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Máme po volbách a je na místě podě-
kovat a krátce zhodnotit letošní volby. 
Rozhodně bych chtěl poděkovat za 
důvěru sdružení Naše Beskydy, za kte-
ré osobně kandiduji již po páté. Naše 
Beskydy dostaly důvěru vyšší o 10%, 
zhodnocenou jedním mandátem v za-
stupitelstvu navíc. To je pro mě osobně 
a ostatní nádherné vysvědčení za práci 
pro obec. Je to nejen silný mandát do 
další práce, ale také velká odpověd-
nost. Výhercem voleb je jednoznačně 
paní místostarostka Ivana Vrtalová s 
největším počtem preferenčních hlasů. 
Je vidět, že do práce dala ohromný kus 
energie a srdce. 
Dále získalo 3 mandáty uskupení 

Naše Trojanovice, které, ač oslabilo o 
5 procent, má 3 zastupitele. Je to ale 
uskupení se stabilní voličskou základ-
nou a zkušenostmi z komunální politi-
ky. Velmi mě mrzí, že na třetím místě 
zůstali lidovci bez jediného zisku man-
dátu. Proč mě to mrzí? Uskupení bylo 
plné lidí, kteří dělají něco navíc pro 
obec. Vytvářejí zázemí pro spolkovou 
činnost, rozvoj mládeže, angažují se v 
organizování akcí (od fotbalu přes ha-
siče, koně až po letectví). Ve volebních 
preferencích tato práce bohužel zhod-
nocena nebyla.  Možná i proto, že obec 
již nežije tak spolkově jako v minulos-
ti. Pozapomněli jsme, že za organiza-
cí memoriálu, hasičského dne, oslavy 
kapliček, leteckého dne a podobně sto-
jí ohromný kus práce těchto lidí. Ales-
poň takto bych chtěl jejich zásluhy na 
funkčnosti obce připomenout. 
Poslední uskupení s názvem Pro změ-

nu skončilo také bez mandátu. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří přišli k 
volbám a projevili, ať už jakkoliv, vůli 
zvolit si své zástupce do obce. Volby 
jsou tím největším svátkem demokra-
cie. 

Jiří Novotný

Slovo starosty Zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. září 2022 byl 
zahájen nový školní rok 
2022/2023 a slavnostním 
dnem se stal pro 28 žáků 
dvou prvních tříd. Pan 
starosta Jiří Novotný pře-
dal prvňáčkům vzpomín-
kovou listinu a společně s 
paní místostarostkou Iva-
nou Vrtalovou popřál dě-
tem, rodičům a učitelům  
úspěšný školní rok.

1.A

fo
to

: a
rc

hi
v 

ZŠ
 T

ro
ja

no
vi

ce

fo
to

: V
ěr

a 
K

aň
ov

á

1.B

fo
to

: a
rc

hi
v 

ZŠ
 T

ro
ja

no
vi

ce
fo

to
: R

om
an

a 
K

ub
eš

ov
á

fo
to

: V
ěr

a 
K

aň
ov

á



3

Říjen2022

Napsáno na okraji Zahájení školního roku 2022/2023 - pokračování

Často se setkávám s otázkou, 
jaké je to být fejetonistou? 

Má odpověď je jednoduchá. Je to 
úžasné mít možnost se o své ná-
zory, zážitky a postřehy podělit 
se čtenáři. Od některých dokonce 
občas  dostanu i zpětnou vazbu. 
Do rubriky „Napsáno na okraji“ 
píšu velmi rád.  Ani jsem si při-
tom neuvědomil, že je to už šest 
let, co pravidelně měsíc co mě-
síc přispívám svými sloupky do 
obecních novin. Šest let každý 
měsíc se snažím nacházet neustá-
le nová a nová témata, nové, neo-
třelé pohledy, které by pobavily a 
snad i přivedly k zamyšlení. Není 
divu, že se po čase člověk dostane 
„na mělčinu“ a nové nápady se 
hledají těžce.  Nějaký čas se to dá 
zvládnout. Psaní, pravda, nejde 
tak lehce od ruky jako na začát-
ku. Je v tom víc dřiny a potu. Ale 
to nevadí. Když to ale trvá delší 
dobu… 

Nakonec jsem dospěl k rozhod-
nutí, že bude nejlepší, když si 
dám na nějaký čas od psaní pau-
zu. Taková malá „literární dovo-
lená“ může přinést spoustu dob-
rých věcí. Bude jistě prospěšné 
načerpat nové síly a získat novou 
inspiraci. Není od věci dát si ob-
čas odstup od toho, co děláte. Ne-
rad bych se totiž dostal do situa-
ce, kdy by se mé texty začaly příliš 
podobat, nebo dokonce opakovat 
a vy, milí čtenáři, byste je četli jen 
tak ze zvyku, aniž by vás to ba-
vilo. Takové situaci chci předejít.  
Dostal jsem se i ve svém osobním 
životě do situace, kdy jsem pře-
svědčen, že je nanejvýš vhodné 
dopřát si právě v tuto chvíli tro-
chu odpočinku a tvůrčí pauzy. 
Každý z nás by měl poznat tu 
správnou chvíli, kdy dát „nohu z 
plynu“ a na čas zastavit.  Důvody 
k tomu mohou být různé - ať již 
osobní, zdravotní, rodinné, nebo 
i nedostatek nápadů a inspirace. 
Důležité je si to však uvědomit a 
umět z „rozjetého vlaku“ vystou-
pit. A právě to jsem se rozhodl v 
tuto chvíli udělat. Loučím se však 
jen na malou chvíli a upřímně vě-
řím, že se tady brzy zase sejdeme 
u dalších článků napsaných „na 
okraji“. Již teď se, milí čtenáři, na 
to moc těším. Tak tedy brzy na 
shledanou!             

                   Matěj Fucyman

Třída Počet žáků Třídní učitel
I. A 14 Mgr. Hana Trubačová
I. B 14 Mgr. Pavla Mynářová
II. A 21 Mgr. Michaela Manová
II. B 19 Mgr. Hana Pražáková
III. 28 Mgr. Lenka Mužíková
IV.A 18 Mgr. Vendula Niklová
IV.B 17 Mgr. Sára Knebelová
V. A 19 Mgr. Gabriela Hellebrandová
V. B 19 Mgr. Pavla Cibulcová

Počet všech žáků v pěti ročnících základní 
školy v Trojanovicích se vyšplhal na 169 žáků, 
z toho jeden žák plní povinnou školní docház-
ku v zahraničí a dva žáci pokračují ve výuce 

formou individuálního vzdělávání. S přáním 
pevného zdraví, dobré soustředěnosti a sluš-
ných vztahů bude dětem na cestě poznávání 
pomáhat tento tým učitelů:

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zastupuje 
výchovná poradkyně Mgr. Jana Petrů a školní 
metodička prevence Mgr. Gabriela Hellebran-
dová. Kolektiv pracovníků školy nově posílila 
asistentka pedagoga Marcela Mamulová a ve-
doucí školní jídelny  paní Věra Martináková.
Školní prostředí je místem, kde se setkávají 
a prolínají děti různého nadání, emoční zra-
losti, návyků a chování. Rozdílností u žáků je 
nepočítaně. Od kapacity paměti, pracovního 
tempa a nestejného intelektu přes rozmezí ve 
sluchovém a zrakovém vnímání, diference v 
písemném projevu až po nejed-
notné matematické představy a 
řadu dalších.
Proto dětem přeji učitele, kte-
rým nechybí pedagogický takt, 
respekt, důsledná laskavost, ale 
i tzv. selský rozum. A učitelům 
přeji rodiče, kteří vědí, že úspěch 
nepřichází sám od sebe a často-
krát děti musí překonávat pře-
kážky.
S dovolením si vypůjčím nadča-
sový výňatek světově uznávaného 
dětského psychologa, profesora 
Zdeňka Matějčka, který by v sr-
pnu 2022 oslavil 100. narozeni-

ny: „Pamatujme si, platí a nadále bude platit 
psychologická poučka, která říká, že více si 
užijeme radosti a uspokojení, stojí-li to trochu 
odříkání a dost námahy, než když nám pohád-
kové dobroty létají přímo do úst…“
Všem dětem, rodičům a pracovníkům školy 
přeji klidný školní rok.

J. Pajlíková, ředitelka školy

Použitý zdroj: učitelský měsíčník 9/2022
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 Komunální a senátní volby 2022

Ve dnech 23.-24.9.2022 proběhly ce-
lostátně komunální volby do zastu-
pitelstev obcí a první kolo voleb do 
třetiny Senátu.
Ve všech obcích našeho Mikroregio-
nu Frenštátsko voliči rozhodovali o 
stejném počtu zastupitelských man-
dátů jako v roce 2018.
Ač obsazení jednotlivých pozic není 

ještě rozhodnuto, přinášíme pře-
hled volebních výsledků v naší obci.
Zároveň bych všechny čtenáře ráda 
pozvala na úvodní ustavující Za-
stupitelstvo obce Trojanovice, kde 
zastupitelé složí slib a zvolí si ze své-
ho středu starostu, místostarostu, 
předsedy a členy výborů, příp. ko-
misí.

Po uzavření volebních místností ve 14 hod. 24.9.2022 če-
kala na obě naše volební komise práce s počítáním plat-
ných hlasovacích lístků a platných hlasů do senátních a 
komunálních voleb.
Kolem 22 hod. byly výsledky již dostupné na interneto-
vých portálech.
Zastupitelstvo bude dle hlasu voličů v dalším funkčním 
období složené ze zástupců pouze dvou sdružení. Naše 
Beskydy navýšily 1 mandát oproti minulým volbám a 
Naše Trojanovice 3 mandáty obhájily.
Ráda bych poděkovala voličům v obci, protože volební 
účast převýšila celostátní průměr. Také bych chtěla po-
děkovat komisím, které zajistily organizační záležitos-
ti, a v neposlední řadě končícím zastupitelům - Radce 
Kopřivové a Čestmíru Peigerovi. Ráda bych vyzdvihla 
výsledek Radky Kopřivové, která získala třetí nejvyšší 
počet hlasů (807), ač kandidovala z 9. místa. Nastavené 
volební přepočty jsou však neúprosné a neumožnily jí 
poskočit v kandidátce nahoru. Myslím, že tato podpora 
voličů ve volbách je krásným oceněním její práce, kterou 
za 8 let v zastupitelstvu vykonala.

Ivana Vrtalová

Počet volených čle-
nů zastupitelstva

Počet volebních 
obvodů

Okrsky Voliči v seznamu V y d a n é 
obálky

V o l e b n í 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy

11 1 2 2092 1260 60,23 1259 12 973
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Volební komise MŠ pod Javorníkem

Volební komise ZŠ Lomná
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 Okrsek 1:  MŠ pod Javorníkemem  Okrsek 2: ZŠ Lomná

 Volby do Senátu Parlamentu ČR  -  obvod 67 - Nový Jičín   -  okrsek 1 ( MŠ pod  Javorníkem )

 Volby do Senátu Parlamentu ČR  -  obvod 67 - Nový Jičín   -  okrsek 2 ( ZŠ Lomná )



6

Říjen 2022

 Uveřejnění odpovědi na osobní sdělení 

Vydavatel obecních novin: 
Osobní sdělení, které bylo doručeno na e-mailovou adresu obecních 
novin, jsem nevyhodnotila jako urážlivé.  Nebylo cílem nikomu vnitř-
ně ublížit. Za podstatné mi přišlo informovat čtenáře/voliče - jak se 
postupuje u voleb v případě, kdy na kandidátce je uveden člen, který 
odstoupil. 
Jelikož pocity jsou velmi subjektivní záležitostí, jistě se mohlo stát, že 
jsem podle svých měřítek nevyhodnotila toto sdělení stejně jako další 
čtenáři. Záměrně jsem však neobešla žádné pravidlo obecních novin.
Možnou tenkou hranici citlivosti sdělení může ukazovat i to, že dotče-
ných občanů/členů sdružení je pět z devíti kandidujících. 

Budu ráda, když noviny budou mít i nadále hlavně informativní cha-
rakter o proběhlých či chystaných akcích a dění v obci. Když se lidé 
budou scházet a debatovat naživo, ať už na veřejných prostranstvích 
nebo ve vnitřních prostorech.

Ivana Vrtalová

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. Tel.: 603 315 738

Reklama a inzerce



7

Říjen 2022

 TJ Bystré - tréninky, soutěže i zábava

Na začátku prázdnin proběhl již 55. ročník fotbalového turnaje 
Memoriálu Jiřího Jaškovského. Dopolední program otevřel úvodní 
hvizd v zápase mužů. Z vítězství se radoval tým FK Trojanovice I. 
V kategorii mladších a starších přípravek zvítězili hráči SK Beskyd 
Frenštát p.R, v kategorii žáků domácí hráči Bystrého. Pro fanoušky 
i hráče byl připraven kotlíkový hovězí guláš, klobásky a další občer-
stvení ve stáncích. Program pokračoval do ranních hodin letním 
večerem.
Na konci prázdnin nastoupily týmy přípravek, žáků a mužů do 
podzimních částí svých soutěží. 
V současné době stále probíhá nábor fotbalistů a fotbalistek. Při-
hlásit se může každý ve věku 5 - 14 let. Více informací o trénincích 
a kontaktech na trenéry najdete i na webových stránkách 
www.tjbystre.cz.
 Než se přesunou tréninky do tělocvičny, je stále možné přijít hrá-
če povzbudit na tréninky či zápasy, využít víceúčelové hřiště nebo 
povykládat se sousedy.
Závěrem bych rád poděkoval obci za výbornou spolupráci a pod-

poru. Také za schválení grantových žádostí na běžnou činnost i 
Memoriál Jiřího Jaškovského. Bez této podpory by naše činnost 
nebyla možná. 

Za výbor TJ Bystré Vladimír Maloň
 

  

 Moravský show Pony šampionát 2022 - V. kolo - finále
Od května do září letošního roku proběhlo v rámci soutěže MSPŠ 
pět kol a jedno mezikolo. Účastníci finálového kola přijeli 25.9.2022 
do Trojanovic. Na programu byla mimo jiné i jízda zručnosti a jízda 
zručnosti na opratích. Nejmladším zástupcům v kategorii Mladých 
vystavovatelů bylo 5 let. Prezentoval se i místní jezdecký klub JK 
Trojanovice. Poté se již vyhlašovali nejúspěšnější účastníci MSPŠ.

-red-

fo
to

: a
rc

hi
v 

O
Ú

 T
ro

ja
no

vi
ce

fo
to

: a
rc

hi
v 

O
Ú

 T
ro

ja
no

vi
ce

Fotbalové hřiště TJ Bystré - utkání mladší a starší přípravky

Tým žáků TJ Bystré
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Vyhlašování výsledků

Vyhlašování výsledků
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Akce v Trojanovicích a okolí

TOTMAN

Přebor HZS ČR v běhu do vrchu 
Ráztoka - Pustevny

Pořadatel:  
Sportovní klub HZS Moravskoslezského kraje z.s., 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 
Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů,  z.s, 

Partner běhu: obec Trojanovice, Stezka Valaška 
Datum konání: pátek 14. října 2022  

Místo konání: Ráztoka, Trojanovice, GPS: 49.5053769N, 
18.2481275E

Start: 10:30 hromadně

Cíl: vrchol Stezky Valaška na Pustevnách 1105 m.n.m.

Kategorie: příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZSP a členové 
JSDH,
A - do 40 let, B – nad 40 let, r.n. 1982 a starší, C - ženy bez rozdílu 
věku

Přihlášky  a další informace: e-mailem do 10. října 2022 na: mar-
tin.sedlar@hzscr.cz, další info Tomáš Melčák, e-mail: tomas.mel-
cak@hzscr.cz, 724 178 433. 
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Reklama a inzerce

Ambulance fyzioterapie FyzioFren
Kateřina Kusová

registrovaný fyzioterapeut s dlouholetou praxí

Záhuní 1034, Frenštát pod R.  |  e-mail: kusova@fyziofren.cz 

Mobil: 605 366 936  |  www.fyziofren.cz

od 1. 10. 2022 v prodeji 
VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY

•  Bolesti páteře, kloubů, hlavy, 
migrény

•  Pooperační a poúrazové stavy

•  Vertebrogenní onemocnění 
(kořenové syndromy páteře)

•  Vadné držení těla, skoliózy

•  Ploché nohy, bolesti chodidel, 
bolesti Achillovy šlachy

•  Prevence vzniku onemocnění 
páteře, vzniku bolestí

•  Poradenství - ergonomie 
domácího a pracovního prostředí

S čím Vám můžeme pomoci:

Dále nabízíme: klasické a aroma masáže • reflexní masáž plosky 
nohy • kineziotaping • elektroléčbu • infra-lampu • léčba funkčí 
sterility metodou Mojžíšové • Dornova metoda • Breussova masáž

Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
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Klub seniorů pod Javorníkem

Poslední měsíce jsem v úvodu svých příspěvků do obecních novin po-
pisoval situaci, která je ve světě i u nás. Samozřejmě svýma očima, ale 
snažil jsem se být objektivní. Pořád jsem si myslel, že světová krize, jestli 
to tak můžu nazvat, a to v oblasti pohonných hmot, energií a potravin 
bude krátkodobá a že nesmyslná válka na Ukrajině, kde jsou už dneska 
obrovské lidské a materiální ztráty, bude brzy ukončena. Vývoj je ale ne-
uspokojivý a nepřehledný, musíme doufat, že rozum zvítězí a budeme žít 
pokojně a v míru.
       V našem klubu seniorů plyne čas podle našich představ a dle plánu, 
který jsme si vytýčili na druhé pololetí. Na první schůzce po prázdninách 
jsme přivítali nové členy, a to Josefu Zubalíkovou, Elišku Penkalovou, 
Dagmar Dobiášovou a Sylvu Konvičkovou. Rovněž jsme oslavili naroze-
niny nestora klubu pana Oldřicha Hrnčíře. Ještě jednou blahopřejeme. V 
závěru schůzky jsme si povídali o zážitcích z dovolené. Další schůzka byla 
tak trochu předvolební. Úvodem náš předseda připomněl výročí úmrtí 
našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka a následně navštívil náš klub 
kandidát do komunálních voleb za Naše Beskydy Bc.A. Jiří Hauser, kte-
rý nás seznámil s programem tohoto hnutí a zodpověděl řadu dotazů. 
Čtyři zástupci klubu v čele se svým předsedou Jožou Stavárkem přijali 
pozvání od Jany Jaškovské, předsedkyně klubu seniorů z Lomné, na se-
zení tohoto klubu v klubovně hasičské zbrojnice. S tímto klubem spolu-
pracujeme řadu let a absolvujeme například společné zájezdy po vlastech 
českých. Na této schůzce probíhala dražba rostlinných produktů, které 
vypěstovali členové tohoto klubu. Rádi jsme se této dražby zúčastnili i 
my a domů jsme si odnesli nejen dobrou čerstvou zeleninu, ale krásné 
zážitky ze setkání s našimi kolegy. Děkujeme. V druhé polovině měsíce 
září jsme absolvovali tradičně hasičským autobusem výlet do nedalekého 
Frýdku-Místku, kde jsme navštívili Muzeum Beskyd, dále výrobnu me-
dových dobrot Marlenka a kulturní památku Baziliku Navštívení Pan-
ny Marie. Výlet jsme ukončili kvalitním pozdním obědem v restauraci  
„U Mámy“. Samozřejmě jsme nezapomněli na naše oslavence, a to býva-
lého předsedu a stále svěžího Lumíra Šrubaře a Standy Dobiáše. Kluci, 
všechno nejlepší, hodně zdraví. Pochopitelně se všichni členové zúčastni-
li ve svých volebních obvodech komunálních a senátních voleb. 
        Z činnosti našeho klubu vidíte, že se dá žít beze svárů v porozumě-
ní, klidu, míru a přátelství. Již klasik pravil: „Bez přátelství není pravého 
života – bez přátelství je život nicotný“. A na úplný závěr trochu humoru. 
Matka na třídní schůzce si stěžuje učiteli: „Prosím Vás, nedávejte žákům v 
matematice úkoly, ve kterých se uvádí, že pivo stojí korunu osmdesát. Můj 
manžel nemohl celou noc usnout“. 
       Mějte se fajn, slunce v duši Vám přeje za klub seniorů pod Javorníkem   
kronikář klubu Miroslav Zágora.

foto: archiv Klubu seniorů pod Javorníkem

Stavba MSK 2021

16. ročník soutěže vyhlašované pod záštitou hejtmana MSK 
a ministra MPO zná své vítěze. Hlavním cílem je prezenta-
ce a propagace kvalitních projektů a staveb realizovaných 
na území Moravskoslezského kraje, jakož i přiblížení nej-
lepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné 
veřejnosti. Snahou je na regionální úrovni ocenit architek-
tonicky zdařilé, funkční a pro veřejnost přitažlivé stavby.
Obec Trojanovice přihlásila do kategorie staveb občanské 
vybavenosti (novostavby) Polyfunkční centrum Trojanovice. 
Slavnostní předání ocenění proběhlo 22.9. v prostorech kom-
presorovny Landek park Ostrava. Získané Čestné ocenění 
převzal starosta obce Trojanovice. 

-red-

KATEGORIE STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – 
NOVOSTAVBY
Hlavní cena: Novostavba MŠ Hrabová
Čestné uznání:
Polyfunkční centrum Trojanovice
Přístavba k Hotelu u Holubů na Čeladné
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POzemky a majetky

Od 70. let 20. století se pláno-
vala těžba uhlí na Frenštátsku. 

Když nyní chodím do archivu Diama, který 
je velmi obsáhlý, tak narážím na to, jaké byly 
z Frenštátskem a Trojanovicemi záměry. 
Hlavním důvodem bylo to, že se předpoklá-
dalo, že začne docházet uhlí na Karvinsku 
a bude zapotřebí ho něčím nahradit, a tak 
se z našeho regionu měla stát druhá Kar-
viná se vším všudy. To se ještě nevědělo, že 
společnost bude od uhlí odcházet a že se ani 
na Karviné nakonec všechno uhlí nevytěží. 
Naštěstí se záměry nestačily dokončit a Tro-
janovice s Frenštátem, ale i okolními obce-
mi, mohly začít po roce 1990 záměry státu 
korigovat. Po 32 letech se konečně naváží 
materiál na zásyp a nyní je navezena již 1/3 
materiálu, celkem 70 tis. tun z 200 tis. tun 
na zásyp. 
A co je nyní před námi? Víme, že máme za 
sebou skoro 60 let, kdy jsme rozvoj regionu 
neměli zcela pevně ve svých rukou. Vidíme 
to dnes a denně například na výpisech z ka-
tastru, kde se píše o limitu umístění našich 
domovů v dobývacím prostoru. Teď bude 
záležet jen na nás, jak se k tomu postaví-
me a jak moc budeme jako obec či region 
odvážní. O co se hraje? Hraje se o to, kdo 
získá majetky po OKD, které dnes vlastní 
stát. Jedná se o budovy a pozemky přede-
vším v areálu Dolu Frenštát. A proč by měla 
mít obec ambice získat tyto majetky? Je to 
především proto, že bude mít konečně re-
gion ve svých rukou. Zcela reálně si dokáži 
představit, že Diamo zasype jámy a prodá v 
aukci pozemky za nejvyšší cenu. Pozemky, 
které jsou územním plánem určeny pro vý-
robu a průmysl. No a my nebudeme bojovat 
s OKD, ale například s nějakou nadnárod-
ní korporací. Proto jsme připravili projekt 
CÉRKA, který má zajistit převod či odkup 
majetku obci. Převod od státu přímo na 
obec totiž dnes není tak jednoduchý jako 
v minulosti a už se také dlouho nerealizo-
val. Stát se k obcím chová velmi macešsky 
a jedině transformační projekt dává šanci 
obci dostat se k majetkům. Ale nám to ne-
vadí, protože takový transformační projekt 
máme. Projekt, který otevře celou lokalitu a 
propojí ji s lokalitou pod Radhoštěm, pod 
Javorníkem, ale díky cyklostezkám i s Rož-
novem a Frenštátem. Abychom však mohli 
zpracovat projekt a Diamo mohlo likvidovat 
stavby a zasypávat, musíme mít se státem 
vyjasněné vztahy. O co jde, my potřebuje-
me získat peníze z transformačních fondů 
na projekci nových staveb v CÉRCE místo 
těch stávajících a Diamo zase musí na území 
provádět sanační práce. Proto se našla cesta 
po dlouhých jednáních, jak na to. Tou ces-

Cérka - zářijové události 

tou je smlouva o smlouvě budoucí. Na této 
smlouvě relativně intenzivně pracujeme 3 
měsíce a máme za sebou několik schůzek. 
Nejdelší měla 7 hodin a stejně jsme nedo-
šli k finální podobě smlouvy. Nikdy bych 
neřekl, že uzavřít 13stránkovou smlou-
vu je tak složité, ale státní podnik má tak 
svázané ruce vnitřními směrnicemi, že se 
kompromisy hledají velmi těžko. Jakmile si 
ujasníme finální podobu smlouvy, tak tato 
musí jít do dozorční rady státního podni-
ku a následně na schválení zřizovatele, kte-
rým je ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Nicméně tato smlouva nám dá právní jis-
totu, že za určitých podmínek a pouze při 
realizaci projektu CÉRKA se k pozemkům 

a majetkům dostaneme jako k celku bez 
toho, aby byl prodán třetí straně. 
A proč pouze při realizaci projektu CÉR-
KA? Protože bez vazby na transformační 
projekt není možné převody a přímé pro-
deje provádět. 
Je před námi dlouhá cesta a já si přeji, ať 
na konci této cesty má obec budoucnost ve 
svých rukou a ať projekt CÉRKA vytvoří 
lokalitu, která splyne urbanisticky s okol-
ním územím. Místo bez plotu a se služba-
mi, prací a bydlením pro nastupující gene-
raci našich dětí. 

Jiří Novotný
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Značení na Horečkách

Jednání na obci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT Praha 

Nově značené trasy na stezce Beskydské 
nebe na Horečkách můžete nyní prochá-
zet díky finanční podpoře Fondu Horečky, 
spolupráci s designérem Radkem Leskovja-

nem (UAX) a úsilí odboru vnějších vztahů a 
MěKS Frenštát p.R.
Rozcestníky jsou ručně vyráběny z jasano-
vého dřeva.                                            -red-
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 Muzeum ve Frenštátě p. R. 
  výstavy a programy

POJĎ SEM, DÍTĚ, UČ SE MOUDRÝM BÝTI
Výstava ze sbírek muzea mapující historii základního školství 

na Frenštátsku. 
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Výstava potrvá do 12. února 2023.

ODKAZ T. G. MASARYKA
Panelová výstava realizovaná ve spolupráci s Masarykovým 

demokratickým hnutím.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá od 4. října do 6. listopadu 2022.

T. G. MASARYK A M. R. ŠTEFÁNIK
Setkání k výročí Československé republiky.

Ve středu 26. října 2022 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.

V rámci výstavy udělí Nadace Dr. E. Parmy a B. Parmové cenu 
Tempora 21 významné osobnosti frenštátského regionu.

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

 Akce v Trojanovicích a okolí

Zájezd se uskuteční 2. 12. 2022 za zvýhodněnou cenu (vstupenka 
včetně dopravy je 300 Kč). 
V případě zájmu se registrujte v budově informačního centra 
(Trojanovice č. 1) nebo na tel. čísle 556 835 022 nebo na e-mail 
knihovna@trojanovice.cz.
Hotovost ve výši 300 Kč je nutné uhradit v budově infocentra v 
Trojanovicích nejpozději do 15.10.2022. Zájezd se uskuteční v pří-
padě zájmu alespoň 40 účastníků. Odjezd bude mezi 16:30 a 17:00 
hod.
Autobus bude přistaven u Bartoňů a podle potřeb účastníků poje-
de po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Bes-
kyd, U Kociána, Karlovice - točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvo-
nička Pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, 
Siberie, Ostrava. Po divadle pojede autobus zpět.
Muzikál jako napínavý kriminální příběh? Odpověď zní: Ano! Je vů-
bec možné, aby se titulní hrdinka neobjevila na scéně? Odpověď zní: 
Proč ne! Od své premiéry v roce 2006 byla Rebecca úspěšně uvedena 
v deseti významných evropských metropolích. Dobrý muzikál musí 
vycházet především ze silného příběhu. Román Mrtvá a živá z pera 
Daphne du Maurierové na plátno převedl slavný režisér Alfred Hit-
chcock v roce 1940. Do muzikálové podoby jej adaptovali renomova-
ní tvůrci vídeňské muzikálové školy.   

Těšíme se na společný kulturní zážitek.

Zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě

muzikál Rebecca

 mysteriózní hit muzikálové sezóny!
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Novinky v informačním centru Trojanovice

Uzavření sběrného dvora

Jak vlastně funguje odpadové hospodářství? 
Podle zákona o odpadech je odpadové hospodářství založeno na hie-
rarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení 
vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím 
pořadí jeho příprava k opětovnému použití, a není-li možné ani to, 
jeho odstranění. 
Tolik tedy „suchá“ definice ze zákona o odpadech a co to pro nás v reál-
ném životě znamená? 
Už při nákupu bychom měli přemýšlet, kolik s sebou zároveň s nákupem 
potřebných věcí odnášíme i potencionálních odpadů, obalů. A o všechny 
tyto obaly - odpady bychom se měli postarat, a to prioritně tak, aby slou-
žily k opětovnému použití. 
Pokud již pro danou věc nenajdeme žádné další využití, pak je ideální ji 
odložit podle druhu odpadu do tříděného odpadu. 
Třídit plasty, papír, tetrapack, sklo, kovy, textil, vysloužilá elektrozařízení, 
baterie, jedlé oleje,  to vše již je u většiny z nás samozřejmostí, ale velkou 
rezervu máme, co se týká biodpadu. Kolik slupek od ovoce nebo zeleniny, 
pytlíků od čajů, kávových sedlin, skořápek od vajec, ořechových skořápek 
apod. končí ve vašem koši? Tento bioodpad patří do zahradního kompos-
téru a nesmí končit v popelnici. Stačí malá nádobka na kuchyňské lince, 
případně miska, a pak není nutné tak často vynášet koš se směsným od-
padem. 
 Obec může nabídnout systém odpadového hospodářství, ale zodpověd-
nost, jak s odpadem naložit, je na každém z nás. A to je to, co bychom v 
budoucnu chtěli v Trojanovicích změnit. Odpad, to je naše vlastní zodpo-
vědnost! Myšlenka, že zaplacením ročního poplatku za odpady pro nás 
vše končí, je mylná. Pokud bychom měli stanovit tento poplatek ve skuteč-
né částce celkových nákladů na odpadové hospodářství naší obce, tak by-
chom částku stávajícího poplatku ve výši 500,- Kč již výrazně překročili. V 
příštích letech budou poplatky za uložení směsného odpadu na skládkách 
skokově narůstat. Je tedy před námi velká výzva, a to produkci směsného 
odpadu snížit na MINIMUM.
Čeká nás nelehká cesta a my bychom Vám na této společné cestě chtěli 
co nejvíce pomoci. Dnešní doba je plná velkých změn a v oblasti odpadů 
tomu nebude jinak. Věříme, že na konci příštího roku budeme zase o kus 
dále.                                                                                   Monika Ondryášová

V sobotu 29. října 
bude sběrný dvůr uzavřen. 

Děkujeme za pochopení.

Odpovědnost za vlastní odpad

Ztráty a nálezy

Obecní úřad v Trojanovicích vede Ztráty a nálezy na po-
datelně obecního úřadu. V praxi to znamená, že pokud je 
nález odevzdán, na podatelně je zapsán do seznamu, který 
je veřejně k nahlédnutí. 
Pokud nějakou věc postrádáte, můžete využít možnosti zjis-
tit si, zda není uschován na obecním úřadě.
Odkaz na stránkách:
www.trojanovice.cz  - PRO OBČANY – ZTRÁTY A NÁLE-
ZY (2020,2021,2022)
https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/ztraty-a-nalezy/
Převzetí nálezu je možné na podatelně obecního úřadu, 
Trojanovice 210.

Nabídka informačního centra se každoročně na podzim roz-
růstá o tématické kalendáře s krajinou Beskyd. Letos jsou v 
nabídce nástěnné kalendáře Petra Šiguta a Petra Prudkého.
Knižní publikace se rozrostly o Nejkrásnější pověsti: Příběhy 
z Beskyd a Valašska. Jsou vhodnou volbou pro čtenáře, které 
přitahují začarovaná místa, tajemné postavy a kouzla.

Barevná vitráž z kaple sv. Cyrila a Metoděje 

Nestává se, že by kapli zdobil městský znak. U nejvýše polože-
né kaple v České republice tomu však tak je. 
U příležitosti výročí 640 let od uplynutí první písemné zmín-
ky o městě Frenštát pod Radhoštěm, které si letos připomíná-
me, se výbor Matice Radhošťské rozhodl přispět městu část-
kou 50 000 Kč na pořízení vitráže, která je kopií kruhového 
okna z Kaple sv. Cyrila a Metoděje. Vitráž vyobrazuje znak 
města - svatého Martina se dvěma husami.
„Je to i taková vratka a poděkování Frenštátčanům za to, že ini-
ciovali a pomohli postavit Kapli svatého Cyrila a Metoděje na 
Radhošti. Roku 1885, v jubilejním roce úmrtí sv. Metoděje, bylo 
na návrh pana Hynka Fialky v Občanské besedě ve Frenštátě 
rozhodnuto o výstavbě Cyrilometodějské kaple na Radhošti.  
V roce 1905 byl založen spolek Matice Radhošťská, která kapli 
dostala do udržování a opatrování“, vysvětlil na závěr Draho-
mír Strnadel.

čerpáno z: TZ - Vestibul Radnice nově zdobí vitráž se znakem 
města 31.8.2022
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OBEC TROJANOVICE
744 01  TROJANOVICE 210

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice  
konaného dne  29.8.2022 v zázemí TJ Bystré

24/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje program 24. zasedání, 
konaného dne 29. 8. 2022.

24/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje do návrhové komise 
Jana Gajduška, Tomáše Střalku a Hanu Dorotíkovou, jako ověřo-
vatele zápisu Petra Ondryáše a Pavla Štefka.

24/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 
18/2022.

24/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 
19/2022.

24/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 
20/2022 ve výši 800 000 Kč uvolněné z rezervy obce Trojanovice 
na demolici chatek u Koksaře.

24/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku parc.č. 
250/19 v k.ú. Trojanovice, ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 141 m2, který vznikl odměřením z pozemku parc.č. 250/10, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o původní výměře 3.268 m2 
podle geometrického plánu č. 4225-38/2022 panu xxxx za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 17.270,- Kč. Náklady na vklad do ka-
tastru nemovitostí a na sepsání smlouvy hradí žadatel.

24/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje odkup celého pozemku 
p. č. 3583/2 o výměře 301 m2 a pozemků vzniklých odměřením 
na základě geometrického plánu č. 4175-97/2020, p. č. 2255/10 o 
výměře 150 m2 a 3569/35 o výměře 35 m2, vše v k.ú. Trojanovice, 
za odhadní cenu ve výši 63.080 Kč. 
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břeme-
ne přístupu a příjezdu pro Biskupství ostravsko-opavské v pozem-
cích parc. č. 3583/2, 3569/35 a 2255/10, vše v k.ú. Trojanovice pro 
pozemky parc. č. 2249/1 a 2250 v k.ú. Trojanovice. Zřízení věcného 
břemene je bezúplatné. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 15/5 z 
15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.2.2021.

24/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p.č. 2491/2 v k.ú. Trojanovice, viz příloha č. 1.

24/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.č. 3609/2 v k.ú. Trojanovice.

24/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje bezúplatný převod vlast-
nictví vodního díla „Prodloužení vodovodního řadu Ráztoka“ z in-
vestora a majitele řadu KalaTrans, s.r.o. na obec Trojanovice. Pod-
mínky plynoucí z usnesení č. 16/6 ze dne 26.4.2021 budou řešeny 
takto: U podmínky č. 1.) odkanalizování napojených nemovitostí 
do 5 let od podpisu smlouvy bude toto řešeno se žadatelem smluv-
ně. U podmínky č. 2.) v případě převodu vodovodního řadu na 
obec Trojanovice nebude obec Trojanovice vyžadovat měření mezi 
vodovody vzájemně souvisejícími a Zastupitelstvo obce Trojano-
vice tak ruší podmínku 2.) z usnesení č. 16/2 ze dne 26.4.2021. U 
podmínky č. 3.) bude souhlasné stanovisko provozovatele obecní-
ho vodovodu dodáno ke smlouvě o bezúplatném převodu.

24/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p.č. 3471/1 v k.ú. Trojanovice.

24/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dohodu o bezúplatném 
užívání mezi LČR, s.p. a obcí Trojanovice, jejímž předmětem je 
vzájemná dohoda smluvních stran o zajištění bezplatného užívání 
pozemků parc. č. 2133/4, 2133/2, 2133/10, 2133/11 a 2138 v k. ú. 
Trojanovice po dobu realizace stavby „Lomná III“, z nichž pozem-
ky parc. č. 2133/4, 2133/10 a 2138 jsou předmětem budoucí směny 
mezi LČR a Obcí.

24/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice oceňuje nadregionální úspěch Lu-
cie Strnadlové v parkurovém skákání, která na MČR obhájila titul 
mistryně ČR a schvaluje jednorázový dar ve výši 15 000 Kč.

24/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje aktualizaci Strategické-
ho rozvojového dokumentu obce Trojanovice, viz příloha č. 2.

24/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o spolupráci 
s Discgolfovým clubem Beskyd Frenštátsko, jejímž předmětem je 
údržba, rozšíření a propagace Discgolfového hřiště Rekovice.

24/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu 
Restrukturalizace odpadového hospodářství v obci Trojanovice 
mezi poskytovatelem MSK a příjemcem obcí Trojanovice.

24/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje převod pozemků p.č. 
3489/4 o výměře 373 m², 3551/2 o výměře 318 m² a 3673/2 o vý-
měře 607 m² v k.ú. Trojanovice do majetku obce Trojanovice dle 
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/ONJ/192/2022-ONJM 
SBP 7/2022-Hr.

24/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice vyjadřuje potřebnost sociální 
služby domova se zvláštním režimem ve Frýdlantu nad Ostravicí 
(ul. Nerudova 1499, provozovatel Medela – péče o seniory o.p.s.) a 
zavazuje se ke spolufinancování neinvestičních výdajů na dvě lůž-
ka, a to na 30% oprávněné provozní ztráty, maximálně však 35 000 
Kč na jedno lůžko/rok za podmínky, že k přijetí klienta bude nutný 
souhlas sociálního výboru obce Trojanovice.
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 Vernisáž výstavy Pavla Cupáka
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24/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2022 Fondu Horečky.

Pozn.: xxxx (anonymizováno) – plná verze k nahlédnutí na 
obecním úřadě.

Pavel Cupák se jako autor se svou tvorbou představil v průběhu 
jedné výstavní sezóny v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla 
již podruhé.
První plánovaná výstava s názvem Už je čas, která představovala 
soubor uměleckých hodin,  otevírala sezónu. Druhá, neplánovaná, 
vystřídala vzpomínkovou výstavu tvorby Karla Babince. Respektive 
byla plánována jen krátce. Uvolnil se termín, v němž měl svou ma-
lířskou zálibu prezentovat František Gajdušek. 
Vernisáž výstavy Havran a jiné hlavy opět ukázala, jak všestranným 
umělcem Pavel Cupák je. Statickou tvorbu doplnil o autorskou počí-
tačovou animaci k básni E.A. Poa Havran.
K čtenému textu básně v podání Martina Trubače doplnil zvukovou 
kulisu a obraz. Zda se autorovi podařilo vystihnout tísnivou atmo-
sféru  básně, jak vypadá cestovní anděl a mnoho dalšího můžete zjis-
tit a zhlédnout až do 13.10.2022.

Ivana Vrtalová

Naši jubilanti

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Jaroslava Šablaturová 85 let

Zdenka Reková 85 let

Miroslava Kutějová 75 let 

Naďa Černá  75 let

Anežka Hyklová 75 let

Pavel Janda  75 let 

Libor Kudela  70 let

Eva Káňová  70 let

Olga Svobodová 70 let

Jaroslav Kučera 70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

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

Parkoviště Koksař

Realizace projektu výstavby parkoviště u chaty Koksař pokračuje 
návozem podkladových vrstev, přípravou vodovodní a kanalizační 
přípojky a kladením obrubníků. Následný asfaltový středový pás 
bude položen v polovině října. Instalace automatické závory s pla-
tebním terminálem naváže po zhotovení povrchu.

Ivana Vrtalová
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  Festival Paseka

V sobotu 20. srpna 
proběhl na pasece 
bývalé trojanovické 
lesní školky na Bys-
trém již šestý roč-

ník hudebně divadelního festivalu Paseka. Pokud jste se zalekli 
bouřkového počasí, pak vězte, že jste prohloupili. V následujících 
řádcích přinášíme malou ochutnávku toho, čím jste mohli být kul-
turně oblaženi:
Podobně jako v předchozích ročnících byl program festivalu do-
slova napěchován zajímavými umělci. Na menším lesním pódiu 
bylo možno zhlédnout divadelní vystoupení Dana Taraby nebo 
hudebně divadelní pásmo (nejen) pro děti od autorské dvojice 
Mechulaláci. K těmto vystoupením přikládám citaci z příspěvku 
zveřejněného po akci jedním z návštěvníků koncertu:
„Protože mám dvě děti, tak jsem už byl na spoustě dětských akcí s 
dětskými představeními. Asi není rodič, na kterém by to nezane-
chalo nějaké stopy. Třeba u mě to vyvolalo nepřekonatelný odpor 
k písničce “Jede, jede mašinka”... Na festivalu Paseka už několikátý 
rok zjišťuju, že zábava pro děti nemusí být jen tupý kýč a jde to 
dělat vkusně a s čistou radostí. Přátelé, pokud máte malé děti a 
chtěli byste si s nimi užít fakt perfektní představení, nebo chcete 
zorganizovat akci pro děti a nevíte, koho pozvat, tak tady je tip: 
Mechulaláci a Vypravěč pohádek Dan Taraba.“

Další vysoupení již byla ryze hudební. Na maličké „buskingové“ 
scéně měli návštěvníci možnost vyslechnout koncert na australský 
tradiční nástroj didgeridoo nebo třebas zhudebněné básně Petra 
Bezruče v podání Vaška Machuly. Lesní scéna pak hostila na Pa-
sece již známá uskupení Na značky (s písničkami od ajťáků nejen 
pro ajťáky) a Zelené koule, jejichž tvorba se s vtipným nadhledem 
zaobírá tématy veskrze ekologickými a trvale udržitelnými.

Hlavní scénu otevřel koncert brněnských Plum Dumplings, který 
byl hned ze startu velice příjemným překvapením – posluchače za-
ujala nejen charismatická zpěvačka, ale i silné melodie a frenetická 
rytmika.

Vydařený koncert Rockyho Leona byl pro mnohé hlavním láka-
dlem festivalu a nutno říci, že oprávněně. Tento usměvavý mužík 
známý svou veselou písní Quit Your Whining (která na Youtube 
míří ke druhému milionu zhlédnutí) dokázal svými hudebními 
smyčkami, hrou na kytaru a ukulele a hlavně podmanivým zpě-

vem utáhnout v plné parádě více než hodinové vystoupení. Zají-
mavou perličkou je fakt, že mnozí návštěvníci nechtěli věřit, že se 
nám muzikanta opravdu podařilo na festival sehnat, a opakovaně 
se před akcí ujišťovali, jestli skutečně do Trojanovic dorazí...

Každopádně Rockym Leonem večírek teprve začínal! Jako další 
vystoupila legenda alternativní scény - kapela Boo složená z vy-
nikajících muzikantů známých z uskupení Tara Fuki, Dunaj nebo 
Mňága & Žďorp. Následovali úžasní Povodí Ohře se svými silnými, 
mírně kovbojskými rockovými songy z drsného pohraničí. A kdo 
ještě stále neměl dost, mohl si vyzkoušet, kam až se dá s recesí zajít, 
s poslední kapelou večírku Ču*ačí hlavy.

Mezitím bylo možno vyslechnout undergroundový projekt Folko-
lorit výtvarníka Petra Michalíka a přidružených muzikantů a na 
lesní scéně odtančit dva Dj sety – jeden v rytmu reggae a jungle 
se zpěvačkou Mikaelou a Pyamanem, druhý v dunivých beatech 
psytrance v podání Dj Teachera.

Festival Paseka je skutečně nevšední hudební, ale i lidský zážitek 
– přátelské setkání všech generací na úžasném místě obklopeném 
přírodou, bez plotů. Festival, který existuje díky nezištné práci ka-
marádů a dobrovolníků. Velké poděkování patří všem dárcům a 
sponzorům, obci Trojanovice, spolku Žasnem, firmě imago.cz a 
všem osvíceným sousedům, kteří festival nejen tolerují, ale mnoh-
dy i aktivně podporují. Děkujeme!

J. Reiter
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Reklama a inzerce

Nabídka pracovního místa:

-Pizzař či pizzařka
- číšník či servírka
- pomocná síla do kuchyně
Nástup možný ihned!

        Více informací v restauraci anebo volejte 734 752 655
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Obecní noviny z Trojanovic - periodický tisk územního samosprávného celku - MK ČR E 22401
• vychází měsíčně • číslo vyšlo 4.10.2022 v nákladu 1200 ks • vydává: Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R., IČ 00298514 • 

• tisk: ARUNDO TRADING, s.r.o. • úvodní strana: Co se najde v borůvčí- autor Igor Klimunda
Uzávěrka příštího čísla bude 20. října 2022, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz

    Vítání občánků a setkání s jubilanty - 17.9.2022

Zleva: Vendelín Fialka, Dorian Kosmas Reiter, Aneta Holubová, 
Eliška Nytrová, Emílie Černochová, Rafaela  Peregincová

Zleva: Dominik Mihula, Ema Golichová, Albert Blažek, Tereza Barví-
ková, Antonie Strnadlová 

Horní řada zleva:
Jiří Jelen, Zdeňka Vodrážková, Bohumír Musil, 
Olga Kotrbová, Květoslava Novotná
Spodní řada zleva:
Marie Ambrožová, Pavlína Diatková, Alena 
Káňová

Anketa vyhlášená Asociací turistických informačních center České re-
publiky – A.T.I.C., probíhala od 21. 6. do 31. 8. 2022. Anketu provozovalo 
a technicky zajišťovalo Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o.  a hlasování 
veřejnosti probíhalo na turistickém portálu www.kampocesku.cz.
 Účast v anketě si zajistily informační centra s certifikací JKTIC.   
Kromě 10 nejoblíbenějších informačních center v rámci celé ČR se bojovalo 
o krajská umístění:
Moravskoslezský kraj:
1. Informační centrum Hukvaldy – 268
2. TIC Frenštát pod Radhoštěm – 186
3. Infocentrum Trojanovice – 174

Za podporu moc děkujeme!!! Informační centrum Trojanovice

  Oblíbené informační centrum roku 2022
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