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Vánoce byly u nás doma úžasné a nezapomenutelné
Začátkem adventu se v zasedací síni MěÚ
ve Frenštátě p. R. konala výstava betlémů.
Návštěvníci mohli obdivovat více než
stovku exponátů z nejrůznějších materiálů. Mezi vystavovateli byla i paní Marie
Musilová, která vyrábí betlémy - a nejen
je - z perníku. Oslovili jsme ji, aby nám
o této své ušlechtilé zálibě, kterou dělá radost malým i velkým, pověděla něco víc.
Na výstavě betlémů v zasedací síni MěÚ
ve Frenštátě p. R. jsme mohli obdivovat váš
velký perníkový betlém. Jak dlouho trvá příprava takového díla?
Letošní betlém byl proti některým minulým menší. Betlém z roku 2014 jsem dělala
týden. Samozřejmě to není o tom, že když
ho dělám, tak nedělám nic jiného, protože
se zadělává dávka těsta, další se peče, zdobí a pořád dokola. Mezitím se čeká na zaschnutí, lepení atd. Při tom si dělám jiné
věci z perníku a taky nesmím zapomínat
na domácnost, nákupy a jiné věci. Ale pokud mám hodně práce s perníčky, tak vaření se ujímá manžel.
Kolik ﬁgur betlém obsahoval? A jak rozsáhlé bylo vaše zatím největší dílo?
To počítání dělá manžel. Letošní měl cca
100 ks (počítáme-li nejen osoby a zvířata,
ale i budovy a stromy a podstavce, na kterých jsou umístěné). Dosud největší, který
jsem vyrobila, je v Muzeu perníku v Rábech
u Pardubic a skládá se z 450 ks.
Z vašich perníkových ﬁgurek dýchá jedinečná skoro ladovská atmosféra. Odkud berete
inspiraci?
Inspirace je kolem nás mnoho, ale někdo ji
vidí - nebo ji více vnímá. Možná je to i tím,

že jsem měla krásné dětství ve své rodině se
svými čtyřmi sourozenci a úžasnými rodiči.
Vánoce byly u nás doma úžasné a nezapomenutelné, přitom dárků bylo málo, ale ty
byly až druhořadé.

Asi dvanáct let. Když jsem dělala svou první výstavu v Trojanovicích, tak jsem vlastně
začínala. I když před tím jsem dělala dětem
každé Vánoce perníkovou chaloupku a nějaké drobné perníčky.

Perníkové betlémy však nejsou jediným dílem. Co všechno se dá ještě z perníku vyrobit?
Z perníku se dá dělat téměř všechno. Myslím tím drobné ﬁgurky, perníkové chaloupky, hrady, větší postavičky z večerníčků,
perníkové kazety, dárkové podkovy, koně a
košíky - zkrátka nač si vzpomenete.

Už se vám někdy stalo, že někdo neodolal a
vaše vystavené dílo snědl?
Přímo na výstavě asi ne. Ale svůj první betlém jsem dala do hotelu Ráztoka v Trojanovicích, kde ho vystavili u recepce na stůl.
Mezi hosty byly děti z Ruska a když zjistily,
že je sladký, začaly ho pomalu rozebírat,
takže byl pořád menší a menší.
Personál dělal, že nic nevidí. Skončilo to
tak, že tam již nezbylo nic, jen Ježíšek zůstal
na stole sám - toho nikdo nechtěl sníst.

Když zdobíte perníky, je vidět, že vám to jde
od ruky. Jak dlouho se této ušlechtilé zálibě
věnujete?

Říkáte, že tato práce se nedá dělat pro peníze, ale srdcem. Co vás na zdobení perníku
baví?
Ano, srdíčkem. Taky mám ráda, když tím
někoho potěším a pomáhá mi to, když na
mě přijde smutek. Při této činnosti nevidím, neslyším, nemyslím na nic jiného. A
dneska si touto činností i přilepším k důchodu.
Co byste poradila začátečníkům, kteří by se
rádi pustili do zdobení perníků?
Především se nesmí bát zkoušet to, nenechat se odradit a pokud v tom najdou zálibu, tak to bude to pravé ořechové. Ráda se
podělím o své zkušenosti.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
krásných a radostných chvil při tvorbě voňavé krásy.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto: Martin Trubač

Obecní noviny z Trojanovic
Na začátku nového roku
Vážení spolupobčané a milí sousedé!
Dovoluji si vám popřát prostřednictvím Obecních novin z Trojanovic hodně štěstí, zdraví i dlouhá léta nejenom
v roce 2015.
Musím konstatovat, že pro mě jako starostu byl rok 2014 velmi hektický. Zateplovali jsme školu, budovali kotelnu
ve škole a to vše za provozu školy, protože problémy s dotací nám nedovolily
realizovat práce o prázdninách. Pořídili
jsme novou techniku pro obec, německý
zametač, vysavač a odhrnovač Holder.
Na tyto investice jsme dostali 10,5 mil.
Kč dotací. Dále jsme pracovali na Horečkách a vlastními silami jsme postavili
3 km dlouhý trailový okruh pro cyklisty, rozsvítili jsme nové veřejné osvětlení na Horečkách a v několika
dalších částech obce. Nyní čistíme budovu Rekovic a chystáme ji pro realizační ﬁrmy. Chystáme se také na celkovou
rekonstrukci obchodu naproti Hotelu
Beskyd. I boj proti dolům se zatím daří,
neboť jsme vyhráli první ze tří soudů a
nyní čekáme na rozhodnutí nejvyššího
správního soudu. Spolupořádali jsme
významnamné kulturní akce na Horečkách - Horečkyfest a Svátek dřeva. Koupili jsme spolu se soukromým investorem zimní středisko na Pustevnách, kde
máme nyní 10% spolupodíl a chystáme
celkové změny v oblasti cestovního ruchu.
Změn a nové výstavby v obci v roce
2014 proběhlo opět velmi mnoho. Je to
dobře? Nevím. Mám takový pocit, že se
až moc přizpůsobujeme hektické době,
kdy všechno musí být hned a rychle. Ale
nedělat nic člověka také nebaví, a tak je
podvědomě tlačen do práce a zapomíná
potom žít.
Přeji proto všem, aby jejich život v Trojanovicích byl spokojený a tento rok i
příští byly klidné a pokojné. Neočekávejme zázraky. K tomu, že žijeme v nádherném a klidném prostředí hor, přistupujme jako k zázraku, který již máme, a
příliš mnoho nám tedy ke štěstí nechybí. Přeji všem, aby měli dobré rodinné
a sousedské vztahy a ikdyž se někdy
objeví nějaký problém, tak abyste svou
tolerancí a nadhledem dokázali všechny
komplikace překonat. Také přeji všem
mnoho lásky od svých bližních a mnoho
božího požehnání v roce 2015.
Jiří Novotný,
starosta obce
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Program obecní samosprávy na volební období 2014 - 2018
Programové prohlášení na období 2014 - 2018
Životní prostředí:
- Budeme se zasazovat o zrušení dobývacího prostoru na černé uhlí a nepovolení
dobývacího prostoru na plyn v katastru obce Trojanovice, Frenštát p.R., Kunčice p.
O. a okolí
- Budeme prosazovat zrušení a zasypání Dolu Frenštát
- Budeme podporovat likvidaci a třídění komunálního odpadu a jeho řádný provoz
- Budeme prosazovat rozšíření sběrného dvora
- Zaměříme se na zlepšení stavu povrchových a podpovrchových vod
Obecní samospráva:
- Otevřeme více informační kanály směrem k občanům prostřednictvím internetu
- Budeme zveřejňovat dodavatelské smlouvy a faktury
- Zachováme úřadování Pod Javorníkem
- Pokračování v trendu zachování pasekářské zástavby jako historického dědictví
obce
- Zveřejňovat v Obecních novinách z Trojanovic investiční záměry
Investice:
- Vybudujeme inženýrské sítě dle ﬁnančních možností obce
- Budeme pokračovat v projektech započatých v letech 2006 - 2014
- Podpoříme zázemí a technické vybavení pro obecní spolky (hasiči, tělovýchovné
jednoty)
- Budeme pracovat na obnově lokality Horečky ve spolupráci s městem Frenštát p. R.
- Budeme investovat do obecního majetku
Doprava:
- Budeme opravovat místní obecní komunikace dle potřeby a ﬁnančních možností
obce
- Finančně podpoříme ostatní dopravní obslužnost ve spolupráci s obcemi a krajem
- Zajistíme zimní údržbu komunikací k občanům
Školství, kultura a sociální oblast:
- Zachováme ZŠ a MŠ v Trojanovicích a budeme podporovat jejich rozvoj
- Podpoříme zájmové organizace
- Zajistíme péči o staré a nemohoucí občany
- Budeme pečovat o kulturní památky v obci
- Nadále budeme udržovat vztahy s rodáky v Texasu a ve Slezských Rudolticích
- Budeme pokračovat v organizování vernisáží v Památníku Bratří Strnadlů a Jana
Knebla
Cestovní ruch a podnikání:
- Zlepšíme propagaci obce
- Vybudujeme bezobslužný info kiosek v Ráztoce s veřejným WC
- Budeme pořádat pravidelná setkání s podnikateli v cestovním ruchu.
Zastupitelstvo obce

Rozpočet na rok 2015
Na 2. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice byl schválen rozpočet příjmů a výdajů na rok 2015. Pokud se s ním chcete
podrobně seznámit, naleznete ho na webových stránkách www.trojanovice.cz mezi
povinně zveřejňovanými informacemi. Zde
uvádíme jen hlavní data.
Předpokládaná výše příjmů v roce 2015 je
30 504 400,- Kč. Hlavním zdrojem příjmů
kromě daní jsou příjmy z nájmů a poskyto-

vaných služeb.
Největší investice představuje rekonstrukce Rekovic (předpokládaná výše 6 miliónů
Kč) a budovy obchodu u Hotelu Beskyd
(cca 4 milióny Kč). Mezi další výdajové
položky patří provoz obecního úřadu a poskytování služeb obce Trojanovice (cca 3
852 500,- Kč), školy (2 800 000,- Kč) či péče
o stav silnic (1 530 000,- Kč).
Martin Trubač
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 15. prosince 2014
2/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje programové prohlášení zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018 dle přílohy.

2/11 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 596/8 a 597/11 v k. ú. Trojanovice.

2/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtový výhled
na období 2015 - 2017 dle přílohy.

2/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje mimořádný příspěvek TJ Bystré ve výši 27.000,- Kč.

2/3 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příjmů a výdajů na rok
2015 dle odvětvového třídění v oddílech a paragrafech rozpočtové
skladby. – viz příloha

2/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje mimořádný příspěvek Tenisovému klubu „Na Dolině“ ve výši 20.000,- Kč.

2/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočet sociálního
fondu na rok 2015 dle přílohy.
2/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2014 – viz příloha
2/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2014, která určuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání aodstraňování komunálních odpadů na rok 2015 ve výši 410,- Kč – viz příloha
2/7 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí OZV č. 3/2014 o místních
poplatcích.
2/8 Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení obce č. 1/2014, kterým
se vydává Tržní řád.
2/9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o změnu územního
plánu pro plochu p. č. 2253/6 v k. ú. Trojanovice z trvale travních
porostů na plochu výstavbu rodinného domu.
2/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o změnu územního plánu pro plochu 2253/2 v k. ú. Trojanovice, z plochy trvale
travních porostů na parkovací plochy.

2/14 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy darovací na pozemek pod stavbou chodníku do Ráztoky,
která se bude nacházet na pozemcích p. č. 3569/2, 3569/22, 3569/
23 a 3569/24 všechny v k. ú. Trojanovice.
2/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podle § 6 odst. 6
zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
použití služebního vozidla zn. Honda starostovi obce Trojanovice
pro služební i soukromé účely.
2/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice jmenuje pana Františka Gajduška, bytem Trojanovice č. p. 487, hospodářem obecního lesa.
2/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje starostu obce Trojanovice k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše
500.000,- Kč.
2/18 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit na období let 20152018 na území správního obvodu města Frenštát p. R.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Poplatky v roce 2015
Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 Obce Trojanovice:
Sazba poplatku: - osoba trvale bydlící v obci
- za rekreační objekt

410,- Kč
410,- Kč

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa
80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce
300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele
450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hod
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hod
středa
15.30 - 17.00 hod (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě

- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční banky, a. s.
číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2015.
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!

Informace o pytlovém sběru
Systém pytlového sběru tříděného odpadu stále pokračuje za stejných podmínek jako v loňském roce. Nezapojené domácnosti se
mohou do tohoto systému kdykoli přihlásit a to registrací na obecním úřadě, kde jim budou zdarma vydány také pytle a čárové kódy.
Zaregistrované domácnosti si nové pytle i kódy vyzvedávají přímo
ve sběrném dvoře.
Vypočtený bonus za rok 2014 bude při platbě poplatku za odpady
v hotovosti domácnosti odečten, při platbě převodním příkazem je
nutné se o výši bonusu informovat na obecním úřadě na tel. 556
835 022 nebo mailem na ic@trojanovice.cz nebo obec@trojanovice.cz.
Přehled ﬁnančních bonusů za dovoz tříděného odpadu do sběrného dvora:
Pytel plastů
15,- Kč
Pytel nápojových kartónů
10,- Kč
Papír (min. hmotnost 10 kg)
10,- Kč

Obecní noviny z Trojanovic
Informace o pytlovém sběru

Strana 5
Cena za inzerci

Odpady v pytlích
musí být sešlápnuté
a čisté
bez zbytků potravy a bez mastnoty. Dále musí
pytle obsahovat
jen odpad, který
do nich opravdu
patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude ﬁnanční bonus uznán.

Ceny za reklamu a inzerci se v roce 2015 měnit nebudou, zůstávají
tedy stejné jako v předchozím roce. Ceny uvedené v závorkách platí pro inzerenty či ﬁrmy sídlící na území Trojanovic.
Rozhodnete-li se publikovat inzerát či reklamu více než 2x
po sobě, získáváte 10% slevu.
Martin Trubač

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2015
Trojanovice Lomná, Bystré, Karlovice
Trojanovice Pod Javorníkem, Pindulí

čtvrtky - lichý týden
úterý - sudý týden

Tržní řád

Svoz je pravidelně v úterý a ve čtvrtek i ve dny, kdy připadne
na tento den svátek.
Důležité pravidlo pro vývoz popelnic – dávat k vyvezení vždy
plnou popelnici. Svozová ﬁrma nám nezapočítává vývoz popelnic
dle váhy, ale dle počtu vyvezených popelnic a kontejnerů. Pokud
tedy dáte vyvézt poloprázdnou popelnici, obec ji uhradí v plné výši
jako za plnou. A tento údaj pak slouží k výpočtu místního poplatku za odpady na další rok.

Naši jubilanti
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Rajnochová
Stanislav Hovjacký
Marie Máchová
Danuše Šimčáková
Emilie Proroková
Josef Stavárek
Karin Lopreisová

85
85
80
75
75
75
70

let
let
let
let
let
let
let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Zastupitelstvo obce schválilo na posledním prosincovém zastupitelstvu tržní řád. Ten upravuje formy prodeje na území obce Trojanovice. Tímto řádem je zakázán podomní a pochůzkový prodej.
V případě, že se setkáte s těmito formami prodeje, upozorněnte
prodávajícího, že tento prodej je na území obce zakázán a můžete
o tomto jednání prodejce informovat obecní úřad. Tržní řád dále
zakazuje stánkový prodej v obci mimo vyhrazené tržiště a mimo
akce, na kterých se spolupodílí obec Trojanovice. Tržiště má obec
jenom jedno a to 20 m dlouhý pás na Pustevnách podél cesty
na Radhošť. Mimo toto tržiště je stánkový prodej zakázán. Zakázán je také prodej z pojízdných prodejen, který přesáhne délku 30
min.
K tomuto nařízení jsme přistoupili z několika důvodů. Jedním
z nich je, že se začaly rozšiřovat stánky v Ráztoce a na Pinduli.
Na Pustevnách zase chceme pomocí nařízení udělat pořádek kolem stánků. Podle mě by nebylo dobrou strategií vytvářet v obci
živelná tržiště. Chceme tímto krokem podpořit prodej ve stabilních provozovnách, které musí investovat do stavby, zázemí a musí
splňovat často přísné normy. Předpokládáme, že Tržní řád, který je
v obci novinkou, bude živým materiálem, který se bude postupně
upravovat podle potřeb obce.
Jiří Novotný

Oznámení o změně ceny vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinností od 1. 1. 2015 takto:
Voda pitná (vodné)
34,40 Kč/m3 (bez DPH) 39,56 Kč/m3 (s DPH)
Voda odvedená (stočné)
31,88 Kč/m3 (bez DPH) 36,66 Kč/m3 (s DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel po 1. lednu 2015, popř. bude postupováno podle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
VÁNOČNÍ VARIACE
Výtvarné práce žáků frenštátských škol.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 11. ledna 2015
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Účinkuje Cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice.
V sobotu 3. ledna 2015 v 16.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm
ČTVRTEČNÍCI: BETLÉMY A BETLÉMÁŘSTVÍ
V BESKYDECH A PODBESKYDÍ
Přednáška o vývoji betlemářství v našem regionu.
Programem provází Mgr. Václav Michalička
Ve čtvrtek 8. ledna 2015 v 10.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO FRENŠTÁTU
Promítání amatérských dokumentárních ﬁlmů
ze 70. let minulého století.
Pořadem provází Petr Poštulka.
Ve čtvrtek 22. ledna 2015 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč
Místo v sále si můžete rezervovat od 13. ledna 2015 na tel.
553034040, e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz

Spolek PROsbor Vás, drahá zpěvumilovná veřejnosti, zve na

NOVOROCNÍ KONCERT
dne 17. 1. 2015
v 17:00 hod.
v aule Gymnázia a SPŠEI ve Frenštátě p. R.

Můžete se těšit na vystupující:






Vrabčáci – dětský sbor ZŠ Záhuní
Sbor ZŠ Tichá – dětský sbor z Frenštátu p. R.
Farní sbor – pěvecký sbor z Frenštátu p. R.
Jitřenka – dětský sbor ze ZŠ Jubilejní Nový Jičín
Boom Bang Band – orchestr ze ZUŠ Nový Jičín
VSTUPNÉ 40 Kč

POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a středních škol.
Komentovaná prohlídka v kostýmech, beseda Savci
ve sbírkách muzea, dílna šikovných rukou, střelba na laserové
střelnici.
V pátek 30. ledna 2015 od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí.
MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTEM DĚKUJE
SVÝM PŘÁTELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ A
PŘEJE VŠEM DOBRÝ ROK 2015
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.muzeumfrenstat.cz

LEDOVÉ SOCHY NA PUSTEVNÁCH
10. a 11. ledna 2015
17. a 18. ledna 2015
Bohatý doprovodný program, hry, soutěže,
„Zimní pohádka s Rádiem Čas a další.
Vstup zdarma

Valašský soubor Radhošť z Trojanovic zve
na tradiční
VALAŠSKÝ BÁL
v sobotu 7. února 2015 v hotelu Beskyd.
Předprodej místenek se vstupenkou bude od 15. ledna 2015
v prodejně Kutil na Lomné
a v informačním centru na náměstí ve Frenštátě p. R.

K tanci a poslechu zahraje Štruncova cimbálová muzika
z Rožnova p. R.
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Reklama a inzerce

Akce v Trojanovicích a okolí

Znalecké posudky
znalecké posudky pro ﬁnanční úřad
• obvyklá cena nemovitých věcí pro
dědictví • převody nemovitých věcí
(domy, pozemky) • darovací i kupní
smlouvy • věcná břemena

Ing. Miroslav Matúš
soudní znalec
742 75 Lichnov 264
mobil: +420 608 731 468
mail: matusm@tkrlichnov.
cz

Odhady cen nemovitostí
Smlouvy kupní, darovací
Návrhy na vklad
Ing. Hana Myslikovjanová
myslikovjanova@seznam.cz
+420 777 665 198

Tržní odhady, cena obvyklá,
pro účely prodeje, dědictví. Např.
když potřebujete znát reálnou cenu
nemovitosti, kterou chcete prodat a
nechcete prodej prodlužovat vysokou cenou nebo prodat pod cenou.

Akce v Trojanovicích a okolí

Abonentní koncert
Andrea Tögel Kalivodová
Pěvecký recitál
29. ledna 2015 v 19 hodin
Kino ve Frenštátě p. R.
předprodej od 5. 1. 2015 v IC ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 280 a 260 Kč.

Obecní noviny z Trojanovic
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Vítání občánků a setkání s jubilanty 23. listopadu 2014

nahoře zleva: Jan Fabián, Miroslav Šimčák, Zdeněk Harabiš, Bohumír Adamčík
dole zleva: Jitka Káňová, Bohuslava Šablaturová, Marta Chudíková, Lydie Šablaturová

Zleva: Eliška Fojtášková, Anežka Krásná, Tereza Taufrová, Kristýna Kahánková

Karlovjan Ladislav Kuběna

Akce v Památníku v roce 2014
Freud na Ostravici. Některé své výrobky
věnoval Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla. Ladislav Kuběna byl skromný,
ochotný a u sousedů oblíbený, krátce vzorný Karlovjan.
Drahomír Strnadel
foto: Lenka Kaiserová, Milan Kuběna

12. prosince jsme se rozloučili s panem
Ladislavem Kuběnou, karlovickým rodákem, který nečekaně zemřel 6. prosince
ve věku 80 let. Pan Ladislav Kuběna byl
známý především svými výrobky ze dřeva.
Vycházel z tradice místních bednářů, avšak
tuto tradici obohatil novými technologiemi výroby. Například máselnice nevyráběl z jednotlivých destiček tzv. dušek, ale
ze dvou kusů vhodných kmenů. Také jeho
další dřevěné výrobky solničky, podložky
a upravené samorosty, soustružené mísy
a vkusné dózičky jsou uměleckým dílem.
Pan Ladislav Kuběna byl po mnoho roků
spoluorganizátorem a také vystavovatelem
umělců beskydského regionu, kteří každoročně prezentovali svoji práci v hotelu

foto: Věra Vašendová

Loňský rok byl pro Památník jubilejní.
Už 25 let slouží veřejnosti a jeho obliba rok
od roku stoupá.

V roce 2014 odtud vykročilo na společnou
cestu životem 17 novomanželských párů.
Pouze 1 608 návštěvníků se zapsalo do návštěvní knihy. Z tohoto počtu bylo 60 z ciziny. Na prvním místě jsou tradičně krajané z Texasu, kterých bylo 51, z Německa 4,
Anglie 2, Nového Zélandu 2 a 1 z Polska.
Avšak návštěvníci kácení máje nebo jízdy
historických motocyklů ani policejní soutěžní akce pro děti nejsou evidováni. Domnívám se, že celkový počet návštěvníků
se blíží dvěma tisícům. Na pěti úspěšných
vernisážích se tentokrát podílely i tři místní
výtvarnice: Ivana Ryšková, Romana Kubešová a Marie Kociánová. Vítání nových občánků a poděkování jubilantům, které se tu
konají, jen zvýrazňují společenské poslání
tohoto areálu.
Od 29. června 2014 je stálá expozice dějin
obce doplněna panelem, který dokumentuje vystěhovalectví na Nový Zéland. Jeho
odhalení se zúčastnili také naši krajané
z Nového Zélandu.
Marie Kaiserová
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Investiční záměry obce - informace pro podnikatele a živnostníky
Jedním z bodů programového prohlášení je zveřejňování investičních záměrů
v Obecních novinách. V roce 2015 nás čekají tyto hlavní investiční záměry. Prvním
je rekonstrukce restaurace Rekovice. Druhým je rekonstrukce obchodu naproti Beskydu. To jsou hlavní velké investice tohoto
roku. Kromě těchto velkých investic plánujeme koupit pro obec centrální tiskárnu
s kopírkou, mulčovací příkopové rameno
na traktor a značení cyklistických okruhů.
Hned v lednu roku 2015 bude vypsáno a
na internetu zveřejněno výběrové řízení
na první etapu rekonstrukce restaurace
Rekovice. V této etapě se zaměříme na realizaci železobetonového stropu a základů
pro venkovní verandy. Na toto výběrové
řízení naváže další, které bude vypsáno
v únoru. To bude obsahovat zbytek staveb-

ních prací. Výběrové řízení však bude rozděleno na části - střecha a verandy, ČOV a
lapol, výplně otvorů a vstupů, vodo-topo,
krb a komíny, zednické práce, podlahy,
stropy, obkladačské práce a gastro vybavení. Rozhodl jsem se výběrové řízení rozdělit
na části proto, aby se mohli přihlásit i jednotliví řemeslníci na jednotlivé profese. To
znamená, že se může přihlásit jedna velká
ﬁrma na všechny části, ale také řemeslník
na jakoukoli část. Každá část bude hodnocena zvlášť a na každou část bude podepsaná smlouva. Věřím, že toto bude dobrý krok
k tomu, aby i drobné ﬁrmy dostaly možnost
pracovat pro obec.
Sledujte proto, prosím, web obce Trojanovice v sekci výběrových řízení nebo napište
na mail starosta@trojanovice.cz, že máte
zájem být informováni o výběrovém řízení.

Do mailu, prosím, napište jakou profesí se
zabýváte.
O dalších zakázkách budu informovat
v dalších novinách.
Jiří Novotný

prováděli, prožít celou pouť s nimi.
Užívali jsme si příjezd do mlhou zahalené
Anglie, pochod našich cestovatelů v čele
královské stráže, dokonce i přijetí u královny Alžběty II. Navštívili jsme s nimi Stratford nad Avonou, Shakespearovo rodiště,
pobyli v zájezdní hospodě a s výborným
anglickým průvodcem prošli předměstí
Londýna. Nahlédli jsme do dramatikovy
rodiny, kde se ukázalo, že mladí géniové
často nemají lehké prosadit své sny proti
představám rodičů. Nakonec musela přijít
anglická královna, aby mladého Williama
zachránila před údělem stát se rukavičkářem. Svět tak nepřišel o spoustu skvělých
dramat.
Během celé výpravy jsme viděli snad
všechny herce divadla Waterloo. Zhlédli
jsme ukázky z různých her mnoha autorů
a slyšeli řadu písniček od repertoáru Osvobozeného divadla přes Semafor až po Michala Tučného.
Diváci toho večera, plného nápadů a vtipu, nemohli svým oblíbeným hercům přispět ani dobrovolným vstupným, protože
tentokrát se nevybíralo. A ještě jako bonus
jsme obdrželi tištěný program, který obsahoval zamyšlení režiséra a duše souboru
Martina Trubače, seznam současných herců, výčet všech her uvedených za uplynulých patnáct let a zajímavý kvíz, vše doplněno fotograﬁemi.
Na konci galavečera pak přišlo příjemné
překvapení i pro celé Waterloo. Po dlouhotrvajícím potlesku hlediště přišli herce
ocenit nejen slovy uznání, ale i ﬁnančním
darem paní Zdeňka Leščišinová, starostka města Frenštátu p. R., pan Jiří Novotný, starosta Trojanovic, a předseda Matice

Radhošťské a Muzejní a vlastivědné společnosti pan Drahomír Strnadel.
Když na závěr stáli všichni členové souboru na jevišti a vyzařovalo z nich nadšení a
láska k divadlu, napadlo mě, že by si mnozí
z nás přáli patřit do podobné skvělé party.
Nejen do nového roku, ale i do dalších let
přeji za všechny věrné diváky celé společnosti Waterloo jen to nejlepší.
Zdeňka Vodrážková
foto: Aneta Přadková

Poděkování
Český červený kříž uděluje broznovou
medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům
krve, kteří dovršili počet 10 bezpříspěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými
je i paní Petra Boháčová z Trojanovic č. 687. 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 společnosti.
redakce ON z Trojanovic

15 let Waterloo

Když v pátek 21. listopadu 2014 usedali
večer diváci do plného hlediště sálu frenštátského kina, mnohým se honily hlavou
představy, jak bude galavečer divadelní
společnosti Waterloo probíhat. Na programu stály číslice 450 a 15 a název Shakespeare u Waterloo aneb Wildovi už dávno
není patnáct!
Tvůrci večera tedy spojili dvě výročí – 450
let od narození Williama Shakespeara a 15
let od vzniku Amatérské divadelní společnosti Waterloo. Když její členové před pěti
lety bilancovali prvních deset sezón, bavili
se diváci při udělování cen – Zlatých Napoleonů. Proto očekávání, jestli bude oslava pojata podobně, nebo vymysleli něco
úplně nového.
A Waterloo opět nezklamalo. Autoři nápaditě a vtipně propojili život a dílo světoznámého dramatika se současným životem
svého divadla, jehož dva členové se vydali
na „badatelsko investigativní pouť“
po stopách Williama Shakespeara. Na své
cestě fotili, natáčeli, pořizovali zápisky a
díky tomu jsme my diváci mohli na galavečeru, kterým nás od začátku do konce

Pololetí v muzeu
Stejně jako vloni i letos Muzeum
ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí
všem žákům základních a středních
škol možnost aktivně a příjemně prožít pololetní prázdniny. Pokud se v pátek 30. ledna 2015 rozhodnou navštívit
muzeum, čeká tu na ně pestrý program.
Od 9:30 se jim v jednotlivých expozicích
budou věnovat zaměstnanci v dobových
kostýmech. Během prohlídky si mohou vyzkoušet tkaní na interaktivním
tkalcovském stavu, poslechnout lidové
písně z Valašska nebo si vyzkoušet svoji
mušku
na
laserové
střelnici.
Pro milovníky ručních prací bude připraven minikurz výroby korálkových
ozdob. V 10:30 jsou všichni zájemci
o přírodu zváni na besedu Savci ve sbírkách muzea. Zbývá jen dodat, že vstupné je pro děti a mládež 30,- Kč (dospělí
50,- Kč, senioři 30,- Kč). A ještě něco.
Ty, kteří se budou moci pochlubit vysvědčením se samými jedničkami, čeká
malé překvapení.
Martin Trubač
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Betlém pana Františka Dobiáše
Vrcholem řezbářského umění a technického kumštu je pohyblivý betlém pana
Františka Dobiáše (1905 – 1980). V předvánočním čase jej už po mnoho let obdivují děti z vlastivědného kroužku. Betlém
je mimo jiné také důležitým etnograﬁckým dokumentem, který ilustruje život
v Trojanovicích v první polovině minulého století. Figurky v betlému stloukají
máslo, předou na kolovratech, štípají a
řežou dřevo a řezanku na sečkovici. Cimbalista hraje na tzv. břuchový cimbál,
harmonikáři natahují harmoniky, houslisté pohybují smyčci a do taktu jim tluče
bubeník. Navíc anděl mává křídly, vodník
na vrbě šije boty a králíci stříhají ušima.
A jak betlém hodnotí děti z vlastivědného kroužku?
Už druhým rokem chodím do Vlastivědného kroužku k panu Strnadlovi. Dnes nás
vzal na prohlídku pohyblivého betléma
k panu Dobiášovi. Tento betlém vyráběl
jeho tatínek. Postavičky a zvířátka jsou vyřezávány ze dřeva. Na betlémě se mi nejvíce líbil anděl muž řezající dřevo. Už se
těším na další zážitky s panem Strnadlem.
Matěj Genzer, 3. třída
Z Vlastivědného kroužku jsme se byli podívat s panem Strnadlem na krásný vyře-

závaný betlém. V domě č. 217 v Trojanovicích, kde bydlí Dobiášovi, je vyřezaný
betlém, který se pohybuje. Vyřezával ho
otec pana Dobiáše. Dřevěný betlém, který
se pohybuje, je v Trojanovicích jen jeden.
V betlému je spousta osob a zvířat. Můžeme tam vidět třeba ovečky, které jdou
do salaše i se psem, větrný mlýn, děti, jak
si hrají, muzikanty hrající na hudební nástroje, dřevorubce, vodníka a samozřejmě

Marii, Ježíška, Josefa, tři krále, volečka a
oslíka. Za sebe mohu říci, že se mi líbilo,
jak šly ovečky do salaše i s pejskem.
Hynek Blažek, 4. třída
O dobrý technický stav betlému pečuje
syn pana Františka Dobiáše, rovněž František.
Drahomír Strnadel
foto: Marek Strnadel, 4. třída

Pozdrav z ateliéru Romany Kubešové
V únoru tomu bude pět měsíců od chvíle, kdy můj ateliér poprvé ožil přítomností
mých malých i velkých kurzistů. Bylo pro
mne velmi milým překvapením, že se jejich počet vyhoupnul na krásné číslo sedmnáct. Vážím si toho, že lidé z Trojanovic
a okolí mají o výtvarné umění zájem a také
mne těší fakt, že rodiče si uvědomují důležitost výtvarné tvorby pro rozvoj jejich
dětí.
Chtěla bych touto cestou svým dosavadním kurzistům poděkovat za to, že
díky jejich účasti může ateliér fungovat, a
já tak mohu dělat práci, která mne
baví. Do dnešního dne se nám podařilo
zvládnout základy malby, linoryt, studijní
kresbu zátiší a v následujících měsících se
chystáme na modelování a odlévání lidské
hlavy, akvarel a další zajímavá témata, která budou k vidění na výstavě v Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla v září 2015.
V únoru 2015 otevíráme nový semestr, a
tak mezi nás srdečně zveme nové zájemce.
Bližší informace získáte na www.graﬁka-kubesova.cz nebo na tel. 773 871 447.
text a foto: Romana Kubešová

Děti před betlémem paní Ivany Ryškové
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Informace ze školy

Turnaj v miniházené
V pátek 12. 12. 2014 se vybraní žáci
ze 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili
turnaje v miniházené v Kopřivnici.
Turnaj byl zaštítěn klubem házené
v Kopřivnici. I přes svou snahu a bojovnost jsme skončili na 4. místě.
Každý ze zúčastněných dostal drobnou
odměnu.
Kateřina Segečová

Předvánoční tvoření
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 na naší škole proběhlo v odpoledních hodinách vánoční
tvoření.
Děti si vyráběly stromečky z vlny a gelové svíčky. Každý, kdo si přišel něco vyrobit,
si odnesl jeden nebo oba výrobky, které si
sám nebo za pomoci Silvy a Katky z Astry
vyrobil.
Vánoční tvoření mělo obrovský úspěch a
dětem se moc líbilo.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1. ročníku
naší základní školy se koná v sobotu 17. ledna 2015 od 8:00 do 11:30 hodin
v budově školy.
Pro školní rok 2015/2016 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2015
věku šesti let (děti narozené mezi 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009) a děti s odkladem školní
docházky z minulého školního roku.
Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Soňa Bunčková
ředitelka školy

Odchovanec tenisového klubu Na Dolině mistrem republiky!

text a foto: Kateřina Segečová
Odchovanec tenisového klubu Na Dolině
v Trojanovicích 9 letý Vojta Petr z Trojanovic zúročil svou píli a talent a stal se ve své
věkové kategorii mistrem republiky poté,
co svým vyhraným zápasem dopomohl
k ﬁnálovému vítězství nad týmem Sparty
Praha. Úspěšnou sezónu zakončil vítězstvím na pražském Masters série turnajů
Tennis Arena Kids Tour 2014. Jako hlavní
cenu získal poukaz na tréninkovou stáž
na Floridě. Blahopřejeme!
text a foto: MVDr. Petr Lehnert
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Investice v roce 2014
V roce 2014 hlavní investicí byla rekonstrukce Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka. Ta spočívala v zateplení školy,
tělocvičny, výměny stropu v tělocvičně,
oken v tělocvičně a výměna kotelny. Energeticky se tak škola díky zateplení dostala
na poloviční spotřebu energie. Plynová ko-

der je 67 koní. Má 4válcový motor Kubota,
4x4, uzávěrku diferenciálu, hydraulický
okruh, vývodovou hřídel a 3bodový závěs.
Stroj stál 3,5 mil. Kč a byl podpořen dotací
ve výši 3 mil. Kč.
Další významnou investicí bylo vytvoření
3 km trailové tratě pro cyklisty. Investice

telna, která byla na hraně životnosti, byla
vyměněna za kotelnu na štěpku. Celková
investice za 10 mil. Kč byla podpořena dotací 7,5 mil. Kč.
Další investicí byla koupě nového stroje
na zametání, vysávání, vyhrnování a frézování. Výkon německého stroje značky Hol-

ve výši 0,5 mil. Kč byla hrazena z fondu
Horečky. Jinak byly opraveny komunikace
za 2,5 mil. Kč a vybudováno veřejné osvětlení na Horečkách, Lomné, Pod Radhoštěm
a na Díle za 1,5 mil. Kč.
Jiří Novotný
foto poskytl: Jiří Novotný

Keramická popelnice 2014
Dne 20. listopadu 2014 proběhlo v kavárně
U6 v Dolních Vítkovicích v Ostravě vyhlá-

šení výsledků soutěže O keramickou popelnici v třídění odpadu mezi obcemi Morav-

skoslezského kraje. Naše obec se v kategorii
1000 – 5000 obyvatel umístila na 1. místě.
Za toto umístění jsme obdrželi ﬁnanční
částku 50 000,- Kč, kterou použijeme
na další podporu třídění v naší obci.
Organizátorem soutěže je Moravskoslezský kraj společně s obalovou společností
EKO-KOM, a. s., která poskytuje obcím
čtvrtletní odměny za množství vytříděného odpadu. Díky těmto odměnám může
na oplátku zase naše obec poskytovat odměny občanům, kteří jsou zapojeni v systému pytlového sběru tříděného odpadu a
dovážejí pytle do sběrného dvora. A právě
na nákup žlutých pytlů bude věnována ﬁnanční částka, kterou jsme obdrželi.
Velké poděkování patří všem občanům,
kteří poctivě třídí odpad.
Monika Ondryášová
foto: Moravskoslezský kraj

Dvanáct divadelních ohlédnutí
Ohlédnutí dvanácté: Arkádie a divadlo
na prahu 21. století
Valentin: Mluvilo se o konci fyziky. Zdálo
se, že relativita a kvantová teorie všechno vyřeší. Teorie všeho. Ale vysvětlily se jen velice
velké a velice malé věci. Vesmír, elementární částice. Věci běžných rozměrů, které tvoří naše životy, věci, o kterých se píší básně
– oblaka – narcisy – vodopády – nebo to, co
se stane v šálku kávy, když do něj nalijete
smetanu – tyhle věci jsou plny záhad, jsou
pro nás stejnou záhadou jako byla nebesa
pro staré Řeky.
Obsah hry Arkádie od anglického dramatika Toma Stopparda je obtížné shrnout
do jednoho odstavce. Na první pohled se
jeví velmi komplikovaná a spletitá. Osudy
třinácti postav se odehrávají ve dvou dějových pásmech, které od sebe navíc dělí více
než sto let. Pozornému divákovi však neunikne, že osudy lidí – mladé nadané dívky
Thomasiny, jejího sarkastického domácího
učitele Septima, nabubřelého a ješitného historika literatury Bernarda, po lásce
prahnoucí Hany či matematika Valentina
- slouží jen jako půdorys, aby autor mohl
vyslovit svoje úvahy o lidském poznání a
jeho limitech. Není to však intelektuální
nuda. Navzdory náročnosti hry je divák
vtažen do víru úžasného dobrodružství
lidského poznání, aby si nakonec uvědomil
nepatrnost, omezenost a křehkost lidské
existence.
V současné době je velmi těžké určit konkrétní rysy divadla, jako to bylo alespoň
trochu možné určit u předchozích dekád.
Snad až s odstupem let bude patrné, že
bylo užíváno stejných jevištních zkratek,
stejných postupů, metod, principů či zákonitostí. Protože je možné užívat nejnovější
technické vynálezy, kombinovat divadlo
s hudbou, ﬁlmem, fotograﬁí, vytváří si jednotliví režiséři (nebo divadla) své typické
rukopisy. V českém prostředí můžeme
jmenovat například Vladimíra Morávka,
který je nejen divadelní, ale také ﬁlmový režisér, dramatik, scénárista. Spolupracoval
s Klicperovým divadlem, které se za jeho
éry stalo celonárodně známé a za mnohé
hry dostal řadu ocenění. Poté navázal spolupráci s divadlem Husa na provázku, kde
znovu inscenoval mimo jiné i legendární
Baladu pro banditu. V jeho režii jsou hry
výrazně energické, prudce se střídá ticho
a rámus, používá extrémních místy až nepříjemných a agresivních hluků. Gesta jsou
ostrá, trhavá, kostýmy jsou barevné, výrazné, rozevláté. Velmi často vedle sebe staví
protichůdné prvky, vyžívá se v obrovských

sochách, které mnohdy visí ze stropu.
Další výraznou českou osobností je Jan
Mikulášek. Ten dlouhodobě spolupracoval
s ostravským divadlem Petra Bezruče, poté
s brněnskou Redutou a v současné době žije
v Praze, kde se stal kmenovým režisérem
divadla Na Zábradlí. Jeho rukopis je ještě
osobitější a jasnější než u V. Morávka, neboť si většinou sám píše hudbu i tvoří scénograﬁckou stránku. Mikulášek herce obléká do černobílých kostýmů, s výraznými
barevnými prvky (nejčastěji jsou červené),
celá scéna je koncipovaná obdobně jako
kostýmy, jen barevných prvků je o něco
více. Herci mají bíle napudrované obličeje
s výraznýma očima a rudými ústy, na hlavách většinou výrazné, groteskní paruky.
Podobný princip inscenací jako Mikulášek
má, alespoň co se hereckých kostýmů týče,
světoznámý režisér Robert Wilson. Jeho
hry jsou doplňovány promítanými fotograﬁemi, barevným světlem. Velmi často jsou
v jeho inscenacích používány strohé kovové konstrukce (komplex balkónů, schodišť).
Herci mají velmi výrazné líčení (jako u Mikuláška) bílé obličeje, tmavé paruky, výrazné oči a rty. Pouze hlavní postavy, nebo
postavy nějak výjimečné, mají barevný kostým. Ostatní postavy jsou rovněž černobíle oděné. Zpravidla jsou postavy
v jím
inscenovaných hrách šaškovského typu,
groteskní, ale svým způsobem velmi děsivé
a odpudivé. V každé hře používá prvky stínového divadla, často jsou i kulisy (jsou-li
vůbec fyzicky na jevišti) propojeny se stínem na plátně. Gesta i mimika postav jsou
přemrštěná, výrazná, velmi často postavy
stojí (nebo se pohybují) nepřirozeně, jako
když vidíme nakreslené egyptské obrázky
z boční perspektivy. Využívá v inscenacích
nejmodernějších technik, takže například

převržená židle bez jakýchkoliv koleček
sama odjede po nepohybující se podlaze.
Vlastní divadelní institut Watermill center,
kde učí své žáky a zájemce, a zároveň zkouší nové divadelní experimentální postupy.
Jeho dílo bylo možné k vidění i v České
republice, kdy v Brně inscenoval Janáčkovu
operu Káťa Kabanová nebo v Národním divadle v Praze Čapkovu Věc Makropulos.
V současné době již divadlo téměř není
svazováno žádnými konvencemi. Povoleno
je téměř vše a promíjeno rovněž, otázkou
je pouze, jak benevolentní je divák a jak
odvážní jsou autoři. Jestli se nechají svázat
morálními pravidly anebo je bez ostychu
překročí. S uvolněnějšími pravidly a experimenty se spíše setkáme v menších divadlech (typu Husa na provázku, Hadivadlo,
Laterna magika, La Putyka nebo Aréna),
naopak klasické divadlo zažijeme v městských a národních divadlech, kde se moc
s experimenty a morálními poklesky nesetkáme.
V uplynulých dvanácti ohlédnutích jsme
se snažili předestřít ve zkratce dlouhou,
více než dvoutisíciletou pouť, jakou se ubíralo evropské divadlo. Snad jsme vás příliš
nenudili, snad jsme vám něco zajímavého
sdělili. A pokud jsme snad v někom z vás
probudili touhu zajít si do divadla nebo
sáhnout po nějakém divadelním textu, pak
naše snaha nebyla marná.
Poslední slova našich ohlédnutí nechť však
patří divadelní hře Arkádie.
Septimus: Pozbýváme věcí tak, jak jich nabýváme, jako poutníci, kteří celý svůj majetek
nesou v náručí. To, co nám upadne, seberou
ti za námi. Pouť je dlouhá a život velice krátký. Umíráme za pochodu. Ale mimo pouť nic
není, takže nic se neztratí.
text: Linda Blažková, Martin Trubač

Betlém pana Františka Dobiáše (foto: Marek Strnadel, 4. třída)
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