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Neuzavřít se ve své bublině

Slovo starosty

Tentokrát jsme při našem povídání zabrousili až do daleké Kanady. Právě odtamtud se totiž koncem loňského roku
vrátil Martin Ondryáš, student anglického jazyka a literatury.

Vážení spoluobčané,
letošní rok si připomínáme řadu historických událostí, které měly velký vliv
na život naší společnosti. Vyvrcholením pak budou oslavy stoletého jubilea
vzniku Československé republiky.
Na jednu stranu jde o události minulé.
Rok od roku nezadržitelně ubývá jejich
přímých pamětníků. Naopak stále více
přibývá těch, kdo je znají už jenom
ze stránek dějepisu. Zároveň jde o události, které ovlivnily životní podmínky,
hodnotový systém a chování celých generací. V tomto smyslu jsou stále aktuální a živé, promítají se do našich životů
a jejich plody sklízíme dodnes.
V Obecních novinách si osudové osmičky uplynulého století připomeneme
sérií článků, které nám přiblíží, jak se
velké dějinné události projevily v životě
konkrétních lidí bydlících zde „pod horami“. Díky úsilí historika Jana Saheba,
který v uplynulých letech zpracoval dějiny obce Trojanovice (a obec jeho práci
vydala knižně), si můžeme o tom udělat
poměrně hezký přehled.
Bylo by však málo, kdybychom se jen
obraceli do minulosti. Využijme letošní osmičkový rok, abychom sami sobě
položili pár zásadních otázek: Co vedlo legionáře, že byli ochotni bojovat
za ideu svobodné republiky, ještě než
vůbec vznikla? Co způsobilo, že během
krátké doby (během podzimu 1938) se
z hrdých občanů demokratického státu
stali malí ustrašenci, kteří se dobrovolně a ochotně stranili svých židovských
spoluobčanů, ještě než skutečně přišli
Němci? Proč tak rychle opadlo nadšení
„pražského jara“ a bylo pak na dlouhou
dobu vystřídáno „blbou náladou“ normalizace?
Možná, že když o tom budeme přemýšlet, lépe pochopíme, co bychom
měli dělat my teď!
Jiří Novotný
starosta obce
Březen 2018

Studijní pobyt v Kanadě nebyl tvojí první
zahraniční zkušeností.
Během svého bakalářského studia jsem jel
díky programu Erasmus do Odense
v Dánsku. Je to třetí největší dánské město
a největší město na ostrově Fyn. Nejvíce se
o něm dá slyšet v souvislosti se slavným rodákem Hansem Christianem Andersenem,
kterému je tam věnováno hezké muzeum.
Zajímavostí je, že v muzeu je mimo jiné
knihovna, která obsahuje výtisky Andersenových děl v různých jazycích a čeština tam má vlastní poličku. Co se ale týče
akademické úrovně mého pobytu, byl jsem
trochu zklamaný, hlavně jsem čekal od tamní školy něco jiného. Ukázalo
se totiž, že to není univerzita, ale „jen“ VOŠ
(vyšší odborná škola), na které nás nenechali vybrat předměty a hlavně nás po celý
semestr drželi v uzavřené skupině zahraničních studentů, takže jsem prakticky neměl šanci setkat se s dánskými studenty.

na východě u Velkých jezer a podél toku
řeky Svatého Vavřince (Toronto, Ottawa,
Montreal, Quebec) a na západě u hranic
s USA (Vancouver). Já byl přijat na semestr
do Saskatoonu, největšího města provincie
Saskatchewan, který je skoro přesně uprostřed. Kdybyste se podívali na politickou
mapu Kanady, Saskatchewan poznáte naprosto spolehlivě podle umělých hranic,
které z provincie dělají na první pohled
téměř dokonalý lichoběžník.
Kdybys srovnal Sasketchewan dejme tomu
s Beskydami – co bylo podobné, v čem byly
rozdíly?
Oproti našemu podnebí je v Saskatoonu
nízká vlhkost vzduchu a po příjezdu jsem
měl problém s krvácením z nosu. Co jsem
si naopak pochvaloval, bylo to, že 9 z 10 dní
byla krásně modrá obloha, a to i v zimě.
Nechci říkat, že v celém Saskatchewanu
není jediný kopec, ale v okolí Saskatoonu
je jediná změna reliéfu způsobena působením řeky. To můžu potvrdit i příhodou,
kdy se jednoho dne zničehonic během pár
minut zatáhla obloha kouřem, který pocházel z lesních požárů v Britské Kolumbii.
Vzdušnou čarou je to asi 700 km a větrem
hnanému kouři se za celých 700 kilometrů
do cesty nepostavilo nic, co by mu zabránilo v tom se tam dostat. No a pokud má někdo rád čísla, tak Saskatchewan je rozlohou
osmkrát větší než ČR, ale u nás je hustota
osídlení 134 obyvatel/km2, v Saskatchewanu je to 1,86 (kanadský průměr je 3,4).
Jak vypadal tvůj studijní život v Kanadě?
Univerzita je v Kanadě a celkově v Severní Americe pojata trochu jinak než u nás.
Hlavně tedy univerzitní kampus tvoří většinou samostatnou městskou čtvrť, ve které
je všechno, co člověk potřebuje k životu, a

Co tě vedlo k rozhodnutí jet do Kanady?
Na Filozoﬁcké fakultě Masarykovy univerzity studuji anglický jazyk a literaturu,
do mého oboru ale spadají i kulturní studia
anglicky mluvících zemí. Díky tomu mám
docela dobrý přehled o Spojeném království, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu, Spojených státech nebo třeba Kanadě, která mi
v posledních letech dost učarovala. Čím víc
jsem se o ní učil, tím více jsem se tam chtěl
podívat. Využil jsem proto programu Erasmus+ ICM, který umožňuje vycestovat i
mimo Evropskou unii, slibuje vyšší měsíční stipendium a také proplacení letenek.
V které části Kanady jsi pobýval?
Kanada je obrovská země, ale většina z ní
je prázdná. Hlavní centra populace jsou

S kanadským premiérem Justinem Trudeauem
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používají moderní technologie a všude jezdí auty, na druhé straně se snaží udržovat
své vlastní příběhy, organizují obřady a váží
si svých stařešinů. Nejvíce je to vidět
ve chvíli, kdy se chce člověk sejít se stařešinou a požádat jej o pomoc nebo třeba i
jen o nějaké informace. V takovém případě
musí člověk nejdříve přinést tabák jako dar
(tabák je jedna ze čtyř posvátných rostlin,
další je šalvěj, cedr a místní druh vysoké
trávy) a tímto darem žádá na duchovní
úrovni o pomoc. Dalo by se tedy říct, že se
tabák používá jako takové spirituální platidlo.
Bow Valley v národním parku Banﬀ

studenti tak vlastně nemají potřebu z kampusu vůbec někam chodit. Ono popravdě
v Saskatoonu ani není kam chodit. Mezi
místními panuje přesvědčení, že Saskatoon
je nejlepší místo ke studování, protože tam
není vůbec nic, co by vás mohlo jakkoliv
rozptylovat. A je to pravda. V Kanadě je
minimální počet předmětů za semestr tři a
maximální pět. Já jsem jich měl pět, ale i
tak mi zbývalo až moc volného času, který
jsem většinou trávil s místními studenty.
Kromě občasných výletů k řece jsem trávil
většinu času v kampusu a často chodil
na zápasy univerzitních týmů v kanadském
fotbale nebo hokeji.
Do Kanady jsi jel kvůli indiánům. Potkal ses
s nimi?
Je potřeba si uvědomit, že představy, které
tady uprostřed Evropy máme o indiánech a
které hodně často vycházejí z ﬁlmů
o Vinnetouovi nebo Posledním Mohykánovi, jsou lehce zkreslené. Mimo jiné indiáni
nemají jednotnou kulturu, zvyky ani jazyk a
dělí se na kmeny (kterým se občas říká také
národy), z nichž každý má vlastní historii,
příběhy, příběh
stvoření a jazyk.
Za těch dvě stě let, které uplynuly
od událostí z Posledního Mohykána, se indiáni sžili se západní kulturou a dnes už jen
stěží potkáte indiána, který nemá auto nebo
mobilní telefon. Je sice pravda, že někteří
žijí v odlehlých oblastech, kam se lze dopravit pouze letecky, ale spousta jich žije v dojezdové vzdálenosti od Saskatoonu. Často
se stává, že je na ulici nebo ve škole kolikrát
ani nerozeznáte od zahraničních studentů.
Já měl to štěstí, že dva z mých učitelů byli
indiáni (stařešinové svých kmenů), dva byli
Métis (míšeného původu mezi indiány a
nejčastěji Evropany) a jedna učitelka sice
nebyla indiánka, ale byla adoptovaná
do jednoho indiánského kmene. A nemůžu
zapomenout zmínit ani mou kamarádku
z kmene Kríů (anglicky Cree, v kríjštině nêhiyawak), se kterou jsem trávil většinu času
a která mě dokonce naučila vyrábět šperky

tradiční metodou za použití korálků a dikobrazích bodlin.
Jaké je postavení současných indiánů
v dnešní Kanadě?
Tady to musím podat trochu z dějepisného
hlediska. Když přišli do oblasti prérií první
Evropané, uzavřeli s indiány několik dohod.
Při uzavírání těchto dohod ale docházelo
k mnoha nedorozuměním, zejména kvůli
tomu, že indiáni neuměli anglicky a běloši
neuměli místní řeč. Tak se stalo, že zatímco
indiáni souhlasili s tím, že budou s bělochy
sdílet svou zemi, Kanaďané to pochopili
tak, že se své země indiáni vzdávají. K tomu
pak ještě kanadská vláda zavedla systém
rezidenčních
škol,
které odebraly
děti od rodin, převezly děti na druhý
konec země, tam je kněží ostříhali, dali jim
křesťanská jména, zakázali jim jejich řeč a
kulturu a učili je, jak být vzornými bělochy.
Bohužel zde často docházelo k psychickému i fyzickému týrání dětí, sexuálnímu
zneužívání, nezřídka dokonce i ke smrti
dítěte. Některé školy měly na školních pozemcích i hřbitovy. Ačkoliv byla poslední
rezidenční škola zavřena 1996, je potřeba
si uvědomit mezigenerační přesah takovéto
instituce: největším současným problémem
je to, že děti vyrůstající v rezidenčních školách neměly rodičovský vzor a nemají tak
přirozený cit pro rodičovství, naopak dokonce často na svých dětech praktikují to,
co sami viděli ve školách. To vede mimo
jiné k zakládání indiánských gangů, které
představují nemalý problém v současné
Kanadě. Dětem a mladistvým chybí pocit
sounáležitosti, a tak si založí klub, který
ovšem brzo nevyhnutelně přeroste v gang
zapojený do různých ilegálních aktivit
od pašování drog po únosy a vraždy.
Bylo něco, co tě na jejich životě či názorech
překvapilo?
Většina indiánů, se kterými jsem mluvil, se
shoduje, že se nacházejí tak nějak mezi dvěma světy. Na jedné straně mluví anglicky,

Nějaký zážitek, který se ti zaryl pod kůži?
Snažil jsem se hodně cestovat. Za peníze z letní brigády jsem tak navštívil hlavní
město Kanady Ottawu, výtahem vyjel
na třetí nejvyšší věž na světě v Torontu a zažil východ slunce u Niagarských vodopádů,
na podzim jsem si zajel do národního parku Banﬀ, kde jsem viděl zamrzlá jezera a
krásné hory, a asi měsíc před odletem jsem
se byl podívat na zápas NHL v Edmontonu.
Za co jsem ale nejvíce vděčný, jsou zážitky
přímo ze Saskatoonu, kde jsem měl možnost potkat několik skvělých lidí. Pokud
bych si ale měl vybavit zážitek, který se mi
opravdu zaryl pod kůži, bude to noční cesta na hvězdárnu asi 70 km za městem, při
které jsme přejeli skunka. Ten smrad cítím
doteď.
V čem vidíš přínos zahraničních cest
pro svůj profesní a osobní život?
Díky studiu v zahraničí člověk dostane
možnost poznat zemi jinak než jen jako
turista. Pokud se neuzavřete ve své bublině
a naopak se vydáte ven mezi lidi a snažíte
se něco dozvědět nebo třeba něco i naučit,
často se vám naskytne možnost pohlédnout
pod reklamní slogany turistických průvodců. Někdy se dozvíte i věci, které byste třeba
raději nevěděli, ale i tak to stojí za to.
Děkuji za rozhovor.
připravil: Martin Trubač
foto poskytl Martin Ondryáš

Autobus na bohoslužbu
Velikonoční vigilie se koná 31. 3. 2018
v 21:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
ve Frenštátě p. R.
Autobus bude přistaven v 20:20 hodin u Bartoňů, odjezd v 20:30 hodin.
Pojede po trase: k Šenku, po Solárce
ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd,
U Kociána, Karlovice - točna, u Maďů,
kříž na Kopané, zvonička Pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel.
Po mši pojede autobus zpět.
Březen 2018
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Naši jubilanti

Pohyb obyvatelstva v roce 2017

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Pavlína Diatková

92 let

Marie Bordovská

75 let

Jaroslava Kyselá

75 let

Josef Mazoch

75 let

František Blažek

75 let

František Zátopek

75 let

Oldřich Petr

75 let

Marcela Mičková

70 let

Radomil Zátopek

70 let

Seznam narozených

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Granty na rok 2018
Grantové programy 2018
Stejně jako v minulém roce je možno požádat o příspěvek z obecních grantových programů:
1. Sociální program obce – pomoc pro hendikepované
Program je určen na pomoc pro hendikepované, zdravotnická
sdružení a spolky, neziskové organizace, sdružení a osoby poskytující sociální služby.
2. Grant pro studenty
Prostředky tohoto grantu jsou určeny pro nadané trojanovické
studenty na ﬁnancování jejich vědecké, umělecké nebo sportovní
činnosti.
3. Příspěvek na zájmovou činnost
Tento příspěvek je určen pro občany, spolky, sdružení a organizace působící v Trojanovicích na poli kulturním, sportovním a
osvětovém.
Aktualizovaný formulář je ke stažení na www.trojanovice.cz. Termín podání žádosti je do 10. dubna 2018.

Kam s bioodpadem?

Příjmení a jméno
Herkal Jakub
Rusková Sára
Korabečná Marie
Martiňák Marek
Cáb Marek
Kociánová Karolína
Genzer Tadeáš
Zuba Maxim
Brončková Aneta
Petrová Aneta
Honajzer Hostivít
Bordovská Adéla
Sedlák Martin
Reiter Diviš
Hrabovský Ota

Příjmení a jméno
Šmahlíková Eliška
Hrachová Markéta
Šárský Filip
Fojtášková Iveta
Janáková Eliška
Orlíková Aloisie
Kráčmarová Mia
Bittner Tomáš
Vodrážková Marie
Černochová Adéla
Pospíšil Josef
Chumchalová Viktorie
Kaděrka Filip
Štefek Matěj
Pupík Martin

Seznam zemřelých
Příjmení a jméno
Adamčíková Marie
Babincová Ludmila
Bělíková Zlatuše
Czeﬀer Otakar
Čadová Růžena
Černoch Vladimír
Dobiáš Milan
Dudková Františka
Gvarda Jaroslav

Věk
94
86
68
72
78
60
53
78
53

Příjmení a jméno
Hedvíček Pavel
Hlaváč František
Kuřecová Marie
Rauchman Milan
Strnadel Jaroslav
Štefek Jaroslav
Štefková Olga
Zbavitelová Anežka

Věk
70
86
86
80
51
49
84
72

Blahopřejeme

V rámci sběrného dvora funguje již druhým rokem kompostárna,
kde je možné odložit biologicky rozložitelný odpad, jako je tráva,
listí, větve, piliny apod. Je možné odevzdat také větší větve, ale
v tomto případě je vhodné kontaktovat obecní úřad a domluvit se
i na jejich případném štěpkování. Pro menší množství bioodpadu
může každá domácnost využít také domácí kompostéry, které jsme
v roce 2012 začali domácnostem vydávat na pětiletou výpůjčku a
které v letošním roce již přecházejí do jejich vlastnictví. Pro získání kvalitního kompostu platí základní pravidlo, že mísíme měkké,
šťavnaté a zelené materiály (posečená tráva, kuchyňský bioodpad,
posklizňové zbytky) společně s tvrdšími, suššími a hnědými materiály (dřevní štěpka, piliny, listí). Odpad zmenšujeme sekáním,
drcením a nevytváříme vrstvy, ale odpad do sebe průběžně zamícháváme. Sledujeme, aby nebyl ani suchý, ani příliš promočený.
Odměnou za toto snažení nám pak bude kvalitní kompost.
Monika Ondryášová
Březen 2018

V roce 2017
• se narodilo 30 dětí (15 děvčat, 15 chlapců)
• zemřelo 17 občanů (8 žen, 9 mužů)
• se přihlásilo k trvalému pobytu 54 občanů (27 žen, 27 mužů)
• se odhlásilo z trvalého pobytu 31 občanů (15 mužů, 16 žen)
K 31.12. 2017 žilo v Trojanovicích 2623 občanů
(1297 žen, 1326 mužů).

Ochota dárců darovat krev je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim za to dík nejen těch, kterým
pomohli navrátit zdraví, ale i celé naší společnosti.
Český červený kříž uděluje Zlatou medaili prof. MUDr. Jana
Janského dárcům, kteří dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů.
K těmto vyznamenaným patří i pan Ondřej Bártek z Trojanovic, Beskydská 796.
Český červený kříž uděluje Zlatý kříž III. třídy dárcům krve,
kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů. K těmto vyznamenaným patří i pan Zdeněk Kuřec, Trojanovice 201, a pan ing.
Zdeněk Růčka, Trojanovice 416.
Český červený kříž uděluje Zlatý kříž II. třídy dárcům krve,
kteří dovršili 120 bezpříspěvkových odběrů. K těmto vyznamenaným patří i pan Vítězslav Kantor, Trojanovice 359.
Blahopřejeme všem vyznamenaným a děkujeme za jejich příkladný postoj.
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Reklama a inzerce

Akce v Trojanovicích a okolí
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy

Kancelář pojišťovny je na ul. Fr. Palackého 1909, Frenštát pod Radhoštěm
(budova traﬁky na autobusovém nádraží U škol)

Stanislav Raška
Mobil: 603 997 220 | email: s.raska@fk.feds.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.

Pronajmu
garáž
u hotelu
Beskyd,
Dalibor Petr,
731 883 999.

Tel: 603 315 738

JAN HRNČÁREK: Z MALÍŘSKÉ TVORBY
Výstava ke 100. výročí narození.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 15. března 2018 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. května 2018.
ČTVRTEČNÍCI: GRÓNSKEM KOUSEK PĚŠKY
Jedinečná severská příroda ve fotograﬁích
i osobních vzpomínkách.
Přednáší Lukáš Tvarůžek.
Ve čtvrtek 22. března 2018 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
ZA SYMBOLY VELIKONOC
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Vajíčko, zajíc, beránek, řehtačky, pomlázka, mazanec – to
všechno jsou symboly Velikonoc. Víte však, co znamenají?
Žáci se seznámí s jednotlivými symboly jara a jejich významem. Program probíhá od 12. 3. – 28. 3. 2018.
Vstupné: 30,- Kč na žáka
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Malé ohlédnutí za obecním bálem
V sobotu 27. ledna 2018
se konal tradiční Obecní
bál. Zájem o něj byl velký. Již několik dní před
jeho konáním se prodalo 241 vstupenek. Díky
vstřícnosti
personálu
Hotelu Beskyd, který nabídl i místa v restauraci,
se podařilo akci kapacitně zvládnout.
Bál zahájil kolem osmé
hodiny starosta obce Jiří
Novotný, který všechny přítomné
uvítal.
O výbornou atmosféru
se stejně jako vloni postarala skupina Nightshift pod vedením
Martina Galii. Ladnost pohybu během svého vystoupení předvedl
taneční pár Natálie Bernátová a Jakub Zíma. A že bylo co obdivovat, o tom svědčí fakt, že oba tanečníci - vicemistři České republiky 2017 - se zúčastnili i mistrovství světa v Bukurešti.
Vyvrcholením večera byla bohatá tombola, ve které čekaly na výherce hodnotné ceny, jako např. notebook nebo crossové jízdní
kolo. Všem sponzorům, kteří do tomboly přispěli, touto cestou děkujeme. Stejně tak i organizačnímu týmu a všem ochotným spolupracovníkům, bez jejichž nasazení by se akce nemohla realizovat.
Nakonec nezbývá než poděkovat i všem přítomným, kteří pomohli
vytvořit příjemnou společenskou atmosféru.
Martin Trubač
foto: Martin Buryan

BUTE DOBRÝM PÁNEM SVÉHO PSA!

Kynologický klub Siberie Frenštát zahajuje

KURZ ZÁKLADNÍ
OVLADATELNOSTI
PS A
Kde?

Kdy?
Pro koho?
Za kolik?
Pro?
Co s sebou?

Na kynologickém cviišti u íky Lubiny za restaurací a
nádrží Siberie , Rožnovská ulice, (výjezd na Rožnov)

1.4- 17. 6. 2018
každou nedli od 9 do 11hod

Kurz je uren majitelm ps všech plemen i voíšk starších 5
msíc (Možnost pipojit se i v prbhu kurzu)
Cena kurzu 600 K /10 lekcí (dchodci a dti do 15let 500K)
No pece, aby Vás váš pejsek poslechl na slovo, vydovádl se
s dalšími pejsky a neml strach ani z lidí ani ze ps.
Dobrou náladu, pevný obojek, pevné krátké a 10m vodítko,
košík (má-li váš pes sklon k agresivit), okovací prkaz
s dokoneným okovacím schématem, pes musí být oderven!

Bližší informace a pihlášky
každou nedli na cviišti nebo telefonicky, emailem

tel. M.Zahornadský -608 359 159, P.Koláová -608 818 742.
M. Pokludová 604 138 279; e-mail: vycvik.psu@centrum.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Reklama a inzerce
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Osudové osmičky v životě naší obce... ÚNOR 1948
Velké změny zpravidla nenastávají
ze dne na den. Naopak, velmi často se k
nim schyluje už dlouho předem, avšak
většinou si toho nevšimneme nebo si to
nepřipouštíme. Teprve při zpětném pohledu nám dojde, že to přece takhle muselo dopadnout. Jenomže to už zpravidla
bývá pozdě. A přesně tak to bylo s únorovým převratem. Proběhl 25. února 1948,
ale československá společnost k němu
směřovala už dlouho předtím.
7. května 1945, den po osvobození Rudou armádou, byl z iniciativy Stanislava
Němce a dalších občanů na ustanovující
schůzi KSČ svolané do hasičské zbrojnice
ustanoven desetičlenný Místní národní
výbor, jehož cílem bylo vykonávat správu obce do řádných komunálních voleb.
Obec, která byla po celou dobu tzv. první
republiky baštou lidovců a sociálních demokratů, se tak dostala do rukou komunistů (složení MNV – 4 komunisté, 3 sociální demokraté, 2 lidovci, 1 nestraník).
Dne 26. května 1946 se konaly první poválečné volby do parlamentu i do místního zastupitelstva. Celkové sympatie
ke KSČ a Sovětskému svazu jako možné
alternativě dosavadního vývoje, se odrazily ve volebních výsledcích do MNV.
Zvítězila KSČ s podporou 486 hlasů,
hned za ní ČSL, kterou volilo 422 občanů,
na třetím místě s výraznějším odstupem
se umístila ČSSD (271 hlas). Předsedou
MNV vzešlým z těchto voleb se stal řídící učitel školy Pod Javorníkem Josef Rek
(KSČ). MNV tvořilo 27 poslanců.
V době únorové vládní krize roku 1948
se pak z iniciativy trojanovických komunistů ustanovil sedmičlenný místní akční
výbor Národní fronty, jehož cílem bylo:
„pod vedení KSČ získávat a politicky sjednocovat společenské vrstvy sdružené
ve společenských organizacích, politických
stranách i politicky a zájmově neorganizované k budování naší socialistické vlasti..“.
Ve skutečnosti se jednalo o způsob, jak co
nejrychleji převést moc do rukou jedné
politické strany. Jedním z prvních kroků
bylo vyloučení osmi členů MNV z řad
příslušníků ČSL (Československá strana
lidová) a ČSNS (Československá strana
národně socialistická), kteří „po zkušenostech z dosavadní činnosti v lidosprávě
neskýtali záruku dobré spolupráce.“ Jejich
místa zaujali členové KSČ. Po sloučení
ČSSD s KSČ v červnu 1948 se pak
na řízení obce podíleli s výjimkou několika nestraníků výhradně komunisté.
Proces politické uniﬁkace společnosti
Březen 2018

byl završen v květnových volbách do Národního shromáždění (obdoba dnešního
parlamentu), kdy voliči obdrželi jednotnou kandidátní listinu. 928 trojanovických voličů ji podpořilo, 268 voličů
na protest vhodilo do urny bílý lístek.
Politické události se velmi brzy promítly
do života a konkrétních osudů jednotlivých občanů. Po únorových událostech,
patrně v předtuše věcí příštích, rozhodl
se frenštátský továrník Petr Polach prodat obci Trojanovice komplex svých hotelů na Horečkách (Pantáta, Panímáma,
Marjánka). 3. srpna 1948 byla podepsána
kupní smlouva v hodnotě 4 miliónů korun. Z této sumy však Polachovi nakonec
nebyla vyplacena ani koruna, neboť krátce na to byly objekty znárodněny se zdů-

Pomozte pomáhat

vodněním, že „byly vybudovány z výtěžku
textilní továrny bývalého továrníka…“.
Tato událost byla jasným signálem, jak
nová vládní garnitura hodlá přistupovat
k otázkám soukromého vlastnictví a podnikání.
V únoru 1949 odevzdal živnostenské
oprávnění krejčí Josef Uhlář. V dalších
měsících přestali provozovat povoznictví
František Petr a Alois Rulíšek. Barbora
Adamčíková musela zavřít svůj obchod se
stavebním a palivovým dřívím. Svou pilu
na Bystrém musel uzavřít Alois David a
Bohuslav Strnadel Pod Javorníkem (a to i
přes protesty předsedy MNV Josefa Reka,
který poukazoval na nutnost zachování
těchto podniků). Ve výčtu zmařených
živností bychom mohli pokračovat. Zá-
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Oprava

jemce odkazuji na knihu Jana Saheba Dějiny obce Trojanovice (str. 262 – 267).
Likvidace soukromého sektoru však nebyla jediným projevem oněch pohnutých
dob. Dne 19. prosince 1949 byl Státní
bezpečností zatčen člen Místní jednoty
požární ochrany, předseda sportovního
klubu, hostinský Vojtěch Nytra (hostinec
U Nytrů se nacházel na Lomné, dnešní
obchod Hruška). Jako přesvědčený sociální demokrat nesouhlasil se sloučením
své strany s KSČ a svým postojem se nijak
netajil. Za zločin velezrady byl odsouzen
v roce 1950 k 12 letům žaláře a pokutě
10 000 Kč. Trest si odpykal ve věznicích

Rád bych upozornil na chybu, která se
vloudila do knihy K trojanovským horám.
Na str. 189 jsou pod fotograﬁí tanečníka Aloise Křoupaly uvedena chybná
data narození a úmrtí. Pan Alois Křoupala se narodil v roce 1881 a zemřel
v roce 1977.
Za chybu se omlouváme a děkujeme za
pochopení. Při tak objemném množství
materiálu se nepřesnosti mohou objevit
navzdory několikerým důsledným korekturám.
Drahomír Strnadel

v Ostravě, na Mírově, Pankráci a v Leopoldově. Jeho syn Oldřich byl vyloučen
ze studií na lékařské fakultě Masarykovy
univerzity v Brně a jako politicky nespolehlivý byl nasazen k útvaru pomocných
technických praporů.
Když byl po mnoha žádostech ve špatném zdravotním stavu v roce 1957 Vojtěch Nytra předčasně propuštěn, vlna největších represí už pominula. Nový režim
se však usadil na dlouhých čtyřicet let.
Martin Trubač

Futsal - G. T. Trojanovice
SK Krmelín - G.T. Trojanovice 4:5 (3:4)
Branky: Havránek Leoš 3, Niemczyk Jiří Košelík Radim 2, Petrželka Dalibor, Kovář
Jiří, Klimpar Pavel
Dalibor Petrželka: „Zápas jsme odehráli
dobře, nicméně Krmelín hrál opravdu výborně a ve hře měl plno futsalových věcí.
Krmelín byl jedním z nejkvalitnějších
týmů, proti kterým jsme letos nastoupili, a
vůbec nerozumím tomu, proč je tak dole
v tabulce.“
G.T. Trojanovice – Beach Boys Odry 3:2
(3:2)
Branky: Špaček Radim 2, Košelík Radim
- Veselý Filip, Zagol Martin
Dalibor Petrželka (G.T. Trojanovice):
„Od začátku prvního poločasu šlo znát,
že proti sobě hrají týmy ze špice tabulky.
Shrnuto: Do šaten jsme odcházeli za stavu
3:2, soupeř z Oder pár minut před koncem
neproměnil desítku, která by znamenala
vyrovnání. Druhý poločas jsme nezačali
nejlépe. Ve hře dopředu jsme byli doslova nuloví a prvních 10 min. se nám dařilo
pouze bránit jednogólový náskok. Těch posledních 10 minut zápasu bylo ve znamení
- buďto Odry vyrovnají, nebo my náskok
navýšíme, šance se střídaly na obou stranách. Vstřelit branku se nakonec nepodařilo ani Odrám ani Trojanovicím. Zápasu by
určitě více slušela dělba bodů. Škoda jen,
že tak výborní fanoušci z Oder tak často a
zbytečně v druhé půlce utkání přerušovali,
že se jen těžko vracelo oběma týmům
do tempa.“

sledovala zcela zaplněná hala v Kopřivnici, kam si našlo cestu na 250 lidí. Zápas
nakonec skončil remízou 3:3, nicméně i
přes průběh zápasu se nakonec mohly radovat Trojanovice, když Košelík šest sekund před koncem netreﬁl zcela odkrytou
branku.
Tímto zápasem skončila základní část
soutěže a začalo tzv. PLAY OFF. Po základní části jsme skončili na krásném druhém
místě. Před začátkem sezóny nikdo nečekal, že se nám podaří takto uspět. Letošní
soutěž divize F je velice vyrovnaná, proto
umístění na druhém místě pro nás nebylo
zas tak velkou výhodou. Dostali jsme totiž
tým 1. FC Tornádo Nový Jičín, které skončilo na sedmém místě. 1. FC Tornádo Nový
Jičín je tým, který nám vůbec nesedí.
Úvodní zápas čtvrtﬁnále:
G.T. Trojanovice – 1. FC Tornádo Nový
Jičín 3:4 (1:1)
Branky: Maruchnič Ivo, Košelík Radim,
Klimpar Pavel - Polónyi Lukáš 2, Bartoň

Filip, Plešek Petr
Dalibor Petrželka (G.T. Trojanovice):
„Naše první utkání v play oﬀ nám bohužel
nevyšlo a nevyužili jsme tak výhodu prvního utkání v domácím prostředí. V prvním
poločase jsme se sice dostali do vedení, ale
soupeř nás o chvíli později, po špatně zakončeném brejku, dokázal potrestat. Náš
výkon byl velice vlažný, až bojácný, u řady
hráčů šlo znát, že utkání ve vyřazovací fázi
hrají poprvé. Druhý poločas měl již o poznání lepší tempo z obou stran. Po pěkné
akci Košelík-Špaček jsme nastřelili tyč.
O chvíli později po pěkné individuální akci
byl soupeř přesnější a strhl vedení
na svou stranu. Od té doby jsme jen dotahovali skóre a i přes tlak v Power Play se
nám vyrovnat nepodařilo. Nám teď nezbývá nic jiného než pogratulovat soupeři k
vítězství a do Nového Jičína se jet „poprat“
o třetí utkání.“
Dalibor Šuhajda
www.futsaltrojanovice.cz

FU Kopřivnice - G.T. Trojanovice 3:3
(0:1)
Branky: Bartoš Roman, Bednář Jiří, Závodný Jiří - Špaček Radim, Maruchnič Ivo,
Štika Jan
Souboj dvou nejlepších týmů po základní části FU Kopřivnice a G.T. Trojanovic
Březen 2018
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Napsáno na okraji...
Možná jste - tak jako já - od svých
rodičů slýchávali: Hlavně buď v životě
poctivý! Pamatuj, že s poctivostí nejdál
dojdeš. Je tomu ale opravdu tak?
Přestože se snažím v životě dodržovat
pravidla a hrát férově, musím přiznat, že
pokušení k jejich občasnému porušení
bylo a je stále mnoho. Již ve škole jsem
si čas od času - jako ostatně asi většina
žáků - pomohl k dobrému výsledku tahákem. A právě ve škole jsme jednou
řešili následující problém.
Na chodníku najdeš peněženku plnou bankovek, co s ní uděláš? Bez zaváhání jsem odpověděl, že bych peníze
odevzdal na policii. Nedávno jsem
na zpravodajském serveru Novinky.cz
našel podobnou anketu, na kterou odpovídalo na 1552 čtenářů. 46,7 % dotázaných odpovědělo, že by se pokoušeli
nalézt majitele, 39,6 % by si nalezenou
peněženku s hotovostí nechalo, 11,8 %
by ji odevzdalo na obecní úřad nebo
na policii a 1,9 % by peníze věnovalo
na charitu.
Musím se přiznat, že výsledky mě nikterak neuspokojily, když uvážím, že
pro dva občany z pěti by nebyl problém
nechat si nalezené peníze, o kterých
evidentně vědí, že jim nepatří. Proč bychom si měli dát tu práci a hledat majitele nebo aspoň peníze odevzdat
na příslušné úřady?
V prvé řadě nesmíme brát nález jako
výhru ve sportce. Tak tomu opravdu
není! Nevykládejme si situaci tak, že se
na nás usmálo štěstí, ale spíše tak, že někoho potreﬁla smůla. To nejlépe pochopíme, když si uvědomíme, jak by bylo
nám, kdybychom ztratili velký obnos
peněz a někdo jiný si naše peníze přivlastnil. Náhlá ztráta ﬁnanční hotovosti
může velmi zkomplikovat život. Z tohoto důvodu by jistě každý z nás přivítal,
kdyby se v okolí objevili nějací poctiví
nálzci. Kdokoli z nás se může ocitnout
v podobné situaci. Čím samozřejmější
bude chovat se v takovém případě poctivě a ohleduplně, tím více snižujeme
riziko ztrát.
Nepřivlastňujme si tedy automaticky
něco, co nám prokazatelně nepatří, jenom proto, že se nám k tomu naskytla
příležitost.
Jsem životní optimista, a tak věřím, že
poctivost stále nevymřela a že jsme ještě
stále schopni rozlišovat mezi tím, co je
správné a co už ne.
Matěj Fucyman
Březen 2018

Březen v muzeu
Letos v srpnu uplyne sto let od narození
Jana Hrnčárka - citlivého malíře beskydské
krajiny. Narodil se 15. 8. 1918 ve Fryčovicích. Tam prožil na statku u svých prarodičů dětství, tam se formoval jeho vztah
k zdejšímu regionu, který se stal jeho celoživotní uměleckou inspirací. „Hledal jsem
ve svém mládí také zážitky nové, neokoukané, nakonec jsem zjistil, že malíři je nejlépe doma. Tady je můj svět…Vybral jsem
si krajinu a ona si vybrala mne.“ Po škole
se učil automechanikem, vypomáhal v dílně svému otci, přesto ho lákalo výtvarné
umění. Po řadě peripetií se dostal až
do Prahy, do malířské školy v Mánesu
a později na akademii k prof. Otakaru Nejedlému. Od počátku 50. let pak trvale žil
a tvořil ve Frenštátě p. R. a na Dolní Bečvě,
kde měl svůj ateliér. Uměleckou osobnost
Jana Hrnčárka si připomeneme výstavou
Jan Hrnčárek: Z malířské tvorby, která
bude zahájena ve čtvrtek 15. března 2018
v 17 hodin ve výstavní síni muzea. Výstava
potrvá do 20. května 2018.

Nevšední putování po takřka nedotčené
přírodě Grónska přinese březnové setkání
Čtvrtečníků. Grónskem kousek pěšky – jak
zní název přednášky – nás prostřednictvím
svých fotograﬁí a osobních zážitků provede
Lukáš Tvarůžek. Beseda se koná ve čtvrtek
22. března 2018 v 17 hodin v podkroví muzea. Vstupné: 30,- Kč.
Pro žáky mateřských a základních škol
připravilo frenštátské muzeum již tradiční
velikonoční program. Ten letošní má název Za symboly Velikonoc. Žáci se dovědí,
odkud se vzaly velikonoční symboly, jako
např. vajíčko, zajíc, beránek, řehtačky, pomlázka nebo mazanec. V rámci programu
si vyrobí i velikonoční přání v podobě ptáčka. Program probíhá od 12. – 28. března
2018, vstupné je 30,- Kč na žáka. Program
je třeba zarezervovat prostřednictvím e-mailu: martin.trubac@muzeumnj.cz nebo
telefonicky: 553 034 040, 732 328 944.
Martin Trubač

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla v roce 2017
V roce 2017 se v Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla uskutečnilo 8 svatebních obřadů, 17 rodinných oslav, 6 společenských
setkání, 5 vernisáží, 4x vítání občánků a setkání s jubilanty, setkání majitelů historických motocyklů, přednáška Pohanský bůh
Radegast, stavění a kácení máje, tradiční
setkání Karlovjanů a Silvestrovská půlnoc.

Uvedený výčet akcí dokazuje význam tohoto areálu v kulturním i společenském
životě naší obce. Celkový počet zapsaných
návštěvníků byl 2014, z toho 30 krajanů
z Texasu. Nebyli evidováni všichni návštěvníci, takže jejich skutečný počet je
daleko vyšší.
Gabriela Rajnochová, správcová

Příslušníci rodiny Pustějovských z Texasu navštívili rodnou obec svých předků
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Úspěch Žoﬁe Procházkové

Olympijský festival si žáci užili

Zima je v plném proudu a pro milovníky běžeckého lyžování je to období maximálního využívání sněhové nadílky
a závodění. Podobně tomu bylo druhý
únorový víkend roku 2018. Na běžeckých tratích na Pustevnách byly uspořádány dva závody pro děti i dospělé:
v sobotu Memoriál J. Šrubaře, v neděli
Krajský přebor SLČR MSK, který zajistil
Lyžařský klub z Veřovic. Na start obou
závodů se postavila žačka ZŠ Trojanovice Žoﬁe Procházková.
Po oba dny v kategorii r. 2008 byla nejlepší a s přehledem vyhrála. Ukázala, že
má v sobě velkého, bojovného ducha.
Děkujeme za skvělou reprezentaci!
text a foto: Svatava Hanzlová

Okresní kolo ve sportovní gymnastice
Dne 13. února 2018 se konalo okresní kolo
soutěže základních škol ve sportovní gymnastice. Pořadatelem soutěže je Asociace
školních sportovních klubů a organizátorem pro letošní ročník byla ZŠ Komenského v Odrách.
Pro žákyně naší školy to byla premiéra
v této soutěži. K hladkému průběhu přispěl
zodpovědný přístup dívek a odborná příprava ze strany paní Válkové, která dívkám
pomohla vymyslet sestavy s povinnými
prvky.
Dívky reprezentovaly školu ve dvou věkových kategoriích:
I. kategorie:
Adéla Válková, Klára Kovářová, Kamila
Maková, Simona Kahánková, Hana Bocková
II. kategorie:
Veronika Válková, Kristýna Pindurová,
Andrea Válková, Sophie Golasová

Druhé místo v I. kategorii obsadily žákyně naší školy

Soutěžilo se v trojboji (hrazda, prostná,
přeskok přes švédskou bednu). V první kategorii dívky obhájily druhé místo a v druhé kategorii získaly třetí místo.
Všem dívkám patří obdiv za předvedené
výkony a paní Válkové poděkování za odbornou přípravu dívek.
text a foto: Michaela Manová

Ve II. kategorii se žákyně umístily na třetím místě

Žáci naší školy se zapojili do plnění osmi
disciplín olympijského víceboje OVOV
(Odznak všestrannosti olympijských vítězů), který zahrnuje běh na 60 m a 500 m,
T-běh, hod, skok z místa, zkrácené lehy-sedy, postoj čápa, hluboký předklon. O našich úspěších v této soutěži jste mohli číst
v říjnovém čísle Obecních novin.
Organizátoři víceboje nyní vybrali naši
školu, aby se za odměnu zúčastnila zájezdu
na Olympijský festival 2018 v Ostravě. Měli
jsme zadarmo nejen dopravu do Ostravy,
ale i tým průvodců, který se nám plně věnoval po celou dobu trvání festivalu. Žáci si
mohli vyzkoušet některý z dvaceti zimních
i letních sportů, bezplatné bylo i zapůjčení
sportovních potřeb a malé občerstvení.
Jak se žákům zájezd líbil, můžete posoudit
z jejich bezprostředních reakcí:
„Jeli jsme velkým autobusem. Až jsme
dojeli do cíle. Uviděli jsme ten krásný areál.
Zkusili jsme si mnoho sportů, které určitě
všechny pobavily. Mě to dokonce dovedlo
k váhání, jestli nezačnu s biatlonem.“
Míša, 5. třída
„Čtvrteční den byl moc super. Hráli jsme
curling, biatlon a já jsem skákal na lyžích.“
Lukáš, 5. třída
„Na olympijských hrách se mi nejvíce líbilo skákání na lyžích a ještě krasobruslení.“
Hanka, 3. třída
„Na festivalu se mi líbil snowboarding,
curling a bruslení. Vím díky tomu o něco
víc. Chtěla bych dělat biatlon.“
Žoﬁe, 4. třída
„Mým zážitkem bylo potkat bílého olympijského tygra. Chtěla bych běžkovat.“
Terezka, 3. třída
text a foto: Svatava Hanzlová
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Čas běží a voda plyne...
Tuto skutečnost jsem si uvědomil, když mi
pan Drahomír Strnadel ukázal níže uvedené dva snímky. Na obou je řeka Lomná,
fotografovaná takřka ze stejného místa
(v pozadí je vidět Okrouhlý a Miaší).
A přitom jaký rozdíl!
Martin Trubač

Již třetím rokem vedu v Trojanovicích
cvičení pod názvem Kruhový trénink s Luckou. Scházíme se v tělocvičně
na Lomné vždy v pondělí od 18:00
do 19:00 hodin a ve čtvrtek od 17:30
do 18:30 hodin.
V loňském roce obec podpořila náš pro-

jekt v rámci grantového příspěvku.
Za poskytnutou částku jsme mohli zakoupit nové cvičební pomůcky, které přispěly
ke zkvalitnění cvičení a většímu pohodlí
účastníků.
text a foto: Lucie Dobiášová

Masopust v Trojanovicích
V sobotu 10. 2. 2018 jste mohli v Trojanovicích cestou k Liščímu mlýnu potkat
průvod masopustních maškar. Účastníci
se již tradičně sešli u Horáků v č. p. 595.
Odtud se o půl jedenácté vydali děti, mladí, dříve narození, pěšky i na voze – všichni
v krásných a vtipných maskách - na cestu.

Během ní se zastavovali v jednotlivých chalupách, aby tam popřáli veselý masopust!
Mnozí sousedé však na sebe nedali čekat
a již od vrat vyhlíželi maškary, jejichž příchod svou hrou provázela kapela WIOLA
Band. Jakmile průvod dorazil, maškary
nejprve způsobně popřály hospodáři a jeho

rodině. Pak přišel na řadu tanec. Málokterá
hospodyně tušila, že ji v kůži medvěda letos vytáčel samotný taneční mistr pan Zdeněk Syrek. A těch dobrot… Jablečné koláče
paní Pavlátové, koblihy paní Petrové nebo
„zázvorovica“ pana Pavláta!
Nakonec průvod skončil na Liščím mlýně.
Pak každý účastník v masce dostal
za odměnu zabijačkovou polévku zdarma
a při tanci a muzice jsme si tam pochutnali na dalších zabijačkových specialitách.
Letos se masopust konal již potřetí. Soudě
podle zájmu účastníků i sousedů, tato akce
se v Trojanovicích dobře ujala, takže už
teď se těšíme na příští rok a srdečně zveme
všechny, kdo mají rádi společnou zábavu a
legraci.
Poděkování pak patří manželům Horákovým, vedení Liščího mlýna a všem trojanovickým i frenštátským sousedům, kteří
akci jakýmkoliv způsobem podpořili.
Martin Trubač
foto: Romana Stejskalová
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