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135 let Pohorské jednoty Radhošť

Vážení spoluobčané,
v posledním podzimním měsíci, kdy
dny se neúprosně krátí a práce na zahradách a zahrádkách jsou definitivně
ukončeny, nastává prostor pro alespoň
malé zastavení. Zatímco Dušičky a svátek Všech svatých jsou data pro tuto
vzpomínku zvolená, další listopadová
zastavení budou výročími událostí, které se odehrály. Poznamenaly tak dění
v naší obci, na celorepublikové nebo i
světové úrovni.
Z domácích událostí jsou to hlavně
vzpomínky na rok 1944 a tehdy probíhající akci Tetřev. Ta, jako největší
protipartyzánská akce na území Protektorátu za 2.světové války, měla za cíl
vyčistit Beskydy od partyzánů.
K 9.11. se váže smutná událost, poprava arcibiskupského hajného Josefa Faldýna. Josef Faldýn byl jedním z
oběšených na lípách Svobody v Kunovicích-Loučce za pomoc při zajišťování
potravin pro partyzány.
I 17.listopad se neváže jen k létům
1939 a 1989, ale v roce 1944 byla ve večerních hodinách zastřelena německou
vojenskou hlídkou u Bačů dvě devátenáctiletá děvčata, Božena Brožová z
Trojanovic a Božena Slováková ze Zlína.
Do tohoto období spadá i příběh
Ludvíka Šablatury, který společně s rodinou a sousedy zažíval těžké chvíle od
16. do 21.11, kdy němečtí vojáci obsadili jejich domovy a vytvořili hlídky v
okopech. I přesto se podařilo předávat
informace do Londýna a pro postupující Rudou armádu. Kolem budovy č.p.
295 na Bystrém tak díky jeho velké odvaze a duchapřítomnosti mohl procházet důležitý tranzit zpráv a materiálu,
který napomohl zabránit germanizaci
kusu civilizovaného světa.
místostarostka obce
Ivana Vrtalová
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foto: Ivana Vrtalová

V obnoveném sále v restauraci na Střelnici se v pátek 25.10. sešli členové a příznivci
PJR, čestní hosté a gratulanti, kteří si společně připomněli historii a úspěchy tohoto spolku. Probíraly se nejen časy minulé,
současná situace, ale i vize a plány do budoucna.

Místo oslav bylo vidět již z dálky

promluvil současný předseda Dan Jalůvka.
... Závody na horských kolech, Běh na Velký
Javorník. Noční přechod Lysá hora - Velký
Javorník, celoroční soutěž ve výstupech na
Velký Javorník, Velký Javorník 247...
V současné době závodníci přihlášení do
soutěže VJ247 mohou využívat 2 výchozí
stanoviště pro otisk
prstu - Šopa na Rekovicích a Restaurace U Hyklů ve Veřovicích. Plánován je
nový kontrolní bod
na Pinduli.
Atraktivními se stávají i podsoutěže
ve výstupech na VJ
- Adventní měsíc,
Valentýnský výšlap,
Velikonoční týden.
Vyjít si lze i za zábavou - z akcí odehrávajících se přímo na vrcholu jde o Mi-

Poprvé byl k vidění nový vyšívaný prapor,
který může PJR využívat ke své propagaci.
Je replikou původního, který má své čestné
místo v muzejních sbírkách.
S historií seznámil přítomné čestný předseda Jan Šrubař. K tomuto tématu měli hosté
možnost zhlédnout i výstavu s názvem Kdo
postavil Libušín? v podobě osmi výstavních bannerů. Ta byla do prostor Střelnice
přivezena z městské radnice, kde je celoročně k nahlédnutí.
Program obohatilo vystoupení souboru
Sedmikvítek, který nedávno oslavil 40.výročí.
Následující proslov místopředsedy Vlastimila Kalmana informoval o činnosti spolku od obnovení do současnosti. Zmíněný
současný počet členů 220 připomíná počátky spolku. Dnes jde spíše o příznivce z
místního regionu, oproti dřívějšímu celorepublikovému zapojení.
Hlavní náplní je zpracování historických
Nový prapor
pramenů, organizování volnočasových
sportovních aktivit a průběžná údržba kuláškou nadílku, Pálení čarodějnic nebo
majetku, do kterého patří hlavně chata na Halloween.
Velkém Javorníku. Tato nejmenší z původ- Závěr patřil ocenění významných členů za
ních staveb je dnes nejdůležitější stavbou, dlouhodobou aktivní činnost a za příkladjedinou, která byla PJR vrácena. Před PJR nou sportovní reprezentaci PJR. Se svými
stojí výzva v podobě zajištění chaty pitnou proslovy vystoupili starosta Frenštátu p.R.
vodou, řešení sociálního zázemí, rekon- Miroslav Halatin, starosta Rožnova p.R.
strukce elektroinstalace, výměna pláště a Radim Holiš, ředitel Valašského muzea v
oken budovy.
přírodě Ondruš a předseda Matice RadVladimír Vodička seznámil všechny s čin- hošťské Drahomír Strnadel.
ností odboru PJR, Klubu přátel Velkého
Ivana Vrtalová
Javorníku. Tento klub vznikl před obnoRekordy:
vením činnosti PJR a v současnosti je pod
Nejvyšší počet výstupů za rok:
něj začleněn. Letos oslavil 35 let od svého
1111
vzniku.
Nejvyšší počet denních výstupů:
O současné činnosti a plánovaných akcích
19
foto: Ivana Vrtalová

Slovo místostarostky
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Napsáno na okraji

foto: Ivana Vrtalová

P

foto: Ivana Vrtalová

Oslava v sále restaurace Siberie

foto: Ivana Vrtalová

Bannery popisující historii PJR

Sýrový dort k oslavám 135.výročí PJR

řed nedávnem jsem se dozvěděl
o události, která se stala ve zdejší
obci. Ze zaparkovaného automobilu jednoho z místních občanů někdo
cizí odčerpal z nádrže benzín. Někomu se to může zdát jako nepodstatná záležitost, klukovina. Já jsem
však jiného názoru. V tomto případě se totiž mohly stát velice závažné
věci. Pořád se mi honí hlavou, proč
tohle někdo udělal. A uvědomoval
si přitom všechny možné důsledky
svého činu? Představil jsem si, že by
někdo něco podobného udělal někomu z mé rodiny. Představil jsem
si, jak mne - nic netušícího - vezou
v takovém automobilu třeba do nemocnice. Auto se v půli cesty zastaví,
protože nemá dostatek pohonných
hmot. Mohl bych tedy kvůli nedostatku benzínu na místě zemřít, protože by se mi nedostalo včasné odborné pomoci. Při této myšlence se
mi udělalo opravdu velice smutno.
Nebo si představte, že automobil zůstane stát na železničním přejezdu a
může dojít ke srážce s vlakem. Možná, že si to dotyčný zlomyslník ani
neuvědomil, ale tady skutečně může
jít i o život. Člověk, který odčerpal
benzín z nádrže, ze svého činu snad
mohl mít i radost, což už tedy vůbec
nechápu. Doufám, že pokud čte tato
dotyčná osoba tento text, radost už
nemá. Já být však na jeho místě, tak
odčerpaný benzín okamžitě vrátím
majiteli vozu s pořádnou omluvou
a následně bych uhradil finanční
škodu, která vznikla při poškození nádrže. Nechci si zde však hrát
na moralistu, ani policistu. To mi
skutečně nepřísluší. Přeci jen apeluji na to, abychom více přemýšleli
o svém jednání a o jeho důsledcích.
A vždycky si nejprve položili otázku
- jak by se mi líbilo, kdyby se takto
někdo zachoval ke mně? Jsem přesvědčen o tom, že dobré mezilidské
vztahy nakonec musí vždy zvítězit
nad škodolibostí a lidskou zlomyslností, protože je prokázáno, že jedině takové společnosti, kde se k sobě
chovají lidé slušně, kde se drží dané
slovo, kde se nekrade ani tehdy, když
mě nikdo nevidí - jedině takové společnosti mají šanci dlouhodobě prosperovat.
Matěj Fucyman
Říjen 2019
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Podzimní posezení se seniory 24.10.2019
zástupci obce.
Klub důchodců na Lomné své 25. narozeniny
oslaví v příštím roce.
Po večeři k tanci a poslechu zahráli valaši a pro
zájemce o vzpomínkovou fotografii z tohoto
příjemné setkání byl připraven fotokoutek Davida Šrubaře.
Ivana Vrtalová

foto: David Šrubař

▶▶ Oceněný
Stavárek

Valašský soubor Radhošť ještě před večeří předvedl své taneční
pásmo. Propracovanost vystoupení ukázala, že mají dobře natrénováno na oslavu, která čeká sbor v příštím roce k 70.výročí založení Valašského souboru písní a tanců.
Na společenském životě seniorů se v Trojanovicích podílejí dva
organizované kluby. Klub důchodců pod Javorníkem letos oslavil
25. výročí svého založení. Jelikož fungování jakékoli organizace je
spojeno se spoustou vynaloženého úsilí, ocenila obec z řad členů ty nejvíce angažované. Paní Jarmilu Mikeskovou, dlouholetou
pokladní klubu, čestného předsedu Lumíra Šrubaře a současného
předsedu Josefa Stavárka. V upomínku dostali Čestné uznání obce
Trojanovice a pamětní výroční stříbrnou minci k loňskému 270.
výročí založení obce Trojanovice. Pan Josef Stavárek se ujal mikrofonu a shrnul dění v obci z pohledu seniorů a spolupráci klubu se
Listopad 2019

foto: David Šrubař

Senzaband při ZUŠ Frenštát p.R

foto: David Šrubař

foto: David Šrubař

Další vystoupení patřilo dětskému pěveckému sboru Senzaband
působícímu při ZUŠ Frenštát p.R. Letos oslaví 15 let své existence,
kterou završí koncertem v Domu kultury ve Frenštátě. Právě ukázkou z koncertu potěšili přítomné.

foto: David Šrubař

Sboreček Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka

Josef

foto: David Šrubař

Čtvrteční odpoledne 24.10. v hotelu Beskyd patřilo již tradičně
akci Společné posezení se seniory. Účastníci, kterých se letos sešlo
110, měli možnost od 16 hod. zhlédnout vystoupení, která zajistil
organizátor akce Sbor pro občanské záležitosti.
Úvod patřil pěveckému sboru místní základní školy. Ve svém pěveckém pásmu procestovali svět. Náročné texty zvládli odzpívat i
benjamínci sboru, prvňáčci, kteří v něm působí teprve od října.
Tento úspěch je zásluhou vedoucí sboru, paní učitelky Lenky Mužíkové.
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Třetí sezóna v divizi F
V nastávající sezóně 2019/2020 bude tým
G.T. TROJANOVICE opět nastupovat v
DIVIZI F. Jde o 3. nejvyšší futsalovou soutěž v ČR. Své domácí zápasy bude hrát v nedaleké sportovní hale v Čeladné. Domácím
hracím dnem bude vždy pátek od 21:00
hod. V blížící se sezóně tým z Trojanovic
tak změří síly například s týmy z Orlové,
Ostravy, Vítkovic, Krmelínu nebo nedaleké
Kopřivnice či Nového Jičína.

Soupiska G.T. Trojanovice:
Prorok Lubomír, Antoš David - Jan Štika,
Dalibor Šuhajda, Roman Vaverka, Dalibor
Petrželka, Karel Žídek – Radim Košelík,
Radim Špaček, Pavel Klimpar, Jakub Malý,
Patrik Žídek.
Dalibor Šuhajda

Rozpis domácích i venkovních zápasů:
DATUM

DEN

ČAS

ZÁPAS

KDE

1.11.

pátek

21:00

1. FC Tornádo NJ

Čeladná

9.11.

sobota

19:50

USK Ostrava

Brušperk

15.11.

pátek

21:00

KFV Roub Vítkovice

Čeladná

24.11.

neděle

18:15

Amatér Komárovice

Hustopeče

29.11.

pátek

21:00

Beach Boys Odry

Čeladná

7.12.

sobota

17:15

Top Dogs NJ

Nový Jičín

13.12.

pátek

21:00

FU Kopřivnice

Čeladná

20.12.

pátek

21:00

Medvědi Malé Hoštice

Čeladná

3.1.

pátek

19:00

SK Krmelín

Brušperk

10.1.

pátek

21:00

FC Oskarol Orlová

Čeladná

18.1.

sobota

18:30

Jokerit Kopřivnice

Kopřivnice
www.futsaltrojanovice.cz
www.facebook.com/gttrojanovice/

Změna v třídění skla
Doposud jsme byli zvyklí třídit sklo v
naší obci na čiré a barevné. V současné
době však technologie postoupily tak, že
zpracovatelé skla jsou schopni ze střepů
třídit dle druhů barev, takže již není nutné
sklo roztřiďovat zvlášť do dvou kontejnerů.
Z tohoto důvodu a také z důvodu snížení
nákladů na svoz již budeme třídit sklo ve
směsi. Kontejnery na sběrných místech
zůstanou, budou jen přelepeny novými ná-

Zimní provoz sběrného dvora
lepkami.
Do těchto kontejnerů PATŘÍ čiré a barevné
sklo a také tabulové sklo.
Střepy prý přinášejí štěstí, ale kam s rozbitým zrcadlem? Určitě ne mezi sklo, protože
obsahuje vrstvu kovu, takže šup s ním do
směsného odpadu.
Stejně tak NEPATŘÍ do skla např. porcelán, keramika, autosklo a drátované sklo.
Dodržením těchto jednoduchých pravidel
umožníte návrat skleněných výrobků opět
k dalšímu využití.
Monika Ondryášová

Od 1. listopadu končí provoz sběrného
dvora v pondělí a ve středu dopoledne.
Zimní provozní doba do konce března
2020 je:
středa

13 – 17 hodin

sobota

8 – 12 hodin

zdroj: internet

Tašky na tříděný odpad
Obec Trojanovice
převzala od společností Eko-kom a.s.
a Asompo, a.s. nové
sady tašek ke třídění
odpadu. Tyto tašky
budou vydávány ve
sběrném dvoře občanům Trojanovic.
Listopad 2019
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1512 m2 za cenu 150 Kč/m2, to je 226 800,- Kč.

OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 21. 10. 2019 v zázemí TJ Trojanovice pod Javorníkem
7/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č.7/2019.
7/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje finanční podporu ve
výši 7900,-Kč pro město Nový Jičín, organizační složku ProSenior,
odlehčovací službu Pohoda, za služby poskytnuté v roce 2018 občanovi Trojanovic.
7/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro přípojku nízkého napětí pro novostavbu na pozemcích p.č.
2774/7 a 2773/6 v obecním pozemku p.č. 3531/1, vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
7/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení vodovodní přípojky pro novostavbu na pozemcích
parc. č. 1904 a 4364/5 v k.ú. Frenštát p. R. v obecním pozemku
parc. č. 3536 v k.ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
7/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vodovodní a kanalizační přípojku pro rekreační chatu č. ev.
812 a pro pozemky p.č. 2673/20 a st. 1871, v obecním pozemku p.č.
2673/21,vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice
č. 1/2014.
7/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice nesouhlasí s odprodejem části
pozemků p.č. 3514/4 a 3518 a s odprodejem celých pozemků p.č.
3047/3 a 3520/4, vše v k.ú. Trojanovice z důvodu vedení pěší komunikace po těchto pozemcích.
7/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemků pro
stavbu “VDJ Rekovice 2x250 m3 - rekonstrukce objektu” společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Jedná se
o část pozemku p.č. 34/3 díl “n” o výměře 0,03 m2 sloučený do
pozemku p.č. 34/2, část pozemku p.č. 34/1 díly “c,d,e” o výměře 92
m2 sloučený do pozemku p.č. 34/2 a část pozemku p.č. 34/3 díly
“g” o výměře 170 m2 sloučený do pozemku p.č. 34/2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 12/1121/2018 ve výši 48.690,- Kč.
7/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje odkoupení pozemků
p.č. 2049/2 o výměře 135 m2, 2049/1 o výměře 211 m2, 3579/6 o
výměře 280 m2, 3579/5 o výměře 74 m2, 2051/9 o výměře 29 m2,
2051/1 o výměře 302 m2, 2051/3 o výměře 259 m2, 2051/4 o výměře 164 m2 a 2051/5 o výměře 58 m2, celkem se jedná o výměru
Listopad 2019

7/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dořešení majetkoprávních vztahů v lokalitě pod Hotelem Troyer tak, aby pozemky v majetku obce Trojanovice (p.č. 3550/1 a p.č. 3550/2, k. ú. Trojanovice)
navazovaly na sebe.
7/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vypracování znaleckého
posudku na odhadní cenu poškozeného plotu v době poškození u
č.p 893, k.ú Frenštát p. R. o délce 49 m. Do doby realizace nového
plotu bude postaven provizorní plot se souhlasem majitele pozemku.
7/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 1/2019, viz příloha č. 1.
7/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 2/2019, viz příloha č. 2.
7/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice ruší usnesení č. 2/8 o pronájmu
pozemku p.č.st 1506 (nyní p.č. 3869), 2141/2, 2148/2 a 2148/1 a
promíjí nájemné ve výši, která by měla být do data zrušení usnesení uhrazena z těchto pozemků.
7/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje směnu pozemku označeného jako díl „k“ o výměře 22 m2, díl „l“ o výměře 36 m2 a díl
„f “ o výměře 102 m2 oddělené od pozemku parc.č. 3704/1 v k.ú.
Trojanovice, díl „d“ o výměře 50 m2 oddělený od pozemku parc.č.
3714/4 v k.ú. Trojanovice, oddělené geometrickým plánem a dále
pozemek parc.č. 3714/6, ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú.
Trojanovice se všemi součástmi a příslušenstvím s manžely Ing.
xxxx a xxxx (anonymizováno) za díl „i“ o výměře 22 m2 a díl „m“
o výměře 148 m2 oddělené od pozemku parc.č. 250/1 v k.ú. Trojanovice a dále za díl „g“ o výměře 2 m2 oddělený od pozemku
parc.č. st. 26/1 v k.ú. Trojanovice, díl „b“ o výměře 88 m2 oddělený
od pozemku parc.č. 3838 v k.ú. Trojanovice a díl „a“ o výměře 102
m2 oddělený od pozemku parc.č. 268 v k.ú. Trojanovice, oddělené
geometrickým plánem, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím.
7/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje směnu pozemku parc.č.
3704/4 o výměře 51 m2 v k.ú. Trojanovice vzniklý oddělením geometrickým plánem od pozemku parc.č. 3704/1 v k.ú. Trojanovice
se všemi součástmi a příslušenstvím s manžely Ing. xxxx a Mgr.
xxxx (anonymizováno) za jejich pozemky parc.č. 260/15 o výměře
13 m2 a parc.č. 265/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Trojanovice, vzniklé oddělením geometrickým plánem od pozemků parc.č. 260/1 a
parc.č. 265/2 v k.ú. Trojanovice, se všemi součástmi a příslušenstvím.
7/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dodatek č. 1. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Charita
Frenštát pod Radhoštěm, viz příloha č. 3.

7
7/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje místostarostku Mgr.
Ivanu Vrtalovou zjištěním cen externího auditu pro restauraci
Rekovice a jeho časového harmonogramu.

Pozn.: xxxx (anonymizováno) – plná verze k nahlédnutí na obecním úřadě
Přílohy k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www.trojanovice.
cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva/

Pozvánka

Upozorňujeme občany na údržbu zeleně, kterou si vysázeli v blízkosti místních komunikací. Přerostlé stromy a keře by neměly
zasahovat do průjezdního profilu vozovky. V rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu žádáme občany, aby zajistili odstranění
větví tak, aby nezasahovaly do průjezdního úseku nebo aby byly
minimálně 3,5 m nad vozovkou.
Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, § 15 Silniční vegetace:
(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo
místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní
komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků
k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat
obhospodařování sousedních pozemků.
(2) Na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní
nebo
na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním je
vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice a místní komunikace
oprávněn v souladu se zvláštními předpisy3) kácet dřeviny na silničních pozemcích.

Vánoční výzdoba
V čase adventu jsme si již zvykli na osvětlený obecní úřad a vánoční strom u základní školy. Obec si na letošní rok připravila rozšíření výzdoby o 5 kusů pouličních světelných ozdob.

foto: Ivana Vrtalová

Údržba zeleně

Protože k době Vánoc patří i překvapení, necháme jednu z novinek
v utajení do 28.11., kdy proběhne Rozsvícení vánočního stromu.
-redListopad 2019

8
Akce v Trojanovicích a okolí
O tom, že není Frenštát jako Frenštát a že z
jednoho do druhého můžete cestovat přes
půl zeměkoule, o tom bude vyprávět pan
Drahomír Strnadel na setkání čtvrtečníků,
které se koná 7. listopadu 2019 v 17 hodin
v podkroví muzea. Jeho přednáška Z Frenštátu do Frenštátu se věnuje problematice
vystěhovalectví do Texasu, zvláště pak osadě Frenstat, od jejíhož založení uplyne 130
let.

Rozsvícení vánočního stromu

Koncem listopadu bude zahájena výstava
lidových betlémů ze sbírek muzea s názvem Pásli ovce valaši. Návštěvníci budou
moci zhlédnout práce místních lidových
betlémářů z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 28.
listopadu 2019 v 17 hodin ve výstavní síni
muzea a potrvá do 16. února 2020.
Martin Trubač

Listopad 2019

Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy, na chvíli se zastavit a popovídat si s přáteli a
sousedy. Zkusme se společně s dětmi zasnít a věřit, že se nám také splní nějaké to vánoční
přání…
Kdy: 28. listopadu 2019 od 17 hodin
Kde: U Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích
Program: přivítání, vystoupení pěveckého sboru ZŠ Trojanovice, společné zpívání vánočních koled
17:30 hod. rozsvícení vánočního stromu
18:15 hod. odpočítáme společné vypouštění přání Ježíškovi.
Po rozsvícení vánočního stromku mohou děti soutěžit a také si vyzvedávat balónky s přáním ve vestibulu tělocvičny.
Občerstvení zajištěno.

Těší se na vás kolektiv Obecního úřadu Trojanovice
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Reklama a inzerce

Ambulance fyzioterapie FyzioFren
Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut s 23-ti letou praxí

od 1. 10. 2019 v prodeji

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
S čím Vám můžeme pomoci:
• 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

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

Záhuní 1034, Frenštát pod R. | e-mail: kusova@fyziofren.cz
Mobil: 605 366 936 | www.fyziofren.cz

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

Tel: 603 315 738

MLADÁ RODINA
KOUPÍ RODINNÝ
DŮM/CHATU V
TÉTO LOKALITĚ.
BEZ REALITKY.
Tel: 737134806

Poděkování
Dne 24.9.2019 jsem vytratil peněženku v úseku mezi Astrou ve Frenštátě a domovem. Jsem rád, že ji našli poctiví
nálezci a donesli k nám domů. Předána byla mému synovi,
který mi pouze sdělil, že šlo o manželský pár.
Chtěl bych touto cestou nálezcům poděkovat, nejlépe i osobně. Kde bydlím, již vědí, proto je rád u nás uvítám.
Tomáš Hlavička
Listopad 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí
Úterý 12. listopadu v 18:00
Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
PÁSLI OVCE VALAŠI
Výstava lidových betlémů ze sbírek muzea.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 16. února 2020.

přednáška a beseda k 30. výročí
otevření památníku

Hlavním řečníkem bude pan Drahomír Strnadel. Slovo
dostanou i ti, kteří se o vznik památníku zasloužili svou
prací.Vzpomeneme i na ty, kteří už nejsou mezi námi.
Zveme všechny, které zajímá historie tohoto místa, a
zvláště ty, kteří se o jeho vznik, ať už svou prací, nebo
nějakým jiným způsobem, zasloužili nebo k němu mají
blízký vztah.

25.1.2020
Předprodej vstupenek bude
probíhat od 2.12.2019 v informačním centru na obecním
úřadě.

ČTVRTEČNÍCI: Z FRENŠTÁTU DO FRENŠTÁTU
130 let založení osady Frenštát v Texasu.
Přednáší Drahomír Strnadel.
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Proč stavíme betlémy? Kdo postavil první betlém? Jak se dostali
do betléma slon s velbloudem? Součástí programu je praktická
část (žáci si vytvoří vlastní figurky a sestaví „třídní“ betlém).
Termín: 1. - 20. prosince 2019
Vstupné: 30,- Kč na žáka
Účast na programu rezervujte na tel. 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Obec Trojanovice
zve
na edukativní přednášku

formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací

Děti z Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a MŠ Trojanovice
zvou milovníky obchodního reje, ruchu a veselí na

ŠKOLNÍ MARTINSKÝ TRH
13.11.2019 v 18:00 hod.
Hotel Beskyd - velký sál
Zúčastnění na akcích dostanou vodu
Magnesia a brožuru (je zde popsán
projekt a řešená problematika).
Představení je pro všechny zúčastněné ZDARMA.

VE ČTVRTEK 7. 11. 2019 OD 13:00 – 15:00 v budově školy

Děti si připravují například drobné dekorační výrobky, domácí pečivo, hudební
kousky a jiná překvapení sami, s pomocí rodičů a prarodičů.
„Martinské odpoledne“ můžete využít také k prohlídce školy v rámci projektu
Den otevřených dveří ve škole.
Na setkání se těší děti a zaměstnanci školy.
Listopad 2019
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Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji
vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“. Pozdní rozednívání či
brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, hustý déšť nebo
sněžení, souvisí se zhoršenou viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější účastníky
silničního provozu, ve kterém je důležité nejen vidět, ale také být
viděn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy z dopravní služby, připomínali přímo v terénu
chodcům vhodnost užití reflexních prvků i v obci (pozn. zákon
stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z
retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích).
Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá,
neboť chodec je s nimi vidět až na vzdálenost 200 m. Naproti tomu
v tmavém oblečení až na desetkrát menší. Realizace akce proběhla
dnešního dne v ranních hodinách na vícero místech v kraji. Oslovení chodci reagovali na tuto preventivní činnost ze strany policistů velmi pozitivně.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

Listopad 2019

Plná čára, aneb známe dopravní předpisy?
V polovině měsíce října Správa silnic MSK obnovila dopravní vodorovné značení a začaly se množit dotazy na značení č. V 1a
(„podélná čára souvislá“) na silnici v místech před potravinami
Hruška.
Představte si modelovou situaci, kdy přijíždíte od kruhového objezdu
na Lomné k obchodu Hruška, nebo naopak jedete z Ráztoky a chcete
odbočit k hotelu Beskyd. Jak byste tuto situaci znázorněnou na fotce
řešili? Co vám hrozí při odbočení přes plnou čáru?
Z § 18 vyhlášky 30/2001
Sb.vyplývá:
a) „Podélná čára souvislá“ (č. V 1a) - jsou-li touto
značkou odděleny jízdní
pruhy s protisměrným
provozem, musí řidič jet
vpravo od této značky;
značku č. V 1a je zakázáno
přejíždět nebo ji nákladem
přesahovat, pokud to není
nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo
pozemní komunikaci nebo
vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího
mimo pozemní komunikaci.
Nebojte se odbočit přes plnou čáru. Takové omezení přísluší jen
dvojité plné čáře.
Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová

„Nebuďte neviditelní“
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Zdravá záda a správná strava
děsně vyvádí. Odmlouvá rodičům, když dostane čočku, koprovou
omáčku nebo špenát. Ten byl zrovna dnes k večeři. Mína si chtěla
vydupat místo té zelené slizké kaše smažené hranolky, ale maminka s tatínkem řekli ne! Mína spustila pořádný řev, hotový skandál
u jídelního stolu z toho byl. Jenže rodiče byli neoblomní a poslali
Mínu spát. Bez večeře! Hladová Mína se v noci připlíží k ledničce,
a když ji otevře, nevěří svým očím! Uvnitř pořádají schůzi ráčkující
pan Špenát, koktající madam Koprová a ustrašený pan Párek. Do
jejich jednání nejvyšší důležitosti převratným způsobem zasáhne
namyšlený pan Hamburger. Jejich hádku rozumně vyřeší Mína
dobrou vůlí a kamarádstvím. Po probuzení je Mína polepšená
slečna...

zdroj: youtube.com

foto: Lenka Mužíková

Bolesti zad občas trápí každého z nás. Čím dál tím častěji si však
na ně stěžují i děti.
Ve škole se přikláníme k názoru, že se o prevenci zdraví nemá jen
neustále mluvit, ale přímo činit. A že nám péče o zdraví není lhostejná, prokázala paní učitelka Hanzlová hned první zářijový týden.
Ve spolupráci s paní fyzioterapeutkou Nelou Fišerovou připravila
pro žáky projektový den v rámci OP VVV Šablony II pod názvem
Správné sezení ve školních lavicích. Zajímavým způsobem byly žákům vysvětleny například pojmy: vadné držení těla, plochonoží,
úrazy dětí a jejich následná rehabilitace. Děti si aktivně nacvičovaly správný sed a opravdu je to „věda“, posuďte sami: zatížení plosek (palec-malík-pata), posazení na sedací hrboly, aktivace v zevní
rotaci, vyrovnání páteře, zmírnění zatížení extenzorů šíje, aktivace
mezilopatkových svalů atd. Motivační částí projektového dne byla
prezentace krátkého animovaného příběhu Pokřivení a vzpřímení.

animovaný příběh k zhlédnutí na youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=9gCW1ozLkyM
Téma zdraví jsme neopustili ani v říjnu.
V pondělí 14. 10. 2019 žáci 1.- 3. tříd navštívili Divadlo loutek v
Ostravě. Muzikální a veselé představení Malá Mína zmlsaná diváky pobavilo, ale také poučilo o tom, že je lepší dávat přednost čerstvé stravě před polotovary, které jsou plné konzervantů a barviv.
Nechyběly důvtipné kostýmy herců, kouzla ani vtip. Fotografovat
se v divadle nesmí, proto alespoň krátce popíšeme pohádku:
...Mína je hodně zmlsaná. Když má sníst něco, co jí nechutná,

Pozvánka

Před budovou Divadla loutek v Ostravě po představení pohádky
Malá Mína zmlsaná.
Děti ze III. třídy napsaly:
Adam C.: Mně se nejvíce líbilo, když ten pan Hamburger vylezl z
mražáku.
Přemek Š., Péťa H.: Ustrašený párek byl legrační.
Toník D.: Líbily se mi kostýmy paní Koprové, pana Špenáta a pana
Párka.
Gabka N.: Líbilo se mi to celé, ale asi nejvíce Mína, která se polepšila.
Jitka Pajlíková

Pohotovostní číslo
Pro chovatele hospodářských zvířat a včelaře:

Běh do vrchu Ráztoka - Pustevny
V sobotu 7.12.2019 se uskuteční 50. ročník tradičního
běžeckého závodu
„Běh do vrchu Ráztoka – Pustevny“.
Pořádá tým BeskydSki ve spolupráci s lyžařským střediskem Pustevny, s.r.o.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy, sděluje, že pro
území Chráněné krajinné oblasti
Beskydy je v souvislosti s řešením
škod, způsobených velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností
vyjíždět na místní šetření, zřízeno
pohotovostní telefonní číslo :

731568413

Na toto číslo je možné volat od 8 do 16.30 hodin nejen v běžné
pracovní dny, ale také o víkendu.
Mgr. František Jaskula
ředitel regionálního pracoviště
Správa CHKO Beskydy
Listopad 2019
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Naši jubilanti

Zubní ordinace
Na začátku října jsem v podkroví Hrušky otevřela soukromou
zubní ordinaci. Vzhledem k množícím se dotazům ohledně
přijímání nových pacientů bych Vás chtěla informovat, že nové
pacienty nepřijímáme, a to z důvodu zcela naplněné kapacity.
Vzhledem k tomu, že jsem na mateřské dovolené, tak ordinuji
pouze na zkrácený úvazek. Bohužel není v mých silách ošetřovat mé pacienty z minulého pracoviště ve Veřovicích a ještě
přijímat do péče nové pacienty, ať už občany Trojanovic, nebo
kterékoliv jiné. Tento stav bude s největší pravděpodobností
dlouhodobější, proto jsem zamítla i úvahy o zavedení pořadníku pro evidenci nových pacientů.
Provozuji soukromou zubní praxi v pronajatých prostorech
obce. Tímto asi vznikla domněnka, že obec má možnost ovlivnit nábor pacientů. Nejde z mé strany o nevstřícnost k občanům a kritickou situaci nedostatečné prevenentivní a akutní
zubní péče vnímám, nicméně hlavním limitem jsou omezené
časové možnosti. Děkuji za pochopení.
Petra Kolláriková

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Aloisie Caletková

94 let

Drahomíra Válková

91 let

Bohuslava Šablaturová 85 let
Bohumír Adamčík

85 let

Karolina Čadová

75 let

Jindřich Weiss		

75 let

Jan Fabián

75 let

Stanislav Raška

70 let

Věra Baletková

70 let

Marta Novotná

70 let

František Gajdušek

70 let

75 let

Všem jubilantům
srdečně gratulujeme.

Aplikace Záchranka
Nedělní úraz koloběžkáře z 20.10.2019 v
dolní části Knížecí cesty ve mně vzbudil
otázku:
Komu volat v případě zranění na této komunikaci? Můžu svým rozhodnutím, zda
volat záchrannou službu nebo horskou
službu, urychlit dojezdnost první pomoci?
Na tyto otázky mi odpověděl náčelník Horské služby Beskydy, Radan Jaškovský.
Mobilní síť eliminovala časové prodlevy na
minimum. Zda voláte horskou službu nebo
záchrannou službu, nehraje podstatný rozdíl, krátké zdržení nastává při volání 112,
protože je obsluhována hasiči, kteří následně přepojují hovor na záchrannou službu.
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Horská služba NON STOP +420 1210
Záchranná služba
155
Centrum tísňového volání
112
Vývoj jde dál a v
dnešní době se jeví
jako nejlepší instalace aplikace Záchranka.
Nainstalovat lze pochopitelně jen na
chytrý telefon. Aplikace je určena pro spojení se Záchrannou službou nebo Horskou
službou.
Funguje momentálně ve třech zemích

(ČR,Slovensko,Rakousko).
Po podržení tlačítka přijde výzva na Záchrannou službu nebo Horskou službu,
s údaji: telefonní číslo, z kterého byla spuštěna, jméno majitele, a pokud je zapnuta
poloha (gps), také přesné souřadnice místa
s mapou. Následně dojde k vytočení linky
155.
V případě, kdy se nacházíte do 40 km od
stanice Horské služby, máte možnost stisknout tlačítko s logem Horské služby. Tím
dojde k odeslání nouzové zprávy s Vaší
přesnou polohou členům Horské služby v
dané oblasti. Zároveň dojde k vytočení linky 1210.
Ivana Vrtalová
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Znáte růži ‘Generál Štefanik’ ?
Sadové růže neboli sadovky či růže parkové jsou vzpřímené keře o
výšce 1,2 až 4 m. K odrůdám typických sadových růží, které u nás
můžete vidět, patří i fialově kvetoucí ‘Generál Štefanik’ vyšlechtěná
v České republice (Böhm, 1931). Jde o hybrid R.gallica. Jednou z
jejích dobrých vlastností jsou výhony bez ostnů. Pokud se vyskytují, jsou měkké a spíš bývají nahrazeny pouze štětinami, které lze
snadno setřít prsty. Její tmavozelené hrubé listy jsou jen výjimečně
napadány chorobami a škůdci. Bohatost kvetení vynahradí to, že

vykvete pouze jednou, počátkem léta. Hybridy Rosa gallica se daří
pěstovat i při minimální péči. Nejsou tak závislé na kvalitě půdy
jako ostatní skupiny starých růží.
V předsvátečním nedělním odpoledni byla tato růže vysazena u
památníku T.G.M na Horečkách u příležitosti 101. výročí vzniku
Československa.
Ivana Vrtalová
Čerstvě zasazené růže po stranách památníku T.G.
Masaryka.

75. výročí úmrtí dvou dívek

foto: Ivana Vrtalová

zdroj: www.ruze.wi.cz

zdroj: www.ruze.wi.cz



V době stanného práva zaplatily dvě dívky životem za pozdní návrat domů. Po 16.hodině, kdy platil zákaz vycházení, byly po neuposlechnutí výzvy k zastavení chůze 17.11.1944 zastřeleny. -red-

foto: Ivana Vrtalová

foto: Drahomír Strnadel

101. výročí vzniku první republiky

V pátek 25.10. si děti a učitelé místní základní školy připomněli
již 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Za
zpěvu písně „Ach synku, synku“ položili věnec k pomníku obětem
1. a 2. světové války.
-redListopad 2019
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Frenštátský běžecký pohár
2.října uzavřel závod Podzimní pětka běžecký pohár a mohlo tak
dojít k závěrečnému sčítání bodů. Motivací bylo rozdávání dvojnásobného bodového přídělu oproti předchozím závodům. Oceněni
byli nejen nejlepší běžci tohoto závodu, ale i celkoví přeborníci v
součtu všech 7 odběhaných tratí. V mládežnických kategoriích , na
trati 2,7 km, se neztratily ani běžkyně z Trojanovic. Zatímco v kategorii žaček si stupně vítězů (2.místo) vyběhala Žofie Procházková,
předžačky z Trojanovic obsadily hned stupně dva. Alžběta Pařeni-

cová první místo a Judita Juračáková v těsném závěsu místo druhé.
Půlroční snažení pak bylo korunováno ziskem medaile a hodnotných odměn. V konečném součtu se ve svých kategoriích Žofie
Procházková umístila na 2.místě a Judita Juračáková na 1.místě.
V sezóně 2020 se můžete zapojit i vy. Vyzkoušejte některý ze závodů samostatně, nebo se zapojte do celého pohárového klání. Více
na www.atletikafrenstat.cz.
Ivana Vrtalová

Frenštátský běžecký
pohár 2019

foto: Ivana Vrtalová

14.5.2019
Přes mosty
26.6.2019
Letní test

Vyhlášení Podzimní pětky - kategorie žačky

10.7.2019
Tichavská tůňka

foto: Ivana Vrtalová

31.3.2019
Běh Papratnou

Vyhlášení Podzimní pětky - kategorie předžačky

11.8.2019
Cena SK Valašského
království

Vyhlášení FBP - kategorie žačky

2.10.2019
Podzimní pětka

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

4.9.2019
Pustevny nahoru a dolů

Vyhlášení FBP - kategorie předžačky

Hlásiče požáru a CO2

Pozvánka
je, v předchozích dvou letech jim pořídil už
4100 těchto zařízení. Letos senioři dostanou další 4 tisícovky čidel.
Pokud máte zájem zabezpečit svou domácnost, obraťte se na nejbližší výdejní místa.
Doporučuji nejdříve telefonicky ověřit dostupnost čidel. K výdeji postačí občanský
průkaz. Na jednu domácnost lze vyzvednout jednu dvojici čidel.
Kopřivnice: Štefánikova 1163/12; pondělí
8:00 až 16:30 hod.; tel: +420 770 138 188;
e-mail: koprivnice@seniorpointy.cz

Hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého dostanou zdarma senioři nad 65 let.
Kraj tak navazuje na zvyšování bezpečnosti starších občanů Moravskoslezského kraListopad 2019

Nový Jičín: Revoluční 1525/6; úterý 8:00
až 12:00 hod., středa 12:00 až 16:00 hod.;
tel.: +420 556 423 865; e-mail: novyjicin@
seniorpointy.cz
Ivana Vrtalová

10.11. - 17.11.2019 pro Vás připravujeme

svatomartinské menu
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Znáte ptáka strakapouda?

foto: Michaela Běčáková

foto: Michaela Běčáková

foto: Michaela Běčáková

Po šesti letech od zateplení školní budovy se ve fasádě objevily otvory, které pozorováním byly připsány aktivní činnosti strakapouda velkého. Pachatele i jeho práci
popsala místní znalkyně problematiky Michaela Běčáková.
„Znáte ptáka strakapouda? Pilný je a žádný louda! Po kmenech se šplhá rád, chce z nich
červy vyzobat. Jak má peří zbarvené? Černo-bílo-červené.“
Říkanka pro děti z Veršované encyklopedie krásně vystihuje zástupce ptačí říše, kterého viděl či slyšel snad každý. Akorát mu mnozí z nás říkají spíše univerzálně „datel“.
Nejběžnější a nejznámější ze strakapoudů je strakapoud velký (Dendrocopos major).
Patří do řádu šplhavci. Ti mají nohu uzpůsobenou ke šplhání po stromech tak, že 2
prsty jim směřují dopředu a 2 zase dozadu (většina ostatních ptáků má 3 prsty vpředu
a 1 vzadu). Při šplhání jim však pomáhají i silná a pružná ocasní pera. Všichni naši
šplhavci (strakapoudi, žluny, datlové, datlíci a krutihlav) patří do čeledi datlovití a
jsou vybaveni dlouhým a ostrým zobákem. Ten je nejdůležitější částí jejich těla - tesají si do dřeva dutiny na hnízdění, za pomoci dlouhého jazyka s háčky jim slouží k
získávání potravy (hmyzu a jejich larev ukrytých pod kůrou a ve dřevě) a v neposlední řadě jej využívají k lákání samic a obhajobě teritoria. K charakteristickému Strakapoudi hnízdí v dutinách, které si tesají do
bubnování si vybírají nejvíce znělé předměty. Zatímco v lese si musí vystačit s dutým narušeného dřeva na kmeni stromů (na snímku
dřevem, v blízkosti lidí jsou přitahováni zejména k různým plechovým částem staveb. vstupní otvor do dutiny strakapouda v akátu).
A nejen k nim. Z dosud neznámých příčin
(nejen) strakapoudy zejména v době mimo
hnízdění začaly přitahovat zateplené fasády budov, do kterých klovou. Tak vytvářejí
kruhové otvory. Nad odpovědí na otázku,
proč se datlovitým izolační materiál tak líbí,
si lámou hlavy ornitologové po celém světě.
Jednou z teorií je, že dutý zvuk zateplení jim
připomíná ztrouchnivělý strom, ve kterém
by mohli nalézt potravu, případně si chtějí
„jen“ zabubnovat. Špatnou zprávou pro majitele poničených fasád je to, že strakapoudy
klovat do fasády baví a neexistuje univerzální a spolehlivý způsob, jak jim to vymluvit. Na zvukové i vizuální plašiče v podobě
maket dravců a sov si velmi rychle zvyknou
a čichová odrazovadla rovněž vůbec nefungují (většina ptáků, včetně strakapoudů, má
totiž velmi špatný čich). Zoufalé majitele demolovaného zateplování budovy pak možná
napadne poslední možnost – vzít do ruky
vzduchovku. Ačkoliv strakapoud velký není
na seznamu zvláště chráněných druhů živo- Strakapoud velký
Letky (peří křídel, které umožňuje let ptáků)
čichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., přesto jej
strakapouda velkého.
chrání evropská Směrnice o ochraně volně žijících ptáků a zákon o ochraně přírody
a krajiny č. 114/1992 Sb. Pokud tedy nejdou zahnat, což takhle to vzít z druhé strany
a dát jim něco lepšího než polystyren? Jako úplatek jim můžete zkusit nabídnout
ořechy (nejradši mají vlašáky) a v zimním období je přilákáte i na lůj. Třeba to zrovna na toho Vašeho strakapouda zabere…
Víte, že…

•
•

na území Trojanovic můžete narazit na 8 druhů šplhavců? V České republice
jich přitom žije 10 druhů.
strakapoud velký má vyvinutý pohlavní dimorfismus? Znamená to, že na první
pohled poznáte samce od samice. Samci mají červenou barvu v zátylku, kdežto
samičky mají zátylek černý.
exotický příbuzný našich strakapoudů je tukan? Jelikož se živí plody a nepotřebuje se k potravě dostávat skrze dřevo, jeho zobák může být tak nápadně velký
a krásně zbarvený.
Mgr. Michaela Běčáková Precizní práce - otvory v izolační vrstvě budovy záAOPK ČR, RP SCHKO Beskydy,Rožnov pod Radhoštěm kladní školy nápadně připomínají otvory do dutiny
na stromech.
foto: Michaela Běčáková

•
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Vítání občánků a setkání s jubilanty 5.10.2019

10 let obecních symbolů
Obecní prapor a obecní znak 19.11.2019
oslaví 10 let své existence.
Znak i vlajka spojuje prvky znaku olomouckého arcibiskupství a znaku zakladatele obce
Ferdinanda Juliuse Troyera. Návrh vzešel
od akademického sochaře Andrého Vícha z
Uherského Hradiště.

ZNAK

Občánci zleva: Elen Ptáčková, Jesika Lewandowska, Sebastian Mráz, Elen
Sarrahy, Anežka Mikesková, Matěj Kuhn

V zeleno-červeně polceném štítě vpravo dvě
zlatá srdce nad sebou, vlevo čtyři (2, 2) stříbrné kužely.

Černobílá podoba znaku

Občánci zleva: Denis Puigdefabregas Geryk, Eda Vaněk, Justina Petruchová,
Matěj Šuhajda, Lilien Vernerová
Ztvárnění podle Radka Leskovjana

VLAJKA/ PRAPOR

Nahoře zleva: Milan Juračák, Stanislav Juračák, Oldřich Kubáň, Ladislav List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a červeŠmajstrla, Milan Chovanec, Vladimír Maloň
ný. V zeleném pruhu u žerďového okraje žluté
Dole zleva: Božena Petrová, Ilona Cabáková, Věra Kaňová, Emilie Jurková, srdce. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Anežka Bjačková, Ludmila Fabiánová, Pavla Kutáčová, Jana Škrblová
Obecní noviny z Trojanovic - periodický tisk územního samosprávného celku - MK ČR E 22401
• vychází měsíčně • číslo vyšlo 4. 11. 2019 v nákladu 1200 ks • vydává: Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R., IČ 00298514 •
• tisk: ARUNDO TRADING, s.r.o. • foto: Ivana Vrtalová- Louka u Koksaře •
Uzávěrka příštího čísla bude 20. listopadu 2019, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz
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