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Listování v archivu... ZÁŘÍ

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prázdniny končí a s nimi i čas dovolených a odpočinku. Proto bude toto
moje slovo spíš o práci.
Naše obec letos prožívá velmi bouřlivý „stavební“ rok. K dnešnímu datu se
podařilo dokončit chodník do Ráztoky,
díky kterému se tato turistická lokalita plně zpřístupnila pro pěší. Spolu
s chodníkem jsme zrealizovali obnovu
Knížecí cesty, což je velký přínos pro
rozvoj turistického života na Pustevnách. Pomocí zajížděcího sloupku jsme
zamezili nepovolenému vjezdu aut na
tuto komunikaci. Tím se situace na Knížecí uklidní a cesta se stane příjemnou
pro pěší turisty a cyklisty. Vedle Knížecí
cesty byla zrekonstruována horní stanice lanové dráhy, kde vznikla moderní
restaurace, obchod a zázemí pro provoz
lanovky. Jako 10% spolupodílník jsme
se na tomto projektu také podíleli. Dohromady jsme tedy v lokalitě Ráztoka
- Pustevny uskutečnili investice v řádu
35 mil. Kč.
Dále jsme vybudovali kanalizaci
na Díle, na kterou jsme dostali dotaci,
a parkoviště u TJ na Bystrém. Opravili
jsme osm komunikací od Horeček až
po Bystré. Kromě toho jsme pro potřeby obce nakoupili nový nákladní
vůz značky MAN, který nahradí starou
Avii. Nyní probíhá rekonstrukce střechy tělocvičny na základní škole a začíná se rekonstrukce a rozšíření obchodu
v centru Lomné.
A co nás čeká příští rok? Výstavba vodovodu a kanalizace v dolní části Lomné, rekonstrukce garáží (budoucích
obchodních jednotek) na Lomné a demolice masokombinátu.
Jsem si vědom, že toto slovo starosty
tak trochu “smrdí” prací. Ať tedy při
všem tom shonu najdeme čas pro sebe
a pro své blízké!
Jiří Novotný
starosta obce
Září 2017

Září, září - na léto jde stáří. A snad úplně
nejvíc to pociťují žáci, kterým po dvou měsících opět začíná škola.
Zažít na vlastní kůži, jak se vyučovalo za časů našich pra-pra-prababiček, si 20.
září 2006 mohlo vyzkoušet 13 dětí z naší
školy. Spolu s paní učitelkou se zúčastnily
netradiční výuky v dobové škole v budově
starého fojtství v areálu Valašského muzea
v přírodě v Rožnově p. R. V stísněném prostoru potemnělé jizby, kterou prosvětlovala
jenom pravá, nefalšovaná petrolejová lampa, usedly po třech do starých dřevěných lavic, vybavených kalamáři. Pod přísným pohledem stařičkého mocnáře Františka Josefa
I., který po celou dobu shlížel na děti i paní
učitelku z obrazu nad katedrou, probíhala
výuka.

Během ní se děti dověděly spoustu zajímavých věcí. Například to, že povinnou školní
docházku pro všechny bez rozdílu zavedla Marie Terezie, která sama měla 16 dětí.
Tato informace mnohé posluchače šokovala. „Vždyť jich bylo víc než nás v celé třídě“,
podivovali se žáci. Děti si mohly vyzkoušet,
jak jejich předkové psali křídou na tabulky.
Prakticky byly demonstrovány i některé výchovné metody z dávných dob – například
klečení na hrachu, posazení do oslovské lavice, dokonce i výprask rákoskou na zadek
i přes ruce (o tento způsob exekuce byl mezi
dětmi největší zájem). Protože k vyučování
na triviálních školách neodmyslitelně patřilo
i muzicírování, naučili se naši školáci lidovou písničku „Okolo Bality“.
Hana Trubačová, září 2006
U školáků, pravda trochu odrostlejších,
ale zůstaneme.
V pátek 14. září se uskutečnilo setkání bývalých žáků základní školy na Bystrém. Zúčastnilo se 44 spolužáků. Minutou ticha a
modlitbou u sochy Panny Marie jsme vzpomněli na zemřelé učitele a spolužáky. Pak
jsme v přátelské zábavě a ve vzpomínkách
na školní léta prožili pěkné páteční odpoledne.
Jan Tichavský, září 2007
Výuka na základní škole na Bystrém byla

zahájena roku 1885. Původně jednotřídní
učebna byla koncipována pro 80 žáků (ale
např. v roce 1905 tu docházelo 141 dětí).
Takto sloužila až do první poloviny 70. let
minulého století, kdy pro úbytek žáků byla
škola zrušena - podobně jako i místní školy
Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem. Absolventi však na léta prožitá ve školních lavicích na Bystrém rádi vzpomínají a od roku
2011 se pravidelně jednou za rok setkávají.
Osudy škol jsou někdy proměnlivé. Tak
například ta Pod Javorníkem se po mnoha
letech od svého uzavření opět rozezněla
v roce 2010 - tentokrát jako mateřská škola
- dětským křikem.
V letošním roce byla rekonstruována budova školy Pod Javorníkem a přestavěna
na jedno oddělení pro mateřskou školku a
místnost pro klub seniorů. V tomto oddělení
může být umístěno 25 dětí. Budova byla
ve velmi špatném stavu a rekonstrukci již
potřebovala. Přestavba byla provedena
v rekordně krátkém čase dvou a půl měsíců. Kompletně byla vyměněna střecha a část
krovu, elektroinstalace, podlahy, odvodnění,
fasády, sociální zařízení, okna a topení. V budově byla obnovena také nástěnná
malba pana Františka Gajduška s motivy
tančících Valachů na trojanovských pasekách. Rekonstrukce byla provedena tak, aby
současný vzhled budovy co nejvíce odpovídal vzhledu z minulosti. Jedná se o nejstarší
budovu v majetku obce Trojanovice, a proto
k ní bylo takto přistupováno. Škola byla postavena v roce 1884, a proto okna, fasáda,
střecha a nápis nad dveřmi „ŠKOLA“ co nejvíce odpovídají fotograﬁi z obecní kroniky.
Jiří Novotný, září 2010

Ale opusťme tématiku školství. V roce
2007 napsal Drahomír Strnadel do Obecních novin tuto zprávu:
Dne 18. září navštívila skupina Texasanů
Trojanovice. Byli to potomci rodiny Pustějovské a Chovancovy. Mezi návštěvníky
byl také katolický kněz Pavel Chovanec,
potomek Konstantina Chovance, který se
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do Texasu vystěhoval v roce 1856. Staříček
Konstantina Chovance Jiří Chovanec byl
jedním ze „sponzorů“, kteří nechali postavit
kříž pod Javorníkem v roce 1796. Kněz Pavel
Chovanec byl velmi rád, že mohl společně s frenštátským farářem R. Swienczekem
sloužit mši svatou v kapli svatého Cyrila a
Metoděje na Radhošti.
P. Paul (Pavel) Chovanec je členem Czech
Museum of Houston, organizuje konference s krajanskou tématikou a je viceprezidentem Czech Heritage Society v Texasu.
Za jeho dlouholetý podíl na budování vzájemných vztahů mezi naší obcí a krajany
mu zastupitelstvo obce Trojanovice v roce
2014 udělilo čestné občanství.
Pokud zahlédnete na obloze siluetu opravdu
velikého dravce, je velmi pravděpodobné, že
se jedná o orla skalního. Již druhým rokem
totiž probíhá projekt Návrat orla skalního
do Moravskoslezských Beskyd, jehož cílem je
návrat tohoto dravce do našeho regionu, odkud vymizel před více než sto lety. K původní
čtveřici orlích mláďat, která byla vypuštěna
z bartošovické záchranné stanice, se letos
přidaly další tři orlí samice. Ty, stejně jako
jejich předchůdci, pocházejí ze Slovenska,
ze západních Karpat.
U karpatské populace orla skalního se totiž projevuje tzv. kainismus: dříve vylíhnuté
mládě většinou zabije svého mladšího sourozence. Odebírání slabších mláďat je paradoxně jejich záchranou před jistou smrtí. Projekt
má skončit v roce 2011, během jeho trvání
bude celkem vypuštěno 15 až 20 orlích mláďat. Předpokládá se, že by se přibližně v roce
2015 mohla vylíhnout první „česká“ mláďata orla skalního.
David Trubač, 2007
Během 10 let se podařilo vypustit do volné
přírody celkem 25 orlů (9 samců a 16 samic). Díky telemetrickému monitorování
víme, že největší překážku pro orly představuje člověk a jeho činnost. Nejčastější příčinou úhynu byly zástřely, otravy, úrazy
na elektrickém vedení. Pokud vás zajímá,
jak se projektu daří, podrobnější informace
najdete na stránkách www.orelskalni.cz.
Při listování zářijovými Obecními novinami jsem narazil na neuvěřitelné sdělení:
Přes Radhošť projíždějí vlaky rychlostí 160
kilometrů v hodině! Šlo o nadpis k článku, a
tak jsem zvědavě četl dál.
Ano, čtete správně. Přes Radhošť projíždějí vlaky po dvoukolejné elektriﬁkované trati
zrekonstruovaného železničního koridoru
Praha – Ostrava. Ještě se vám to zdá absurdní? Vracel jsem se s kolegou hudebníkem
na konci června autem z Čech z pracovní
cesty a nedaleko Vysokého Mýta vidím u křižovatky ceduli „Radhošť 5 km“. Nedůvěřivě,
avšak přece jsme odbočili vpravo a po pěti kilometrech nás vítala vesnička, kterou protíná železniční trať Praha – Ostrava (přesněji

úsek mezi stanicí Zámrsk a zastávkou Sedlíšťka). Tento úsek byl v nedávné době zrekonstruován a vlaky zde mohou dosáhnout
při plné rychlosti až 160 kilometrů za hodinu. Zastavili jsme na okraji a zvěčnili jsme
se u cedule s názvem obce, aby nám to doma
Valaši věřili. Je to pravda, že nejen hora nad
Trojanovicemi, Rožnovem a Frenštátem nese
jméno Radhošť.
Petr Václav Michna, 2005

Na závěr jsem si nechal úryvek z příspěvku, který v září 2014 zaslala do Obecních
novin paní Hana Jakubková. Třebaže se riziko, o kterém píše, v tuto chvíli nezdá aktuální, lze její slova brát jako obecné poselství: abychom si uměli vážit toho, co máme,
a moudře promýšleli svá rozhodnutí.
Jsem z Karvinska. Místa, kde těžba uhlí patří k tradici, která se táhne stoletími. Tam,
kde vy z oken sledujete nádherné okolí hor,
my se díváme na těžní věže. Díky těžbě nemáme kořeny, nemáme se kam vracet. Když
chceme zavzpomínat na doby našeho dětství
a mládí, jdeme se podívat na dlouhá území
ničeho. Místa, kde vznikají jen dlouhé lány
zatravněných a zalesněných ploch, vysoké
kopce plné náletové dřeviny, které zakrývají
původní haldy odpadu ze šachet... Sem k vám
jezdíme za tradicí, historií, překrásnou přírodou. Odpočíváme, léčíme se a toužíme mít
také místa, kam bychom se vraceli po staletí,
ne jen na pár desítek let. Myslete na toto své
bohatství, až vám bude těžař slibovat stavbu nových domů a bytů... Porovnejte, zda
vám ztrátu kořenů, společenství a nádherné
přírody vyváží nabídky těžařů. A přijeďte se
podívat k nám, tady jsme po generace volili
těžbu a ztratili svou osobní historii.
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Z důvodů čerpání dovolené
bude obecní úřad
v pátek 29. září 2017
pro veřejnost uzavřen.

Jaký byl uplynulý školní rok?
Letní prázdniny dětem již skončily,
ve škole jsou dokončeny plánované rekonstrukce i opravy a začátek nového
školního roku je tu. Ještě než zahájíme
školní rok 2017/2018 naplno, dovolte
mi malé ohlédnutí za tím minulým.
Ve škole bylo vzděláváno celkem 147
žáků, z nichž si 69 odneslo na vysvědčení samé jedničky. Třídní učitelé udělili jednu důtku a 26 pochval. V letošním roce jsem také měla tu čest poprvé
udělit šesti žákům pátého ročníku pochvalu ředitele školy. Za mimořádné
výkony ve sportu a reprezentaci školy
tuto pochvalu obdrželi K. Červenková
a M. Genzer. Za mimořádné výkony ve sportu, reprezentaci školy
na soutěžích a skvělé studijní výsledky
byla pochvala ředitele školy udělena J.
D. Mališovi, S. Otýpkové, V. Stáníkovi
a B. Káňové.
Žáci za druhé pololetí školního roku
zameškali celkem 7 757 vyučovacích
hodin, které byly řádně omluveny zákonnými zástupci. Poslední školní den
se přišel s žáky 5. ročníku rozloučit pan
starosta Jiří Novotný, který žákům předal absolventské listy. Z celkového počtu 27 žáků 5. ročníku jich 6 přestupuje
na ZŠ Tyršova 913 a 14 žáků na ZŠ
Záhuní. Velmi úspěšní byli zájemci
o studium na osmiletém gymnáziu
ve Frenštátě p. R. V září na tuto školu
přestoupí 7 našich žáků.
Doufám, že všichni žáci prožili krásné
prázdninové dny plné zábavy, sluníčka
a odpočinku. Také všem zaměstnancům bych ráda poděkovala za jejich
obětavou celoroční práci, snad i oni
prožili klidnou zaslouženou dovolenou.
A do nového školního roku bych chtěla
všem popřát hlavně pevné zdraví, mnoho optimismu a veselou mysl.
Soňa Bunčková
ředitelka školy

Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza
Sklad Trojanovice Bystré
Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané, uložené špalky
30, 35,40 cm a více
podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.
Tel: 603 315 738

Září 2017
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Naši jubilanti

Akce v Trojanovicích a okolí

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito občané:
Libuše Halamíčková 92 let
Marie Valentíková

90 let

Václav Šmahlík

85 let

Ludmila Blažková

80 let

Libuše Mazochová

75 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pozvání na výstavu
Obec Trojanovice Vás zve
na výstavu 3D mandal z perliček a kamínků

EMILIE SKOTNICOVÁ
ORIGINÁLNÍ MANDALA
Zahájení výstavy ve čtvrtek 21. září 2017 v 17 hodin
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla

Otevření pošty v Trojanovicích
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. 9. 2017 bude v obci Trojanovice otevřena pošta Partner 742 96 Trojanovice na adrese
Trojanovice 210 (budova obecního úřadu).
Pošta Partner 742 96 Trojanovice poskytuje tyto služby:
• příjem a výdej listovních a balíkových zásilek,
• příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO,
• výplata poštovních poukázek a důchodů,
• vybrané služby Poštovní spořitelny, především operace platebními kartami a vkladními knížkami, jako jsou vklady a výplaty, dále
příjem příkazů k úhradě a výplata šekových poukázek,
• prodej cenin a zboží, kolků, dálničních kupónů, losů, dobíjení
předplacených SIM karet,
• příjem reklamací.
Veškeré poštovní zásilky, poštovní poukázky a odnosné důchody, které byly dosud ukládány pro adresáty z částí Bystré,
Na Díle, Lomná a Karlovice na poště 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm, budou s účinností od 1. 9. 2017 ukládány na
poště Partner 742 96 Trojanovice.
Rozsah hodin pro veřejnost:
pondělí, středa
08:00-11:30, 12:30-17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek
08:00-11:30, 12:30-15:00 hod.
Na uvedené poště Partner budou ukládány poštovní zásilky,
k jejichž vyzvednutí Vás pošta vyzve v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese.
Věříme, že tuto změnu budete akceptovat a přijmete ji v kladném
smyslu. V případě, že budete chtít zachovat stávající ukládací
poštu, kontaktujte prosím vedoucí pošty 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm na telefonním čísle 556 806 180.
Věříme, že s poskytovanými službami v novém prostředí budete
spokojeni, a těšíme se na další spolupráci.
Česká pošta, s.p.
Pobočková síť Severní Morava
Září 2017

BUĎTE DOBRÝM PÁNEM SVÉHO PSA!

Kynologický klub Siberie Frenštát zahajuje

KURZ ZÁKLADNÍ
OVLADATELNOSTI
PSA

Kde?

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

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

24.9.- 17. 12. 2017

každou neděli od 9 do 11hod

Kurz je určen majitelům psů všech plemen i voříšků starších 5
měsíců (Možnost připojit se i v průběhu kurzu)
Cena kurzu 600 Kč /10 lekcí (důchodci a děti do 15let 500Kč)
No přece, aby Vás váš pejsek poslechl na slovo, vydováděl se
s dalšími pejsky a neměl strach ani z lidí ani ze psů.
Dobrou náladu, pevný obojek, pevné krátké a 10m vodítko,
košík (má-li váš pes sklon k agresivitě), očkovací průkaz
s dokončeným očkovacím schématem, pes musí být odčerven!

Bližší informace a přihlášky

www.siberie.cz

každou neděli na cvičišti nebo telefonicky, emailem

tel. M.Zahornadský -608 359 159, P.Kolářová -608 818 742.
M. Pokludová 604 138 279; e-mail: vycvik.psu@centrum.cz

5

ZÁØÍ 2017

Kontakty: 556 835 098, 602 845 754
Email:
kino@mufrenstat.cz
Internet: www.kinofrenstat.cz,
www.kulturafrenstat.cz
www.facebook.com/KinoFrenstat
Od ètvrtku 31. srpna do nedìle 3. záøí v 18.00 hodin

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Od úterý 19. záøí do støedy 20. záøí v 18.00 hodin

NEJSLEDOVANÌJŠÍ

Èr, dabing, animovaná komedie, pøístupný, délka 85 minut, vstupné 110,- Kè
dìti, 130,- Kè dospìlí.
Legendární hrdinové, které dobøe znáte, pøicházejí v animované komedii.

Èr, dokument, pøístupný, délka xx minut, vstupné 110,- Kè.
Celoveèerní dokument poodhaluje tajemství úspìchu YouTuberù a nahlédne do
každodenních životù, které drží stranou kamery.

Od ètvrtku 31. srpna do pátku 1. záøí ve 20.00 hodin

V úterý 19. záøí ve 20.00 hodin

VB/USA, titulky, váleèné drama, nevhodný do 12 let, délka 106 minut, vstupné
110,- Kè.
Oèekávané váleèné drama vizionáøe Christophera Nolana.

USA, akèní, titulky, nevhodný od 12 let, délka 112 minut, vstupné 110,- Kè.
Ztratil rodièe i pøítelkyni. Pøi hledání pomsty se Mitch dostává pod ruku
zástupkynì øeditele CIA Irene Kennedy, která z nìj chce udìlat tajného agenta.

V sobotu 2. záøí ve 20.00 hodin

Ve støedu 20. záøí ve 20.00 hodin

USA, dabing, animovaná komedie, pøístupný, délka 90 minut, vstupné 90,- Kè
dìti, 110,- Kè dospìlí.
Nejvìtší svìtový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníèci se vracejí.

Jap, drama, titulky, pøístupný, délka 117 minut, vstupné 90,-Kè.
Mistr rodinných drobnokreseb Hirokazu Koreeda se vrací s novým filmem.
“Nejsilnìjší bouøe jsou nìkdy ty, pøi kterých se nepohne ani lístek.”

V nedìli 3. záøí ve 20.00 hodin

Ve ètvrtek 21. záøí ve 20.00 hodin

USA, titulky, thriller, horor, nevhodný do 12let, délka 91 minut, vstupné 130,Kè.
Ambiciozní a rozsáhlý pøíbìh od jednoho z nejuznávanìjších svìtových autorù,
Stephena Kinga se koneènì dostává na filmová plátna.

Èr, drama, pøístupný, délka 130 minut, vstupné 90,- Kè.
První díl filmové triologie odehrávajících se na pozadí nejdramatiètìjších období
minulého století a èasovì pøedchází oblíbenému snímku Pelíšky.

DUNKERK

JÁ PADOUCH 3

TEMNÁ VÌŽ

V úterý 5. záøí ve 20.00 hodin

LOGANOVI PARÁCI

USA, titulky, komedie, nevhodný do 12 let, délka 119 minut, vstupné 110,- Kè.
Velká loupež bìhem nejvìtšího a nejslavnìjšího automobilového závodu v USA v
podání bratrù Loganových - natvrdlých smolaøù, nemùže skonèit jinak než
prùšvihem..
Ve støedu 6. záøí ve 20.00 hodin

KØIŽÁÈEK

Èr, historický, pøístupný, délka 90 minut, vstupné 90,- Kè.
Historická roadmovie v dobì vrcholného støedovìku inspirovaná romantickou
básní Jaroslava Vrchlického.
Od pátku 8. do nedìle 10. záøí v 18.00 hodin

EMOJI VE FILMU

USA, dabing, animovaný, komedie, pøístupný, délka 90 minut, vstupné 110,-Kè
dìti, 130,-Kè dospìlí
Tajný svìt uvnitø vašeho mobilu.
Od pátku 8. do nedìle 10. záøí ve 20.00 hodin

PO STRNIŠTI BOS

Èr, drama, váleèný, pøístupný, vstupné 130,-Kè
Závìr tematické tetralogie Jana a Zdeòka Svìrákových, do níž patøí i snímky
Kolja a Vratné lahve. Vracíme se na samotný zaèátek, do Edova raného dìtství.
Do doby, kdy jeho tatínek odmítne pøíslušnost okupantùm Protektorátu Èechy a
Morava, a celá rodina se musí vystìhovat z Prahy na venkov k pøíbuzným.
V úterý 12. záøí ve 20.00 hodin

TO / HOROR KLUB /

USA, horor, titulky, nevhodný do 15 let, délka 135 minut, vstupné 110,. Kè
Každých sedmadvacet let se ve mìstì Derry probouzí zlo, beroucí na sebe
podobu toho, èeho se nejvíce bojíte. Dùvod je jediný: strach ochutí naše maso a
"To" mùže zaèít hodovat.
Ve støedu 13. záøí ve 20.00 hodin

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

AMERICKÝ ZABIJÁK

PO BOUØI

ZAHRADNICTVÍ : RODINNÝ PØÍTEL

Od pátku 22. do nedìle 24. záøí v 18.00 hodin

LEGO®NINJAGO®FILM

USA, animovaná akèní komedie, dabing, pøístupný, délka 97 minut,
Nová bitva o Ninjago City.
Od pátku 22. do nedìle 24. záøí ve 20.00 hodin

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?

USA, komedie, titulky, nevhodný do 12 let, délka 96 minut, vstupné 110,- Kè.
Alici se po rozchodu s manželem vrací do mìsta, kde se narodila a vyrostla.
Chce si utøídit myšlenky a zaèít od zaèátku. Vždy život zaèíná až po ètyøicítce,
øíká se. Nemùže existovat lepší start než narozeninová party s kamarádkami!
V úterý 26. záøí ve 20.00 hodin

DOBRÝ ÈASY / TIP KINA /

USA, krimi, drama, titulky, nevhodný do 12 let, délka 100 min.,vstupné 100,- Kè.
Snaží se zachránit svého bratra z vìzení, ale vlastnì i sám sebe, protože si
postupnì zaèíná uvìdomovat, že životy jich obou jsou v totálním hajzlu.
Ve støedu 27. záøí ve 20.00 hodin

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

USA, VB, akèní, komedie, tit., nevh. do 12 let, délka 141 min., vstupné 130,- Kè.
Centrála Kingsmanù je znièena a celý svìt se stává rukojmím. Kingsmany èekají
nové úkoly i pøekážky.
Ve ètvrtek 28. záøí v 18.00 hodin

O TÌLE A DUŠI / FILMOVÝ KLUB /

Maïarsko, drama, titulky, délka 116 minut, vstupné 90,- Kè.
Neobvyklá jateèní romance lyricky i syrovì vypráví o nalézání lidského pouta na
tìch nejménì pravdìpodobných místech.
Od ètvrtku 28. záøí do nedìle 1. øíjna ve 20.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ : DEZERTÉR

Èr, drama, pøístupný, délka 115 minut, vstupné 120,- Kè.
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí pøevratných událostí v
letech 1947-53. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeønického salonu
Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiøí Macháèek).

USA, krimi, titulky, životopisný, nevhodný do 12 let, délka 114 minut, vstupné
120,- Kè.
Pilot dopravního letadla Tom Cruise se zaèíná nudit. I proto nadšenì skoèí po
nabídce „náhodného kolemjdoucího“, z nìhož se vyklube agent CIA, aby
pilotoval pod záštitou tajných služeb.

Od pátku 29. záøí do nedìle 1. øíjna v 18.00 hodin

Od pátku 15. do nedìle 17. záøí ve 20.00 hodin

BIJÁSEK:

·
·
·

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVÌ ZVÍØÁTEK

PROJEKT 100 – VELKÁ SCI-FI NA VELKÉM PLÁTNÌ
v pátek 15. záøí – PLANETA OPIC /1968/
v sobotu 16. záøí – BRAZIL /1985/
v nedìli 17. záøí MATRIX /1999/

VELKÁ OØÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2

Kanada, USA, dabing, anim. komdie, pøístupný, délka 85 min., vstupné 110,- Kè.
Ve snaze pøežít zimu a neumøít hlady, rozhodnou se nerozluèní pøátelé krysa a
veverka Bruèoun vyloupit obchod plný oøíškù, na který omylem narazí.
Ve støedu 20. záøí ve 13.30 hodin

Belgie, Franc., animovaná komedie, pøístupný, délka 90 minut, vstupné 40,- Kè.
Robinson ztroskotá na malém exotickém ostrovì. Èasem zjistí, že aby na ostrovì
sám pøežil, musí se spøátelit se zvíøátky a nauèit se jejich øeè.

Pokladna a bufet jsou otevreny vždy hodinu pred zacátkem predstavení. Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevymenují.
Rezervace se uvolnují 5 minut pred zacátkem predstavení.

Září 2017
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Nabídka služeb s fekálním vozem
– žumpy, septiky, čističky

odvoz na ČOV Kunčice p. O., Frenštát p. R.

• Dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou.
• Mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových dřevin
traktorem s mulčovačem o záběru 1,8m a 3m.
• Možnost zapůjčení štípače na dřevo.
tel. 604 693 404

Září 2017
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Napsáno na okraji...
Blíží se parlamentní volby, proto si dovolím úvahu tak trochu politickou.
Často se setkávám s názorem, že mladá
generace nejeví zájem o politické dění
v naší zemi a že si neváží hodnot svobody a demokracie, které přinesl rok
1989. Tato tvrzení ve mně často vyvolají otázku: Jak je tomu s mladými a
s politikou doopravdy?
Podle mého názoru lze současnou
mladou generaci, pokud jde o vztah
k politice, rozdělit do několika skupin.
Jedni si plně uvědomují, že politické
dění v naší zemi (ale také ve světě)
má přímý dopad na naše životy. Proto chtějí do politického života aktivně
zasahovat a být jeho součástí. Často tak
činí s úmyslem zlepšit politickou kulturu, protože jsou si plně vědomi své odpovědnosti za tuto zemi i za to, co zde
odkážeme budoucím generacím.
Druhá skupina mladých lidí si všímá
věcí, které nejsou zcela v pořádku - korupce, klientelismus, zneužití politické
moci. Nechce však do politiky aktivně
vstoupit a začít ji měnit, protože politiku považují za nečistou a obtížně změnitelnou.
Třetí skupina se o domácí a světové politické dění vůbec nezajímá - buď proto,
že jsou spokojeni, nebo proto, že to považují za nudu a za ztrátu času. Podle
mého názoru je v mladé generaci právě
tato skupina v převaze nad ostatními.
Největším rizikem tohoto třetího přístupu je, že ačkoliv se nezajímáme o politiku, politika a politikové se zajímají
o nás. A pak může nastat okamžik, kdy
na nás rozhodnutí politiků nepříjemně
dolehnou a my se nebudeme stačit divit!
Jak tedy můžeme vzbudit u mladé generace větší zájem o politiku?
Aby se začala současná generace politicky angažovat, je zapotřebí diskutovat
mnohem více o problémech, které se
dějí kolem nás a v okolním světě. Tyto
diskuse by měly začít v rodině a poté na
školách. Učitelé - zvláště společenskovědních oborů - by podle mého názoru
měli s žáky mnohem více debatovat o
probírané látce i současném společenském dění. Současně by měli dostat žáci
a studenti prostor k vyjádření svých názorů. Jedině tak může vyrůst generace,
která bude politicky zralejší a zodpovědnější, než je generace současná.
Matěj Fucyman
Září 2017

Boj Čechů proti Čechům
I tak by mohl znít nadpis připomínající
100. výročí bitvy u Zborova. Dnešní generaci je tato bitva téměř neznámá, avšak pro
vznik Československé republiky byla velmi
významná.
Před I. světovou válkou, která vypukla 28.
července 1914, žilo v carském Rusku téměř
sto tisíc Čechů a Slováků, kteří tam odešli
především za prací. Z jejich iniciativy byla
v říjnu 1914 založena Rada Čechů v Rusku
v čele s T. G. Masarykem. Dobrovolníci z řad našich krajanů založili vojenskou
jednotku, tzv. Českou družinu. K ní se pak
přidávali čeští zajatci a přeběhlíci z rakousko-uherské armády.
K prvnímu bojovému nasazení došlo právě 2. července 1917 na Ukrajině u obce
Zborov, která se nachází jihovýchodně
od Lvova. V průběhu bitvy, která byla součástí tzv. Kerenského ofenzívy, se střetlo 3
500 bojovníků Československé střelecké
brigády s 5 500 vojáky Plzeňského a Jindřichohradeckého pluku a dvěma uherskými pluky. Přestože českoslovenští legionáři
byli hůře vyzbrojeni, podařilo se jim v průběhu několikahodinového boje prorazit tři
obranné linie a zajmout 3 300 rakousko-uherských vojáků, z toho 62 důstojníků, a
ukořistit 20 děl. I když celkově Kerenského
ofenzíva skončila neúspěšně, vystoupení
našich legionářů sklidilo obdiv ruských velitelů včetně generála Brusilova.
Účastníkem této památné bitvy byl také
trojanovský občan Alois Vodák (1882–
1964). Se vzrušením barvitě popisoval svoji
účast v bitvě, hlavně boj na bodáky v zákopech, který doprovázel gesty a větami: „Jak

sem ho párnul, tak sem ho párnul a jak sem
ho rasoval, tak sem ho rasoval. Vtrhli sme
tam jako ďábli a též sme se tak chovali.“
Za svoji účast v boji získal nejvyšší ruské
vojenské vyznamenání Zlatý válečný kříž
svatého Jiřího. Alois Vodák se zúčastnil také
významné bitvy u Bachmače v roce 1918 a
dalších bojů na Sibiři. Domů se vrátil spolu
s ostatními legionáři až v roce 1920.

Komunisté o boji našich legionářů v Rusku buď mlčeli, nebo tento boj bagatelizovali. Českoslovenští legionáři totiž úspěšně
vzdorovali Rudé armádě a probojovali
se z evropské části Ruska celou Sibiří až
do Vladivostoku. V novodobé historii je
boj legionářů na obou frontách I. světové
války nejvýznamnější kapitolou dějin naší
armády.
Drahomír Strnadel
foto z knihy K trojanovským horám

Fotbalová starší přípravka se účastnila mezinárodního turnaje
Dne 24. června 2017 se starší přípravka TJ
Trojanovice-Bystré zúčastnila mezinárodního turnaje v kopané na Slovensku. Turnaj
organizoval FK Polom Raková s hlavním
pořadatelem Eugenom Konečným. Čestným hostem byl bývalý československý
rozhodčí Ing. Vojtěch Christov, účastník
dvou MS v kopané - ve Španělsku v roce
1982 a v Mexiku v roce 1986.
Po úvodním nastoupení všech mužstev
(10 účastníků) začaly zápasy ve dvou sku-

pinách. Výsledky TJ Trojanovice-Bystré:
ŠK Belá 2:7, Raková „B“ 0:5, Nové Mesto
nad Váhom 4:2, Slovan Podvysoká 2:4.
Po odehrání zápasů ve skupinách se hrály
zápasy o umístění. Naše přípravka prohrála
zápas o 7.-8. místo s Lubovňou 0:4.
Při závěrečném vyhlašování výsledků
jsme převzali pohár, každý hráč medaili
a diplom. Turnaj měl vysokou úroveň jak
po sportovní, tak i po organizační stránce.
Všem hráčům i rodičům se v Rakové líbilo.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
za materiální a ﬁnanční podporu mládežnické kopané na Bystrém: Obci Trojanovice, ﬁrmám P. I. Transport, s.r.o., Valum
PRO, s.r.o., Traso, s.r.o., Soni a Pavolu Pupíkovi, Ing. Lumíru Vávrovi, Ing. Lubomíru
Šmahlíkovi, Alici a Petrovi Dostalíkovým.
připravili:
Zdeněk Rajnoch, Radek Škrbel
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Motýlí louka místo střelnice
Na okraji Trojanovic, tam, kde se zvedá z luk a polí lesem porostlý Radhošť, je
zdánlivě zanedbaný kus přírody. Kdysi
tady byla cvičná střelnice pro 100. tankový a 1047. dělostřelecký pluk. Krajinný
ráz v tu dobu utvářely dopadající střely a
o přírodu se v tu dobu nikdo moc nestaral.
Po odsunu vojsk v únoru 1990 ležela louka
dlouho ladem. Žila svým tempem podobně jako dnešní pralesy. A pomalu zarůstala
a měnila se v les.
Úplné přeměně na les zabránili dobrovolníci spolu s ČSOP Salamandr z Rožnova p.
R., kteří vytrvale likvidovali nálety stromů
a keřů. Hořelo tady hodně ohňů a mnohokrát byly slyšet pily, než se podařilo louku
vyřezat. Od roku 2014 se tady pravidelně
pasou ovce. To je možné díky projektu na záchranu horských luk. Už po dvou
letech, kdy se tady ovce pásly, byly vidět
změny. Louka začala být v létě barevnější,
voňavější a živější díky motýlímu tetelení.
Za slunných dní jsou tady k vidění desítky

černobíle kostkovaných okáčů bojínkových
a rezavých soumračníků. Když se posadíte
do trávy nebo si do ní přímo lehnete, což
určitě minimálně jednou udělejte, najdete
při zemi množství drobných bylin. Z některých, třeba z voňavé mateřídoušky, si
můžete uvařit uklidňující čaj. Jiné vás zaujmou nezvyklým tvarem nebo křiklavou
barvou květu. Louka je pěkná zjara, kdy se
probouzí a kvetou kolem ní plané třešně
a hrušně. V časném létě najdete v krajích
orchideje a v parném létě se vám pod nohama rozvoní mateřídouška. Klidně si hrst
odneste domů na čaj. Na konci léta najdete
na stromech něco málo k snědku. A
v zimě? V zimě se podívejte na stopy
ve sněhu a poznejte nejvěrnější obyvatele.
Pro všechny tyto zážitky si ale budete mu-

set dojít na bývalou střelnici. Každá louka
totiž není takto živá. Rozlehlé louky, kde se
běžně hospodaří, už tolik vjemů neposkytují. Nezarůstají, ale taky nenabízí motýlům
a včelám pestré květy a těžko na nich natrháte voňavé bylinky na čaj. Tady se hospodaří v rytmu zemědělských dotací, kdy termín kosení i výšku strniště určují předpisy.
Výsledkem je krajina hladová pro hmyz i
oko citlivého pozorovatele. Pestrá příroda
totiž potřebuje pestrou péči.
Louku najdete v Trojanovicích, v místní
části Buzkovice, nedaleko Velkého Škaredého potoka. Leží necelých 500 metrů
od hlavní silnice procházející Trojanovicemi ve směru východ – západ, až na místo
vede zpevněná cesta.
text a foto: Barbora Krupová

Pojďte s námi do muzea aneb Jak se měnila móda
Víte, které části oděvu se říkalo „poctivce“ a co byly „zobce“? Kdy i pánové nosili
střevíce s podpatky a dámy rozložité krinolíny? To všechno se můžete dovědět
v doprovodném edukačním programu
Proměny paní módy, který jsme připravili pro žáky základních a středních škol.
Účastníci zjistí, jak se v minulosti dělalo
na Frenštátsku plátno, seznámí se s historickými módními styly od středověku
po 19. století, prohlédnou si výstavu dámské módy 20. století Dámou v každé době
nebo si vyrobí vlastní model. Program
probíhá od 4. září do 20. října 2017, vstupné je 30,- Kč na žáka. Účast na programu
rezervujte telefonicky 553 034 040, 732
328 944 nebo prostřednictvím e-mailu
martin.trubac@muzeumnj.cz
Pro žáky mateřských škol a 1. stupně
základních škol jsme připravili program
s přírodovědnou tématikou Koho najdeš
na poli, který navazuje na programy Kdo

bydlí v lese a Kdo žije u vody. V doprovodu
medvídka Míši a jeho kamaráda divočáka
Markazína se účastníci seznámí se savci a
ptáky obývajícími louky a pole. Součástí
programu je prohlídka expozice Doteky
přírody. Vstupné je 30,- Kč na žáka.
text a foto: Martin Trubač

Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ
Výstava oděvního textilu
ze sbírek Muzea Novojičínska.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Výstava potrvá do 22. října 2017.
PROMĚNY PANÍ MÓDY
Interaktivní program
pro žáky ZŠ a SŠ.
Program trvá od 4. 9. – 20. 10. 2017.
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
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
Září 2017
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