapesní logickou hrou.
Jana Petrů
foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Jako ryby ve vodě aneb záchranáři
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okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
744 01 Trojanovice 362
oznamuje,

že se ve středu 8. 6. 2022 uskuteční
ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS CIZINCŮ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2022/2023
(ukrajinští občané s vízem o strpění nebo dočasné ochrany)
Pro případ osobního podání žádosti je stanovena doba 10:00 – 16:00 hodin v kanceláři vedoucí učitelky v budově MŠ Trojanovice 345.
Zákonní zástupci mohou žádost podat také:
•
vložením do poštovní schránky mateřské školy Trojanovice 345 nebo Trojanovice 362 (budova základní školy)
•
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 se prokáží dokladem totožnosti (tzn.vízem strpění nebo dočasné ochrany), doloží k Žádosti o přijetí doklad totožnosti dítěte s určením místa pobytu pro určení spádovosti 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 (cizinců) do mateřské školy pro školní rok 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. Místo pobytu dítěte

Kritérium

Počet bodů

2.Věk dítěte

Místo pobytu ve školském obvodu (v obci Trojanovice)

5

dítě dovrší do 31.8.2022 5 a více let

5

Místo pobytu 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).
Mgr. Jitka Pajlíková
ředitelka školy
Květen 2022
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22/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení plynové přípojky v pozemku p.č. 2081/2 a 3574/3,
vše v k.ú. Trojanovice za podmínky, že platbu a podmínky určí
směrnice č. 2/2020.
OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 25.4.2022 v zázemí FK pod Javorníkem
22/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje program 22. zasedání
konaného dne 25. 4. 2022.
22/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje do návrhové komise
Jana Gajduška, Tomáše Střalku a Hanu Dorotíkovou, jako ověřovatele zápisu Jiřího Horáka a Pavla Štefka.
22/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č.
8/2022.
22/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje pozemků
parc. č. 34/3 o výměře 170 m2, parc. č. 34/5 o výměře 60 m2, parc.
č. 34/6 o výměře 30 m2 a parc. č. 34/7 o výměře 22 m2, vše v k.ú.
Trojanovice, dle geometrického plánu č. 4214-504/2021. Tímto
usnesením se ruší usnesení č. 18/9 ze dne 27.2.2017.
22/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2049/2 a 2049/4, vše v k.ú. Trojanovice.
22/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2049/1 a 2049/3, vše v k.ú. Trojanovice.
22/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje finanční dar organizaci Zdravotní klaun o.p.s.
22/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje převod pozemku p.č.
3551/16 o výměře 19 m² v k.ú. Trojanovice do majetku obce Trojanovice dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci č. UZSVM/ONJ/258/2022-ONJM/SBP-3/2022.
22/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje převod pozemku p.č.
3511/8 o výměře 92 m² v k.ú. Trojanovice do majetku obce Trojanovice dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci č. UZSVM/ONJ/414/2022-ONJM/SBP-8/2022-Hr.
22/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje převod pozemku p.č.
3492/12 o výměře 80 m², p.č. 3492/20 o výměře 23 m² a p.č. 3492/21
o výměře 9 m², vše v k.ú. Trojanovice do majetku obce Trojanovice
dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/ONJ/750/2022-ONJM-SBP/11/2022-Hr.

Květen 2022

22/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje finanční dar ve výši
4.000,- Kč na podporu Linky bezpečí z.s.
22/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení elektropřípojky pro pozemek p.č. 2078/7 v obecním
pozemku p.č. st.507 v k.ú. Trojanovice za podmínky, že platbu a
podmínky určí směrnice č. 2/2020.
22/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice ruší usnesení č. 21/17 a 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
cenu 2000,- Kč bez DPH.
22/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemků p.č.
1095/2 a 1095/4 v k.ú. Trojanovice p. Pavle Tuhovčákové za odhadní cenu 91.580,- Kč, která vychází ze zpracovaného znaleckého
posudku č. 786-13/22, a schvaluje koupi pozemku p.č. 1095/3 v
k.ú. Trojanovice za odhadní cenu 38.710,- Kč, která také vychází
ze zpracovaného znaleckého posudku č. 786-13/22. Náklady na
vložení na katastr nemovitostí a na sepsání smlouvy budou rozděleny mezi žadatele a obec Trojanovice 1:1. Tímto usnesením se ruší
usnesení č. 6/7 ze dne 31.8.2015.
22/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozdělení veřejné finanční podpory, viz příloha č. 1.
22/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Memorandum o podpoře projektu CÉRKA a revitalizaci rozvojových lokalit mikroregionu
Frenštátsko, viz příloha č. 2.
22/18
V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Trojanovice stanovuje, že pro
nové volební období 2022 – 2026 bude voleno celkem 11 členů zastupitelstva.
22/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozšířené členství obce
Trojanovice v Unii komunitní energetiky.
22/20
Zastupitelstvo obce Trojanovice zrušuje ceník služeb platný od
1.5.2014 a schvaluje nový ceník s platností od 26. 4. 2022, viz příloha č. 3.
22/21
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje investici 300 tis. Kč do
8 nových kuchyňských linek v bytech bytového domu Trojanovice
č.p. 698 a promítnutí investice do úpravy stávajícího nájmu za kuchyňské linky.
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Na vědomí:
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o činnosti
obce.

Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 a 7/2022.

Rozdělení Grantů 2022
Název organizace/ žadatel

Název projektu

Č l e n s k á 0-15let Požadovaná Při d ěl ená
základna
dotace/Kč
dotace/Kč

Muzeum Novojičínska p.o. Akce MNJ - Muzeum ve Frenštátě p. R. v roce
2022
Klub seniorů Trojanovice MDŽ, Kácení máje, tematický zájezd
pod Javorníkem
JK Trojanovice
Účast mládeže na jezdeckém poháru v rámci ČR
+ MCR pony + zkoušky ZZVJ mladých jezdců +
Lead Rein + hobyhorses
Žasnem z.s.
Festival Paseka

-

-

15 000,-

7 000,-

31

-

21 000,-

22 000,-

41

17

60 000,-

43 000,-

23

18

50 000,-

25 000,-

-

5 000,-

4 000,-

25

40 000,-

29 000,-

28

45 000,-

40 000,-

11

88 000,-

64 000,-

15

1

10 000,-

5 000,-

ČSV z.s., ZO Frenštát p.R.

1.Vyšetření včelstev na mor včelího plodu
68
2. Nákup matek z uznaných chovů
3. Léčení včelstev organickými kyselinami
Stáj Bonanza Trojanovice Podpora sportovní a zájmové činnosti dětí 2022 36
z.s.
SDH Trojanovice
Celoroční sportovně - vzdělávací činnost mla- 91
dých hasičů
FK Trojanovice I
Činnost sportovní organizace
61
DiscgolfClub Beskyd Fren- Rekovické letní discgolfové akce
štátsko, z.s.
Tenisový klub Na Dolině, Tenisový klub pro závodní hráče
z.s.
MVDr. Petr Lehnert
Tenisová akademie pro děti od 5 do 9 let

46

36

176 220,-

44 000,-

48

48

91 476,-

37 000,-

xxx Petr

Individuální podpora závodního hráče tenisu

-

-

80 000,-

55 000,-

TJ Trojanovice Bystré
TJ Trojanovice Bystré
Český zahrádkářský spolek
Frenštát
Myslivecký spolek Horečky
CELKEM

Memoriál Jiřího Jaškovského v kopané
Mistrovské soutěže mládeže v kopané
Zájezdy - okrasné zahrady v Bielsko Biala

86
86
114

48
48
-

15 000,110 000,4 000,-

9 000,90 000,2 000,-

Rozvoj kulturního dění a péče o zvěř

15

-

35 000,865 696,-

24 000,500 000,-

xxxxx anonymizováno

Pozvánka na divadelní představení

foto: Martin Trubač

foto: Miroslav Halatin

Ruleta - Psychologický thriller z časů carského Ruska
Zatímco po ulicích nejmenovaného města nahání policie nebezpečného anarchistu, vstoupí do vyhlášeného veřejného domu

elegantní mladý muž. Kdo však je onen neznámý, který se vydává za anglického diplomata?
Amatérská divadelní společnost Waterloo zve na divadelní hru
Pavla Kohouta Ruleta. Představení se koná 3. a 4. června
2022 ve 20 hodin ve frenštátském kině. Místa v sále si můžete rezervovat osobně nebo
telefonicky od 23. května 2022
v Turistickém a informačním
centru Frenštát p. R.
Těšíme se na setkání s vámi!
Martin Trubač
Květen 2022
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Rozšířené rekovické hřiště už žije discgolfem
ká účast, tak reakce přespolních závodníků, kteří si pochvalovali
jak nové jamky, tak prostředí našich Horeček.
Věříme, že díky rozšíření se hřiště stane ještě oblíbenějším také
mezi Trojanovjany a Frenštátčany a discgolf na Frenštátsku se bude
dál zdárně rozvíjet. Našlápnuto k tomu máme dobře – v kategorii
mladších juniorů do 15 let zvítězil místní závodník Milan Bordovský a doplňkovou soutěž na přesnost zase vyhrál jeho bratr Filip.
Za DGC Beskyd Adam Muras

foto: archiv DGC Beskyd

V posledních týdnech členové našeho discgolfového klubu „DGC Beskyd“ (www.dgcbeskyd.cz) prováděli
na rekovickém hřišti úpravy a rozšíření na 12 „jamek“ – discgolfových
košů.
Umožnila nám to skvělá spolupráce s
Trojanovicemi (a především pozitivní přístup paní místostarostky), díky
které se podařilo získat finance na
nové koše i výhoziště z Fondu Horečky. Na oplátku jsme přislíbili,
že práci na samotném rozšíření zrealizujeme v rámci úspory nákladů my jako naši dobrovolnickou aktivitu pro zlepšení domovského hřiště.
No a teď, když máme po několika víkendových brigádách hotovo,
nastal konečně čas hřiště vyzkoušet a představit discgolfové veřejnosti. Stalo se tak v neděli 24. dubna 2022, kdy jsme zde v počtu 59
závodníků od 6 do 68 let odehráli vůbec první turnaj po rozšíření
– jarní „Rekovice Open“. I přes ne úplně příznivou předpověď
počasí jsme nakonec celé klání absolvovali v suchu a schopnosti
účastníků tak prověřil jen občasný vítr. Moc nás potěšila jak vyso-

Změny v podpoře plynových zařízení od 1. dubna 2022
Instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem (u bytových domů navíc
kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo
zemní plyn a hybridní tepelné čerpadlo) bude podpořena pouze
u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že
opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
U bytových domů skončí 30. dubna 2022 podpora výměn stávajících plynových zařízení.
V oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov budou od
1. července 2022 vyjmuty z podpory novostavby využívající pro
vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních
paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket,
koksu apod. Omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která vyžívají uvedená paliva.
Změny se netýkají žádostí podaných do 31. března 2022, pro něž
platí dosavadní podmínky platné do tohoto data.

foto: archiv DGC Beskyd

Kotlíková dotace - změny podpory !!!

O cenu KILPI

Datum konání závodu:
sobota 4. 6.2022, zahájení v 10:15 hod.
Trať závodu:
Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru -> Trojanovice ->
Ráztoka -> Pustevny

Ukončení platnosti bankovek
Dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a
2000 Kč z let 1995 až 1999.
Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech
úvěrových institucí provádějících pokladní
operace a současně také na všech sedmi
územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB,
avšak po neomezenou dobu.
Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, kteKvěten 2022

ré nadále zůstávají v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého
proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u
stahovaných bankovek úzký a jeho barva se při
naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory
bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou.
Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné
prvky.
čerpáno z www.cnb.cz
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Zásah u požáru chaty Koksař - cvičení

K posouzení kondice stromů je v Trojanovicích nutno
přihlížet i k stupni napadení poloparazitem Viscum
album - jmelí bílé. Jak ukazují grafy, jde o nezanedbatelný faktor, zvláště u lip.

foto: HZS MSK

foto: archiv OÚ Trojanovice

foto: Milena Mužíková

Údržba veřejné zeleně pod Javorníkem

Námětem byl požár ve 4. nadzemním podlaží chaty během konání dětského tábora. Po evakuaci vedoucí tábora postrádal vychovatelku a jedno z
dětí. Mezitím se požár z podkroví rozšířil na střechu objektu.
Cílem tohoto cvičení bylo nejen procvičit postupy velitelů a hasičů, ale rovněž
ověřit znalosti obsluhy mobilní požární techniky, součinnost profesionálních
a dobrovolných jednotek hasičů při společném zásahu, či pohyb v zakouřeném prostředí v dýchací technice.
Do cvičení byli zapojeni profesionální hasiči ze stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Kopřivnici a dobrovolné jednotky z
Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm.
K záchraně osob jednotky využily vyváděcí masku i transportní nosítka.
Útočný proud na střechu budovy byl vytvořen z automobilového žebříku.
O dodávku hasiva na místo zásahu se postarala místní dobrovolná jednotka,
která zřídila čerpací stanoviště na řece Lomná.
Výcvik bylo možné uskutečnit díky vstřícnému přístupu majitele, tedy obce
Trojanovice – chata Koksař je aktuálně nevyužívaná, připravená k rekonstrukci.
Společná taktická cvičení profesionálních a dobrovolných jednotek zkvalitňují spolupráci, která probíhá u velké části zásahů jednotek požární ochrany.
ppor. Jakub Kozák, DiS., tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje

Ukliďme Trojanovice

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Poněvadž padající větve ohrožovaly kolemjdoucí i projíždějící auta, byl zhodnocen stav lip u křižovatky pod
zastávkou Trojanovice Jednota pod Javorníkem jako
nevyhovující. Ve spolupráci pracovníků JSDH Frenštát
p.R. a pracovníků obce Trojanovice došlo k pokácení.
Výsadbou ve vhodném termínu obec zajistí obnovu
zeleně.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Na sobotní dopoledne 23.4. byla přesunuta akce Ukliďme Trojanovice, která
měla za cíl nejen vysbírat odpadky na Lomné, ale i zkulturnit prostor kolem
sousoší Partyzánská hlídka. Všem dobrovolníkům děkuji za účast.
Ivana Vrtalová

Květen 2022
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foto: Věra Kaňová
foto: Věra Kaňová
foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

Velikonoční výstava zahrádkářů

Na téma Velikonoce vznikala pod rukama členů Českého zahrádkářského spolku Frenštát p.R. dílka jedlá i okrasná. Možnost zakoupit si tyto výrobky nebo se nechat jen inspirovat a nasát veliko-

noční atmosféru měli zájemci v Domě kultury ve Frenštátě p.R. ve
dnech 1.- 4. dubna. Zahájení výstavy uvedlo vystoupení Valášku
z Trojanovic.
-red-
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