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Slovo starosty

Poslední rozloučení s Karlem Lopraisem

Jiří Novotný
Únor 2022

foto: TV Beskyd
foto: David Šrubař
foto: Ivana Vrtalová

Vážení a milí spoluobčané,
v poslední krátké době nás opustily výrazné osobnosti regionu, které ale měly
vazbu také na obec Trojanovice. Je to již
delší dobu, co nás opustil Jirka Raška, ale
nedávno, krátce po sobě, nás opustil nejprve Hans Šrubař a nyní Karel Loprais. Je
to ztráta pro region a bohužel také tvrdá
realita. I smrt patří k životu, a i když je
mi to nesmírně líto, život jde dál. To, že
jde život dál, si uvědomím, když se podívám z okna našeho provizorního obecního úřadu na hasičské zbrojnici a vidím
mnoho dětí, jak bruslí na fantastické ploše, kterou nachystali obecní hasiči, smějí
se a baví se. Ty jsou budoucností. Život
jde dál a je na nás všech, abychom si uvědomili, že nic netrvá věčně a že život má
smysl prožít tak, jak jej prožil Karel nebo
Hans. Život naplněný skutky a určitou
vášní i lidskostí. Je důležité uvědomit si,
že lpění na maličkostech a malichernostech, navíc vyšperkovaných netolerantností či hádavostí, nemá smysl. Odchod
inspirativních lidí by pro nás měl být
příležitostí k zamyšlení, co je v životě důležité a čeho bychom ještě chtěli v našich
životech dosáhnout, abychom obohatili nejen sebe, ale také okolí, společnost,
obec. Jsme tu jen na chvíli, tak ať to stojí
za to. Ano, doba, kdy stát je díky minulé
vládě extrémně zadlužen a kdy se choval
v mnoha ohledech neracionálně, jen aby
dal lidem pomyslný toastový chléb a hry,
není ideální. Ale na druhou stranu nám
může krize, ať již jakákoliv, otevřít nové
možnosti. A tyto může hledat každý z
nás. Jako důležité vnímám to, aby každý
z nás v sobě objevil trochu Jirky, trochu
Karla i trochu Hanse a začal dělat to, co
jej baví a naplňuje. Přestal o tom mluvit a
začal konat. Klukům přeji hezký odpočinek, rozhodně na ně nikdy nezapomenu.
A všem občanům naší krásné obce přeji,
aby našli vlastní naplněnost, hravost a
chuť měnit sám sebe i svět kolem.

hřbitově, v odpoledním programu na náměstí ve Frenštátě p.R. se vzpomínalo neformálně formou rozhovorů, písní a promítání fotografií na velkoplošné plátno.

foto: Zdeněk Sazovský

Sobota 22.ledna 2022 se na Frenštátsku
nesla v duchu rozloučení se s legendou
automobilového sportu, šestinásobným
vítězem dakarské rallye. Zatímco dopoledne patřilo oficiální pietě na frenštátském

Na poslední cestě Karla Lopraise doprovázeli nejen jeho nejbližší, známí,
kamarádi, kolegové a příznivci, ale také
dakarské Tatry, které s ním byly neodmyslitelně spjaty. Tak zaznělo i z úst
generálního ředitele Tatry: „Pan Karel
Loprais dokázal rozsvítit značku Tatra
v globálním světě a mojí povinností je,
aby tato žárovka svítila co nejdéle.“
Hold a punc váženosti nadregionální
osobnosti dodala také čestná valašská
stráž.
Ač obřadní místnost byla vyhrazena
pro rodinu a přátele, nezapomnělo se
na všechny, kteří se chtěli rozloučit.
A tak každý z příchozích měl možnost
zapsat vzkaz do kondolenční knihy, ale
také sledovat smuteční obřad na dvou
velkoplošných obrazovkách umístěných
před obřadní síní. Zde byly v průběhu
dopoledne promítány i fotografie ze života dakarského závodníka a zaznívaly
oblíbené písně.
Po přesunu na frenštátské náměstí se
vzpomínalo na společně prožité okamžiky v rozhovorech např. s hudebníkem Marcelem Woodmanem, Chantal
Poullain, Jakubem Jandou nebo synovcem, nesoucím dál odkaz závodního
jezdce, Alešem Lopraisem.
Společným vzkazem do závodnického nebe a závěrečným přípitkem byla
vzdána pocta životu Karla Lopraise a
sportovním úspěchům.
Nad frenštátskou kotlinou tak ochrannou ruku od jednoho stolu drží již společně závodnická esa Jiří Raška a Karel
Loprais.
Ivana Vrtalová
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Poslední rozloučení s Karlem Lopraisem -pokračování

Napsáno na okraji

foto: David Šrubař

foto: David Šrubař
foto: David Šrubař

foto: Zdeněk Sazovský

foto: David Šrubař

foto: David Šrubař

N

edávno zesnulý princ Filip,
Joachim Sauer (choť Angely
Merkelové) nebo František Štěpán
Lotrinský - víte, co společného pojí
tyto pány dohromady? Všichni byli
(či jsou) manžely mnohem úspěšnějších a ambicióznějších manželek. Představte si situaci, že bychom
my muži najednou byli ve stínu své
ženy. Veškerá pozornost okolí by se
soustředila především na ni a ne na
nás. Stali bychom se těmi druhými v
pořadí. Zvládli bychom to? Nejsme
vždy těmi nejlepšími, pánové, a je
potřeba se s tím smířit. Žena může
být stejně tak dobrá - ne-li lepší než
muž - politička, podnikatelka, pilotka či řidička kamionu. Ženy mohou
uspět v každé životní oblasti a ještě
se v ní navíc i proslavit. Co ale budeme v tom stínu dělat my, zatímco
partnerka bude například profesně
růst? Budeme připraveni ji maximálně podporovat a pomáhat jí?
Nabízí se otázka, jak to bude s chodem domácnosti. Kdo se postará o
děti? Kdo uvaří, vypere a uklidí celý
dům? Chápu, že tyto záležitosti mohou u řady mužů vzbudit mírnou
nejistotu. První z možností je požádat o pomoc někoho z ostatních
členů rodiny. Další věc je najmout si
člověka, který nám s těmito činnostmi pomůže za úplatu. Nevýhodou
oproti první variantě je to, že nás
to bude stát nemalé finanční prostředky. Jiná možnost je spoléhat se
na to, že má naše žena určité super
schopnosti, všechno zvládne sama
a my se budeme jen válet doma na
pohovce. S největší pravděpodobností nám však nejspíš nezbude, než
abychom sami přiložili ruku k dílu
a stali se „muži v domácnosti“, kteří
umí žehlit, vařit, stlát postele a starat
se o naše děti! Není třeba se toho
bát. Možná se časem ukáže, že v některých věcech budeme i úspěšnější. Popřejme tedy ženám co nejvíce
úspěchů při cestě jejich životem. Já
osobně každé ženě přeji, aby byla
šťastná a naplněná po boku svého
spolehlivého a oddaného partnera.
A- pánové - třebaže nežijeme po
boku Margaret Thatcherové či Marie
Curie-Sklodowské, zkusme někdy
aspoň na chvíli dobrovolně ustoupit
do stínu a dopřát svým protějškům,
aby se mohly také realizovat.
Matěj Fucyman
Únor 2022
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Zásahová činnost jednotky SDH Trojanovice v roce 2021

Kluziště v obležení dětí

V minulém roce naše jednotka dobrovolných hasičů vyjížděla ke 133 událostem.
K 33 jsme byli povoláni přímo operačním střediskem.

Zásahová činnost jednotky SDH Trojanovice v roce 2021 dle typu události
Počet

Požár

9

Technická pomoc

15

Únik ropných produktů

1

Ostatní pomoc

3

Planý poplach

5

CELKEM

33

foto: Ivana Vrtalová

Typ události

Zásahová činnost jednotky SDH Trojanovice v roce 2021 dle místa události
Počet zásahů

Trojanovice

21

Frenštát pod Radhoštěm

11

Čeladná

1
foto: Ivana Vrtalová

Katastrální území

Jednou z dalších činností, kterou dobrovolní hasiči ve
svém volném čase zajišťují, je příprava ledové plochy v
areálu hasičské zbrojnice.
Kluziště se tak stává v odpoledních hodinách centrem
setkávání a hasičům patří za tuto činnost velké poděkování.
Ivana Vrtalová

Další výjezdy byly technického typu, jako dovoz vody, čištění studní atd. , převážně na žádost občanů. Dohromady jsme tak u událostí strávili téměř 200 hodin.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem trojanovickým hasičům a jejich rodinám za obrovskou podporu.
				
Pavel Štefek, velitel JSDH
Více informací můžete najít na našich internetových stránkách: www.sdh-tro- Dokončení rekonstrukce OÚ Trojanovice je plánováno s ohledem na stav prací ke konci 3/2022.
janovice.com.

Klín

Vrba

Nástěnné hodiny z vrby

Stolní hodiny z ořešáku

Barok

Nástěnné hodiny z ořešáku

hodiny

Housle

Ořešák a padouk

od sochaře Pavla Cupak
´

• každý kus originál • velké množství druhů • ruční výroba • přírodní materiály

k zakoupení zde:
Galerie Cupakdesign
(stará škola pod Radhoštěm)

Krajina

Nástěnné hodiny z ořešáku

Únor 2022

Trojanovice 344
+420 773 944 060

pavel@cupakdesign.com
www.cupakdesign.com

Kometa

Stolní či nástěnné vyřezávané – dub

Graffiti

Nerez a masivní smrk
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Jezdecká sezóna 2021

foto: archiv JK Trojanovice

foto: archiv JK Trojanovice

Trojanovický oddíl se závodů v celé
republice účastnil i díky grantové
podpoře obce, za kterou děkujeme.
Iveta Biolková Gabriela Kopřivová a Carpala-Peli ve finále Skokového
poháru

foto: archiv JK Trojanovice

Členové klubu se účastnili parkurových soutěží jak na domácím kolbišti,
tak i na ostatních kolbištích v České
republice i v zahraničí. Nikol Rypková na poníkovi Sally King získala titul
oblastní mistryně v parkurovém skákání na pony v kategorii dětí 14-16 let,
zúčastnila se mistrovství republiky.
Gabriela Kopřivová závodila s poníkem Pepsi SG na mezinárodních závodech v Polsku, Olomouci, v rakouském Wiener Neustadt, kde v Elite tour
obsadila celkově třetí místo. S klisnou
Carpala – Peli se v celorepublikové
soutěži Český skokový pohár umístila
ve finále v Martinicích na třetím místě
v kategorii mladší junior.
Lucie Strnadlová díky mistrovskému titulu v kategorii
žen závodila na prestižní soutěži Prague Play Off v pražské
O2 aréně po boku světových
špičkových jezdců.

se předvedly dvě pony klisny našeho
chovu Aifra a Astra. V soutěži spřežení ALKAPET Cup v kategorii dětí vyhrála naše Kristýna Pšenicová s pony
klisnou Aifra , na druhém místě byla
Tereza Valštýnová s Cézarem.
V kategorii dospělých brala třetí místo
Dagmar Kuběnová rovněž s Cézarem.
Finále ALKAPET Cupu ve spřežení
se konalo v Kravařích , kde jsme měli
čtyři zástupce mezi dětmi. Kristýna
Pšenicová byla třetí, Tereza Valštýnová čtvrtá, Kristýna Zemanová pátá a
Tereza Bayerová šestá. Celkovou vítězkou seriálu se stala Kristýna Pšeni- Trojanovický tým na finále ALKAPETU
cová s Aifrou. V kategorii dospělých
byla druhá Dagmar Kuběnová s Cézarem.
V říjnu 2021 jsme pro členy klubu pořádali Hubertovské koňohrátky a při
Mikulášské nadílce si děti na koních
zařádily v maskách čertů a v jiných
nápaditých modelech.

foto: archiv JK Trojanovice

V loňském roce 2021 se začátek sezóny posunul do pozdějších jarních měsíců na venkovní kolbiště,
v jezdeckých halách se nezávodilo
kvůli pandemii. Trojanovický jezdecký klub pořádal v dubnu základní zkoušky jezdeckého výcviku, v
květnu a červenci soutěže ve skocích
určených pro poníky i velké koně, na
podzim pak lead rein pro nejmenší
jezdce.

Mimo skokové soutěže se
jezdecký klub pravidelně
účastní i soutěží v zápřahu a
výstav koní. V Lysé nad Labem se konala Výstava českého sportovního pony, kde Mikulášská nadílka

Lucie Strnadlová na koni Calox

foto: www. olympijskytym.cz

Fandíme olympionikům - Klára Ulrichová
Sedmnáctiletou českou skokanku, rodačku z Valašského Meziříčí, která od šesti let žije ve Frenštátě p.R.,
budeme mít možnost podpořit u televizních obrazovek v olympijském individuálním závodě na středním
můstku.
První zkušenost s můstkem získala v devíti letech na
campu Jiřího Parmy pod trenérem Davidem Kryškem.
Od té doby trénuje v oddíle skoků na lyžích ve Frenštátě
p.R. a od 14 let závodí za TJ Dukla Frenštát pod vedením
mistra světa a olympijského medailisty Jaroslava Sakaly.
Díky nominacím tří českých skokanek (na základě olympijských kvót, které jsou vypočítávány podle výsledků ve
Světovém poháru, letním Grand Prix a Kontinentálním
poháru v sezonách 2020-21 a 2021-22) se tak poprvé
v historii pod pěti kruhy představí ve skoku na lyžích i
ženy z České republiky.
-redÚnor 2022
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Poděkování za grant

Naši jubilanti
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito občané:

Anežka Mašlaňová

93 let

Pavla Kusová		

85 let

Robert Čuba		

70 let 		

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

Pozvánka na zastupitelstvo

Navzdory omezením a překážkám, které s sebou přinesl
rok 2021, podařilo se Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm uspořádat řadu akcí, které měly úzký vztah k obci
Trojanovice.
Od května jsme po skoro půlroční nucené pauze znovu
zahájili edukační programy pro školy, kterých se účastní
žáci Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích i žáci mateřských škol. Kromě tradičního vánočního programu žáci navštívili programy Jak se dělá
Radegast, Kdo bydlí v lese či program pro netradiční rozvoj matematických dovedností Jak šel Matěj na trh. V září
jsme uskutečnili také Frenštátskou muzejní noc, které se
účastní návštěvníci ze širokého okolí. Ta letošní měla podtitul Muzeum je když… a připomněli jsme si při ní 70 let
existence našeho muzea.
Připravit akce, aby byly zajímavé a kvalitní, vždy něco stojí. Z tohoto důvodu jsme v dubnu loňského roku v rámci
grantové výzvy požádali obec Trojanovice o finanční příspěvek na naše aktivity. Poskytnutou dotaci jsme využili na
realizaci výše zmíněných akcí. Jménem muzea bych chtěla
poděkovat obci Trojanovice za podporu a všem trojanovickým občanům za přízeň, kterou nám věnují.

Zveme všechny občany na 21. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 28. února 2022
v 18.00 hodin v sále Hotelu Beskyd.

Mgr. Alena Figarová, vedoucí muzea

Mezi největší sportovní úspěchy Jiřího
Rašky patří zlatá olympijská medaile
ve skocích na lyžích na středním můstku a stříbrná olympijská medaile z velkého můstku z 10. zimních
olympijských her v Grenoblu (1968). Ve stejném roce vyhrál také
mistrovství světa ve skoku na lyžích na středním můstku.
Raška je držitelem několika dalších medailí z mistrovství světa v
roce 1968, 1970 a 1972. Stal se vítězem Intersport turné 1970/71
(dnešní Turné čtyř můstků) a získal mnohá další vítězství a medaile v různých závodech.
Po ukončení aktivní sportovní kariéry působil jako trenér státní
reprezentace a frenštátských skokanů. V roce 2003 se stal českým
Lyžařem století, v roce 2005 získal od Českého klubu fair play hlavní cenu za celoživotní činnost.
Prezident Václav Klaus mu v roce 2011 udělil Medaili za zásluhy.
Jeho cestu na skokanský vrchol ztvárnil poutavou formou spisovatel Ota Pavel v nezapomenutelné knize Pohádka o Raškovi.
Převzato z www.novinykraje.cz/
Únor 2022

Jak se dělá Radegast

foto: archiv MNJ

Jiří Raška je legendou a vzorem nejen
pro sportovce. Do srdcí lidí ve Frenštátě se zapsal nejen svými sportovními
úspěchy a vítězstvími, ale také svým
charakterem, osobními postoji a celoživotní prací pro český sport a lyžování.

foto: archiv MNJ

10. výročí úmrtí Jiřího Rašky

Jak šel Matěj na trh
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Klub seniorů pod Javorníkem

Akce v Trojanovicích a okolí

foto: archiv Klubu seniorů p.J.

Muzeum ve Frenštátě p. R.
výstavy a programy

PAVEL STRNADEL - OZVĚNY
Výstava k 70. narozeninám autora.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. února 2022.

V parku na lavičce sedí starší muž a usedavě pláče. Zastaví se u něho kolemjdoucí a
ptá se ho: Co je Vám, dědečku, něco Vás bolí¬? Ne, nic mě nebolí, odvětí senior a dále
pláče. Tak ztratil jste peníze nebo doklady? Ne, nic jsem neztratil. Tak proč pláčete?
Já netrefím domů, odpověděl stařík.
To je samozřejmě vtip, ale ruku na srdce, kolik je na světě, ale i v našem okolí starších lidí, kteří na sklonku života žijí o samotě, jen se svými vzpomínkami. Jednou
z možností, jak se samotě vyhnout, je sdružovat se v nějakém klubu nebo spolku.
Jedním z takových klubů je klub pod Javorníkem, který má v současné době 25
členů a bezmála 30 let činnosti. Od vzniku klubu se v něm vystřídalo okolo 100
členů.
Historie klubu je zachycena v kronikách, které připomínají osobnosti, které klubem prošly, a bohatou činnost v rámci
pravidelných schůzek a setkání. V minulém čísle Obecních novin jsme podrobně
hodnotili život v nelehkém loňském roce. Před námi je nový rok, který, jak všichni
doufáme, bude lepší a klidnější než ten minulý. Máme připraven plán činnosti na
I. pololetí, který je velice pestrý, ale zároveň velice náročný jak po stránce organizační, tak finanční. Obsahuje nejen zábavu, procházky, výlety, brigády, přednášky
a besedy s hosty, ale také zajištění složitějších akcí, jako je kácení máje, které je
tradiční a hojně navštěvované našimi občany. Nebudu již více prozrazovat, o jednotlivých akcích budete včas podrobně informováni.
Naše činnost by nebyla možná bez pomoci vedení naší obce, která nám ve všech
oblastech pomáhá a vychází vstříc. Moc si toho vážíme a děkujeme.
Máme za sebou první měsíc v tomto roce a událo se toho v klubu poměrně dost.
Na první letošní schůzce jsme si vyhodnotili rok předchozí a seznámili členy klubu s plánem aktivit v roce 2022.
Na druhé schůzce jsme přivítali paní místostarostku obce Ivanu Vrtalovou, která
nás informovala o vykonané práci a úkolech, které jsou plánovány na letošní rok.
V závěru odpověděla na řadu dotazů. Velice příjemné a bezprostřední setkání.
V lednu jsme také oslavovali. Narozeniny slavily naše pracovité včeličky, nestorky
klubu - paní Mikesková a Petrová, a předseda klubu Joža Stavárek.
V druhé polovině ledna jsme se mikrobusem našich hasičů vydali do Rožnova na
překrásnou výstavu “Já bych rád k Betlému“. Tento výlet jsme ukončili v kolibě na
Pasekách u dobrého jídla.
V samotném závěru měsíce jsme si v klubu zahráli společenské hry a promítli na
videu vzpomínky na akce pořádané v roce minulém. Prostě, nenudíme se a je nám
spolu dobře. Pokud máte chuť
trávit volný čas v našem klubu, budete vítáni. Najdete nás každou středu v klubovně areálu MŠ pod Javorníkem. Začal jsem své povídání vtipem a vtipem je také
ukončím.
Víte, jaký je rozdíl mezi českým a americkým důchodcem?
Žádný, oba dva si mohou z důchodu dovolit výlet do Prahy.
Za klub seniorů pod Javorníkem Vám pohodu a zdraví přeje
Miroslav Zágora, kronikář klubu

ČTVRTEČNÍCI
ŠKOLSTVÍ NA FRENŠTÁTSKU - II.
Obrázky z dějin základního školství od Velké
války po konec první republiky.
Přednáší Mgr. Martin Trubač.
Ve čtvrtek 24. února 2022 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Reklama a inzerce

Prodám 15 metráků hnědého
uhlí kostka za 1000 Kč. Vlastní odvoz přívěsným vozíkem.
tel.737301004

Výzva
Žádáme paní, která byla poslána platit POPLATEK Z POBYTU dne 19.1.2022 na Informační
centrum Trojanovice, ať volá telefonní číslo
pokladny obecního úřadu 556 835 405.
Děkuji za pochopení, Věra Raiskubová
Únor 2022
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Nabídka spolupráce pro drobné řemeslníky a výrobce
Pro plánované rozšíření
sortimentu v prostoru

informačního centra
v Trojanovicích
poptáváme
lokální výrobky a drobné suvenýry
z Beskyd.

Nabízený sortiment by měl odrážet spojitost s místním regionem, s tradiční výrobou nebo tradičními surovinami. Jedná se
hlavně o výrobky s dlouhou expirací (dřevěné magnetky, srdíčka z překližky s možností gravírování vlastních motivů, dřevěné kuchyňské náčiní, plecháčky v různých
velikostech, klasické škrabky, mašlovačky z
peří, výrobky z modrotisku, např. kuchyňské chňapky, výrobky ze dřeva, dřevěné překližky, ovčí vlny, keramiky apod.).
Rádi zpropagujeme a podpoříme místní
producenty.
Nutnou podmínkou je oficiální živnost pro
řádné vyúčtování.
Kontakt:
Polyfunkční budova Trojanovice č.1 nebo na
emailu ic@trojanovice.cz.

Ztráty a nálezy
Obec Trojanovice oznamuje občanům, že podle ustanovení § 1052
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Není-li vlastník znám, je
nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.
Nalezenou věc vydá obec po odečtení nákladů a nálezného tomu,
kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho
roku od vyhlášení nálezného.
Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,
může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí
doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let
od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů a nálezného.
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec
nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci.
Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží
nálezci nálezné podle slušného uvážení.
V případě nálezů na území obce Trojanovice provádí veškeré činnosti spojené s převzetím, uchováváním a vydáváním nálezů praÚnor 2022

covnice podatelny Obecního úřadu Trojanovice (Trojanovice 210).
Zde je možno v provozní době odevzdávat nálezy a rovněž tak se
zde mohou o své věci hlásit vlastníci ztracených věcí osobně nebo
telefonicky na tel. č. 556 835 405.
Vyzvednutí nalezené věci je možné pouze osobně, po identifikaci
vlastníka a sepsání zápisu.
Datum nálezu Nalezené věci

Místo nálezu

7/2020

klíč husqvarna

v trávě u školy

8/2020

malá kožená peněženka

Solárka

12/2020

mobilní telefon - kruhový objezd Trojanotlačítkový
vice

24.5.2021

mobilní telefon

6.6.2021

mobilní
Redmi

26.6.2021

klíče

za potokem u č.p. 407

12.9.2021

finanční hodnota

Horní stanice lanovky

12/2021

dva klíče na prováz- Lomná - směr ke škole
ku

1/2022

Klíče s přívěsky

u kruhového
Trojanovice

objezdu

telefon před kaplí na Radhošti

Směr Hotel Banka, visely
na větvi u cesty

Seznam je aktualizován na stránkách obce: https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/ztraty-a-nalezy/
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Reklama a inzerce
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Záhada mizejících včel v Trojanovicích

Poděkování zaměstnancům Obecního úřadu

Otevřete úl a zapláčete. Zjistíte totiž, že úl je prázdný, včelky
zmizely. Tak takový pohled už zažíváme druhým rokem. Doslova kolaps včelaření. O této záhadě se můžete více dozvědět ve
filmu Záhada miznoucích včel, který lze zhlédnout na internetových stránkách https://www.youtube.com/watch?v=izpuq7__
N74. Zvláštní je i to, že opuštěným úlům se vyhýbají predátoři
i ostatní včely, i když tam ještě pořád zůstává med.
Jak zjišťujeme, nejsme v Trojanovicích jediní včelaři, kteří se
s tímto problémem potýkají. Dle dostupných informací byl takový kolaps poprvé zaznamenán v roce 2006 u průmyslového
včelaření ve Spojených státech amerických. Záhadné mizení
včel doposud nikdo nedokázal vysvětlit. Zatím se diskuze vede
o tom, co může být příčinou. Někdo tvrdí, že 5G vysílače, jíní
vidí příčinu v chemizaci zemědělské výroby, používání geneticky modifikovaných rostlin, parazitech apod.
Rádi bychom včelaření v Trojanovicích zachovali, proto nabízíme všem včelařům, pokud mají s mizením včel vlastní zkušenosti, nebo mají informace, které by mohly kolapsu zabránit,
podělte se s námi o ně. Nejprve se ale pokusíme zmapovat rozsah mizení včel v Trojanovicích. Pokud tedy máte i vy osobní
zkušenost se zmizením vašich včel, ozvěte se nám. Ke komunikaci můžete využít e-mailovou adresu mizejicivcely@seznam.cz.

Děkujeme pracovníkům obce Trojanovice za profesionální a
rychlé poskytnutí pomoci při potřebě zajištění, půjčení potřeb
pro manžela Aleše. Po prodělání jeho těžké nemoci jsme se dostali do svízelné situace a všem zúčastněným, kteří nás podpořili, děkujeme za pomoc.
Ještě jednou děkuji Mirka Hrachová.

Vlastimil Křesálek

Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR
Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem

"Životní podmínky 2022“.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobé srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června
2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření
budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně
důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. ČSÚ
plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů
(GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona 6. 89/1995 Sb., o státní statistické službě vázáni
mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Případné dotazy zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ paní
Ing. Eva Kramolišová, tel. 732 475 135
e-mail: eva. kramolisova@seznam.cz.

NOVÉ VARIABILNÍ SYMBOLY u místních poplatků v roce 2022
S přechodem naší obce na nové programové
vybavení nás čekají změny v platbě poplatků za
odpady, psy i ostatní platby (např. za stavební
odpad nebo služby obce). Domácnostem budou
přiřazeny úplně nové VARIABILNÍ SYMBOLY.
Při platbě v hotovosti nebo kartou bude variabilní symbol již domácnosti přiřazen a bude také odečtena částka
za pytlový sběr. Platbu je možné provést v novém informačním
centru na návsi na Lomné, Trojanovice č.p. 1 nebo na obecním
úřadě, který je v současné době přestěhován na hasičské zbrojnici.
Před platbou převodem z účtu bude nutné se o novém
variabilním symbolu a výši platby s odečtením finančního bonusu za třídění informovat na kontaktech IC nebo OÚ mailem
nebo telefonicky.
OTEVÍRACÍ DOBA
Informační centrum a pokladna, Trojanovice č. p. 1
pondělí, středa
8:00 - 11:30
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:30

12:30 - 17:00 hod
12:30 - 15:00 hod

Podatelna a pokladna OÚ (nyní na hasičské zbrojnici)
Pondělí 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00 hod
Středa 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00 hod
VÝŠE POPLATKŮ
Roční sazba poplatku za odpady:
• osoba trvale bydlící v obci 500,- Kč
• za rekreační objekt 500,- Kč
Roční sazba poplatku za psa:
• za prvního psa v rodinném domě 100,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele 140,- Kč
• za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož
držitele 450,- Kč
• za jednoho psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu 200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je osoba mladší 65 let, jež je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč
• držitel psa starší 65 let 0,- Kč
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2022
Únor 2022
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Ze školního dění
Jak šel Matěj na trh
Žáci čtvrté třídy navštívili muzeum ve Frenštátě p. R., kde se
zúčastnili edukativního programu „Jak šel Matěj na trh.“
O čem byl příběh „Jak šel Matěj na trh?
„Bylo to o Matějovi, který měl kravku a slepice a šel na trh. Tam
všechno prodával a dostal za to groše a zlaté. Jak měl peníze, tak
koupil Apolence červené boty a látku. Nakonec si šel do hospody
a Apolenka na to přišla, protože měl málo peněz.“

Moc mě mrzelo, že v této covidové době je škola uzavřena pro veřejnost, protože tyto skvosty by si zasloužily mnohem početnější
publikum. Tak aspoň takto přes stránky obecních novin se vám
pokusíme tuto výstavu zprostředkovat.
Lenka Mužíková

Únor 2022

foto: archiv ZŠ Trojanovice

V jedné listopadové hodině angličtiny dostaly děti z třetích tříd
naší školy za úkol vyrobit si vlastní hračku z recyklovaného materiálu a popsat ji – samozřejmě v angličtině.
Měly použít jednoduché základní fráze, jako například: „This is
my toy. It’s a snake. It’s red and blue. It’s made from old sock, two
buttons and cotton wool.“
V podstatě šlo o konverzační cvičení, jehož cílem bylo děti rozmluvit a přivést je k samostatnému mluvenému projevu. Nikdy
by mě nenapadlo, že se děti pro tvoření tak nadchnou a že jejich
výrobky budou zdobit chodby naší školy a budou je obdivovat
spolužáci ze všech ostatních tříd několik následujících týdnů až
skoro do Vánoc. Vznikly neskutečně nápadité a originální hračky, na kterých děti pracovaly samy, ve dvojici, jako tým nebo s
pomocí rodičů a které jim zabraly několik hodin a dní. Na výstavě jsme pak mohli vidět všemožné hadrové hady, sovičky, myšky
a kočky, sněhuláčky, ale také papírového koně nebo kočku, která v břiše schovávala několik koťat. Dále nechyběli roboti všeho
druhu, velikostí a barev. A jeden dokonce i mluvil! Hlavně holky
pak ocenily elegantní a praktickou kabelku ve tvaru srdce a kluky
nejvíce zaujal veliký hydroplán, vesmírná raketa s astronautem,
„horkovzdušný“ létající balón nebo trezor – sice papírový, ale s
důmyslným zavíráním. A to zdaleka nebylo všechno – k vidění
byla i koňská stáj s koryty pro seno, žlabem pro vodu a odděleným
stáním pro dva koně, domeček pro panenky nebo vlastnoručně
vyrobený adventní kalendář, ve kterém byl pro každého třeťáka
schovaný bonbónek.

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Výstava hraček na ZŠ

ILUSTRÁTOR ADOLF DUDEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V úterý 11. 1. 2022 proběhlo ve školní družině vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka. Pan Dudek je opravdu úžasný vypravěč, bavič
a mistr zábavného učení kreslení či malování. Jeho pohádkové
vystoupení bylo veselé a uběhlo neuvěřitelně rychle. Svým vystoupením všechny přítomné děti a paní vychovatelky vtáhl do
několika klasických pohádek, které děti znají. Při reprodukci mu
děti velmi ochotně pomáhaly. Moc jsme si to všichni užili.
Děti a vychovatelky ŠD

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Co tě nejvíce bavilo?
„Nejlepší bylo to, jak kluci měřili Matěje. Kolik měří jeho prst,
loket, píď a chodidlo. Bavilo mě to všechno.“
Jitka Pajlíková a žáci 4.B

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Co jste všechno během příběhu zjistili?
„Matěj nám řekl, co je to kopa a žejdlík. Taky jak vypadá dukát,
groš a počítali jsme, kolik je to dukátů.“
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Hudební pohádky
Když nám v říjnu 2020 zakázali ve škole zpívat, ťukali jsme si sice
na čelo, ale dokázali jsme vymyslet spoustu jiných aktivit, jak děti
něco naučit a přitom je i trochu zabavit. Kromě seznamování se
s hudební naukou a hudebními nástroji, hraní na nejrůznější hudební nástroje, poslechu vážné i nevážné hudby, rytmických her a
cvičení jsme vymýšleli různé hudební kvízy a hádanky, tvořili jsme
hudební příběhy a pohádky a někdy děti hrály i písničkové divadlo
a ostatní hádaly, o jakou písničku se jedná.
I když teď už zase zpívat můžeme, psaní hudebních pohádek nám
zůstalo. Zde jsou tři povedené kousky od dětí ze 3.B. Ať se vám líbí.

Sazka. Ale škola není jen o učivu a písemkách. Kromě didaktických her nebo práce ve skupinkách téměř všichni dodržují tradici
zážitkových deníků (které vytvořili ve třetí třídě) a za každý měsíc
do svého deníku připíší nějaké zážitky či přečtené knihy. Pokud
počasí dovolí, chodíme se provětrat ven. Před Vánoci jsme měli
ochutnávku cukroví a psali si navzájem dopisy, které jsme si měli
dát doma pod stromeček. Každý pátek máme barevně tematický –
během týdne si odhlasujeme barvu, do které se v pátek co nejvíce
oblečeme. Podle toho, kolik máme viditelných kusů oblečení, se
všichni bodujeme. Stíháme toho spoustu. Doufám, že druhé pololetí bude utíkat mnohem pomaleji…
Mgr. Nikola Foldynová

Ztracená klapka od klavíru

autorka: Nela Gardelková
Byl jednou jeden klavír, kterému se ztratila klapka. Jeho majitel měl jet zrovna vystupovat, ale jak
si vzpomněl, že klavíru chybí klapka, nevěděl, co
udělat. Řekl si: „Takhle vystupovat nemůžu!“ Ale
stejně si pak řekl, že to nevzdá, takže jel do obchodu s náhradními klapkami. Jenže tam bylo zavřeno. Jak přijel domů, tak najednou ta ztracená
klapka ležela přede dveřmi. A majitel klavíru se
ptá klapky, kde byla? A ona řekla, že byla u sousedů pozdravit taky klapku od klavíru, protože byla
smutná, že jí umřel majitel, zůstala sama a nikdo
už na ni nehraje.

O ztracené notě

foto: archiv ZŠ Trojanovice

autor: Šimon Galia
Byla jedna notička, která bydlela na notové osnově.
A ta osnova byla v pokoji od dětí. Jednou notička z
notové osnovy spadla. Spadla do rohu, kde ji viděla
jenom jedna hračka. Bylo to malé autíčko. Jak to
vidělo, honem zajelo pro saxofon.
„Proč to dělá?“ pomyslela si notička.
Saxofon hned přišel. „Notičko, jsi v pořádku?“ ptal
se. „Raději tě vyfouknu zpátky na notovou osnovu.“
Tak saxofon vyfoukl notičku na notovou osnovu a
všechno dobře dopadlo.

foto: archiv ZŠ Trojanovice

O notičce

autorka: Anna Marie Střalková
Byla jedna holčička, která se jmenovala Elinka.
Jednou šla s maminkou do parku a v tu ránu spadla z notové osnovy malá nota. Elinka si toho hned
všimla a řekla: „Copak tu děláš tak sama?“
„Mě, mě … mě vyhodili, protože už mají úplně stejnou notu jako
jsem já.“
„Aha, to je smutné. A jak se jmenuješ?“
„Já jsem nota Eliška.“
„Přesně takovou notu potřebuji do mé písničky,“ řekla Elinka.
„Tak to bych brala“, zaradovala se nota Eliška.
A tak Elinka vzala notu a šli s maminkou dát notu do písničky.

A jsme v polovině...
Nedávno jsem páťáky vítala 1. září a už nastává pololetí. Myslím, že prvních pět měsíců školního roku uteklo rychleji než
voda v potoce. I když jsme stále pod „nadvládou“ epidemiologických nařízení, žáci pátého ročníku nelení.
V matematice začínají dělit dvojciferným dělitelem, v informatice
pracují s daty, díky přírodovědě se dozvěděli spoustu informací o
vesmíru a během tělocviku plní disciplíny Olympijského diplomu

Jupiter

autor: Antonín Dobiáš
Jupiter ten je obří,
jako 4 velcí bobři.
Hledí jenom do vesmíru,
jestli není na papíru.
Hodně bouří na něm víří,
jako velcí netopýři.
Kolem něho žádný
vzduch,
jenom samý hlučný ruch.

První pololetí bylo dobré, protože máme úžasnou paní učitelku,
která je moc aktivní. V září jsme
přišli do školy a naše paní učitelka čekala ve třídě. Byla jsem
ráda, že ji zase vidím po dlouhé
chvíli. V říjnu jsme se učili, jako
vždycky. V listopadu jsme dělali
blbosti ve třídě, ale ty blbosti děláme doteď. V prosinci jsme se
učili a chodili ven a pak jsme si
dávali dárky. V lednu moc neposloucháme, nějak nám narostly
růžky, ale jinak dobré. A ve třídě
bych chtěla změnit kluky, aby tak
neřvali. Ve třídě se mi líbí paní
učitelka, protože je na nás hodná.
Simča Kahánková
Únor 2022
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110. výročí narození Josefa Strnadla (*23. 2. 1912 Trojanovice - †4. 3. 1986 Praha)

foto: Ivana Vrtalová

Josef Strnadel - spisovatel, literární
historik, překladatel, etnograf
V dřevěné chalupě v Trojanovicích pod Mjaším žila rodina Františka Knebla, do níž se
sňatkem s jeho dcerou Anežkou přiženil Filip
Strnadel. Pocházel ze staré salašnické rodiny.
Byly to rody lidových všeumělů. V dřevěnici,
kterou obývali, se začaly ozývat dětské hlasy.
Postupně se jim narodili čtyři synové. Nejstarší byl Bohumír, čtyři roky po něm Antonín,
za další dvě léta Josef a nakonec rok po válce
Václav...*
..po středoškolských studiích v Místku a v Brně
nastoupil Josef Strnadel r. 1932 na Filozofickou
fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde studoval obor čeština – francouzština a kde také
navštěvoval přednášky z národopisu, estetiky a
Výběr z díla, dostupný v naší knihovně srovnávací literární vědy.

Únor 2022

Filozofickou fakultu ukončil absolutoriem
r. 1937, doktorát filozofie získal na základě
disertační práce Růst a vývoj básníka – studie
básnického díla Františka Hrubína. S Františkem Hrubínem pojilo Josefa Strnadla umělecké i lidské přátelství až do básníkovy smrti.
František Hrubín napsal také úvodní slovo ke
knize Vyhnal jsem ovečky až na Javorníček a zachycuje v něm i autorův styl:
...vlastní autorovy zážitky se nám předvádějí
s velkým uměním: málokdy se čtenář setká s tak
krásným jazykem. Autor jako by každé slovo
omyl a zasadil do věty, jednou prosté jako dětství, jindy zas vznosné v souhlase s hrdinnou
minulostí lidu...
-red* z Krajina černá lesem/Libor Knězek
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foto: Ivana Vrtalová

Nové osvětlení na návsi

Pracovníci obce Trojanovice instalovali v průběhu měsíce ledna
nové osvětlení na čtyřech vytipovaných místech návsi na Lomné.
Stožáry i lampová světla byly laděny koncepčně se vzniklým prostorem návsi.
Doufáme, že lepší viditelnost umožní bezpečnější pohyb v centru
i za krátkých zimních dní.
Ivana Vrtalová

Nabídka brigády / praxe
Hledáš zajímavou brigádu
nejen o prázdninách?
Baví tě turistika, kolo, běžky a znáš Beskydy
jako své boty? umíš s PC?
Neváhej a ozvi se nám!

Náplň práce:
- zodpovídání dotazů, podávání informací a rad návštěvníkům
- výpomoc v knihovně.
Typ smluvního vztahu: DPP nebo DPČ
Finanční ohodnocení: od 100 Kč/hod.
Pracovní doba: dle dohody (dopoledne, odpoledne, celodenní,
víkendy) v rozsahu do 100 hod./měsíčně. Předpokládaný nástup
v červnu 2022.
Požadujeme: zodpovědnost, spolehlivost, příjemné vystupování
a časovou flexibilitu. Znalost angličtiny a polštiny výhodou.
V případě zájmu zašli, prosím, svůj strukturovaný životopis na
e-mail ic@trojanovice.cz do 31.3.2022.

Granty 2022

Schválený rozpočet obce Trojanovice pro rok 2022 počítá opět
s výdajem na podporu jednotlivců i spolkové činnosti ve třech
oblastech - sociální oblast, zájmová činnost a studentské granty. Obec v rámci grantů na rok 2022 přerozdělí až 500 000 Kč.
Formuláře s žádostí o podporu jsou již ke stažení na stránkách
obce Trojanovice v sekci „Dokumenty a formuláře“ na linku
https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/dokumenty-a-formulare/
Žádosti lze podávat do 11. dubna 2022 včetně.
Žádosti dodané později nebudou administrovány.
Podání lze uskutečnit:
E-mailem na adresu obecni.urad@trojanovice.cz.
(Přijetí Vám bude potvrzeno na Váš e-mail. Pokud zprávu neobdržíte do 2 dnů, volejte na telefonní číslo 556 835 405.)
Osobně na podatelně/pokladně u paní Věry Raiskubové (v současnosti stále v hasičské zbrojnici Trojanovice 341).
Obec o grantech rozhodne následně na nejbližším konaném zastupitelstvu, tj. 25.4.2022.
Následně budou příjemci grantu obeznámeni s poskytnutou
schválenou částkou.
Po schválení smluv s konkrétními údaji daného příjemce, účelem poskytnutí grantu a výši grantu na zasedání zastupitelstva
27.6.2022 budou finanční prostředky po podpisu smlouvy vyplaceny příjemci.
Uznatelnými náklady jsou náklady vzniklé od 1.1.2022
do 2.12.2022.
Vyúčtování poskytnutých prostředků proběhne nejpozději do
9.12.2022.
Bližší podmínky o využití dotačních prostředků jsou specifikovány v Návrhu smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce taktéž na stránkách https://www.trojanovice.
cz/pro-obcany/dokumenty-a-formulare/

Projekt CÉRKA na facebooku
Pro zájemce o dění na Dole Frenštát je připravena fb stránka
CÉRKA, která bude mapovat vývoj tohoto projektu.

Projekt CÉRKA chce být ukázkovou lokalitou, ve které budou
principy udržitelnosti a chytrá řešení převáděny do praxe. A stane se tak vzorovým příkladem možnosti kultivace venkovského
prostoru.
Únor 2022
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„Vítání občánků“ a „Slavnostní setkání s jubilanty“ v roce 2022
I v letošním roce by členové SPOZ rádi navázali na již tradiční
akce k oslavě narození nových občánků a životních jubileí.
Vyjádřit poděkování si zaslouží trpělivá paní fotografka Věrka
Vašendová za milý přístup při pořizování snímků miminek, kolegyně z výboru pro občanské záležitosti za spolupráci při organizaci a paní místostarostka a pan starosta za svou účast, která vždy
přinese aktuální informace pro všechny zúčastněné. Poděkování
za spolupráci patří také Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka, především paní ředitelce Jitce Pajlíkové a paní učitelce Lence Mužíkové s jejich žáky ze sborečku. Dále musím vyzdvihnout
dlouholetou srdečnou spolupráci s Valašským souborem Radhošť,
který nás již tradičně provází při těchto slavnostních setkáních.
Milí rodiče a milí jubilanti, děkujeme i Vám, že jste dorazili vždy

s dobrou náladou a zároveň respektem ke všem vládním opatřením, která se nám podařilo dodržet.
Pro tento rok máme naplánovány předběžné termíny konání slavnostních setkání v květnu a v září s tím, že budou oznámeny s
předstihem dle aktuální situace.
V souladu s pravidly GDPR dochází ke změně organizace-občané již nebudou zváni automaticky, ale sami se
musí přihlásit formou přihlášek, viz níže.
Vždy cca 14 dnů před plánovaným „Vítáním občánků“ a „Slavnostním setkáním s jubilanty“ Vám bude doručena pozvánka s
upřesněním data a času konání na adresu uvedenou v přihlášce. Přihláška bude také k dispozici na webových stránkách obce
www.trojanovice.cz
Hana Dorotíková, předsedkyně SPOZ

Informace pro rodiče, jejichž děti se narodily v druhém pololetí roku 2021 a v roce 2022 a kteří se rádi zúčastní „Vítání občánků“:
V případě zájmu vyplňte, prosím, co nejdříve po narození miminka přihlášku níže:
• a zašlete ji elektronicky na emailovou adresu evidence@trojanovice.cz nebo
• osobně odevzdejte na Obecním úřadě (dočasně sídlícím v hasičské zbrojnici Trojanovice 341)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Jméno a příjmení
matky a otce dítěte:
Trvalé bydliště:
Adresa pro doručení pozvánky:
Telefon:
V souladu s ustanoveními zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační
zajištění akce "Vítání občánků“.
Podpisem přihlášky SOUHLASÍM s vyfocením skupinové fotky a jejím uveřejněním v Obecních novinách.
Podpis zákonného zástupce:
Dne:
Informace pro jubilanty, kteří oslavili jubileum v druhém pololetí roku 2021 a v roce 2022 a rádi se zúčastní „Slavnostního setkání
s jubilanty“:
V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku níže:
• a zašlete ji elektronicky na emailovou adresu evidence@trojanovice.cz nebo
• osobně odevzdejte na Obecním úřadě (dočasně sídlícím na hasičské zbrojnici Trojanovice 341) nebo v Informačním centru na návsi

Slavnostní setkání s jubilanty - PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Adresa pro doručení pozvánky
Telefon:
V souladu s ustanoveními zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační
zajištění akce "Slavnostní setkání s jubilanty“.
Podpisem přihlášky SOUHLASÍM s vyfocením skupinové fotky a jejím uveřejněním v Obecních novinách.
Podpis:
Dne:

Uzávěrky přihlášek jsou k datům 20.4.2022 a 20.8.2022.
Únor 2022
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foto: Ivana Vrtalová

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Řadu domácností v letošním roce navštívili s tříkrálovým novoročním přáním koledníci z řad místních dětí.
Hlavním účelem bylo vinšovat obyvatelům štěstí a zdraví.
Poslání, které na sebe vzali, spočívalo i
ve finanční podpoře schválených záměrů Charity Frenštát - Podpora a rozvoj
paliativní péče a Aktivní senior - Podpora aktivizačních činností pro seniory.
Ráda bych poděkovala dětem, jejich rodičům, všem vedoucím koledníků a občanům, kteří tříkrálové skupinky přijali
a přispěli k pomoci druhým.
Ivana Vrtalová

foto: Lukáš Petrucha

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: Lukáš Petrucha

foto: Lukáš Petrucha

Tříkrálová sbírka 2022

Trojanovice

43 730 Kč v 9 kasičkách (srovnání s r. 2021 15 099 Kč)

kasičky celkem

681 114 Kč v 133 kasičkách

online koleda celkem

16 843 Kč

bezhotovostní dary celkem

16 972 Kč

CELKEM Charita Frenštát p.R.

714 929 Kč
Únor 2022
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Krmítka se zvonkem

foto: Michaela Běčáková

foto: Michaela Běčáková

Je únor, zimní a zároveň nejkratší měsíc v roce. I když se délka dne trichomonóza, případně krmítková nemoc. Na fakt, že i relativně
prodlužuje, stále je to v přírodě období klidu a nedostatku. Mnozí běžný pták se může stát nejrychleji ubývajícím druhem, se snaží
obdivovatelé ptáků se na zimu připravují a už v listopadu instalují upozornit i Česká společnost ornitologická, která zvonka zeleného
krmítka, aby svým oblíbencům usnadnili přežití tohoto náročného vyhlásila ptákem roku 2022. A udělala to ještě před ptačí hodinkou
období.
- letos již čtvrtým ročníkem lednového sčítání ptáků (nejen) na krKrmítka jsou pro ptáky takové čerpací stanice, na kterých doplňují mítkách. Tento program občanské vědy, kdy veřejnost sbírá data (v
palivo. Aby se tam dostali, samozřejmě nemusí zvonit. I když i to tomto případě hodinu zapisuje ptáky na krmítku tak, že u každého
jeden z našich evropských opeřenců vlastně umí. A podle svého druhu napíše maximální počet v jednom okamžiku viděných jehlasitého zpěvu, který připomíná zvonění zvonečku, a barvy peří dinců), se těší stále rostoucí oblibě. Důkazem je každoroční nárůst
dostal i své české jméno – zvonek
sčitatelů i počtu sčítání.
zelený.
Jak zvonky zachránit? Léčba nakaNa krmítka zvonci létají někdy i
žených zvonků ve volné přírodě
ve větších hejnech a na první ponení možná, ale můžete ochránit
hled vás zaujme výrazná žlutá
ty, kteří se ještě trichomonózou
páska v křídle a mohutný kuželonenakazili. V případě, že zvonci
vitý zobák. Je přibližně stejně velký
létají na krmítko, je žádoucí dbát
jako vrabec, a když je budete chvíli
zvýšené pozornosti k hygieně –
pozorovat, budete schopní rozečasté čištění krmítka a jeho pečlivé
znat i samičku od samečka. Tvar
vysušení. Lépe než klasická dřezobáku nám o zvoncích prozradí
věná se i v zimě udržují krmítka
i to, čím se živí – patří totiž mezi
plastová. Dnes na trhu existuje více
semenožravé ptáky. Zvonek zelený
variant i od českých výrobců. Pou nás žije celoročně. Můžeme se s
kud už pozorujete nakažené ptáky
ním potkat v zemědělské krajině,
s načepýřeným peřím, mokrým
stejně jako v zahradách či parcích.
okolo zobáku, s přimhouřenýma
Dnes už bohužel mnohdy jen poočima a problémy s polykáním,
kud budeme mít štěstí, protože
ihned přestaňte alespoň na 14 dní
Česká republika za posledních 10
přikrmovat a informujte i sousedy.
let přišla o 2/3 své populace zvonNemusíte se bát – nákaza není na
ků. Ornitologové tento dramatický
člověka či další savce přenosná, ale
úbytek připisují mikroskopickému
pro ptáky je velice infekční. Výskyt
parazitovi zvanému bičenka drůje dobré také nahlásit na birdlife.
beží, která ptákům napadá jícen a
cz/choroby.
vole, způsobuje záněty znemožňující polykání a následnou smrt hla- Foto zvonků zelených z r. 2010, první zvonci uhynulí na trichoMichaela Běčáková
dem. Toto onemocnění se nazývá monózu byli pozorováni o 2 roky později.
členka ČSO

foto: Klára Kociánová

foto: Klára Kociánová

foto: Klára Kociánová

foto: Klára Kociánová

Ledové Pustevny 2022
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