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Když je nejhůř, nasazuji MP3 a zpívám si
Když jsem se v rámci přípravy na rozhovor s paní Klárou Rampírovou seznamoval s její běžeckou kariérou, musel
jsem v duchu smeknout. LH24, B7, 5BV,
Czech Adventures, maratóny - kdo by
to byl řekl, že tahle drobná, sympatická
a skromná žena podává takové výkony!
V té chvíli jsem věděl, že povídání s ní
bude stát za to.

Jak jste se dostala k běhání?
Od mala mě rodiče vedli ke sportu, zkoušela jsem všechno možné, nakonec jsem se
zamilovala do orientačního běhu a automobilových závodů, které se jezdily podle
mapy a za plného silničního provozu. Často jsme s rodiči jezdili na výlety, převážně
do hor, a láska k pohybu v přírodě, okořeněná špetkou adrenalinu se ve mně pomalu dostávala ke slovu. Ve 14 jsem nechala
na dovolené rodiče ležet u vody a vyrazila
sama na přechod části hřebene Nízkých
Tater, v kárované ﬂanelové košili, se zeleným chlebníkem přes rameno a v koženkových pionýrkách. Touha po dobrodružství
vzrůstala, s běháním jsem skončila a vrhla
se do vzduchu, vody a skal. Pár seskoků
z letadla, pár zlomených noh na paraglidingu, trochu potápění, trochu lezení a nejvíc
toulání se na skialpových lyžích se stanem
na zádech. Narodily se děti, tak jsme jen
trochu zpomalili, ale už od tří měsíců jsme
je tahali pod stan a na hory. Přestalo se
nám chtít vracet se na konci víkendu zpět
do Ostravy, tak jsme utekli sem, do milovaných Beskyd. Vrhla jsem se na běžky a
a k tomu jako tréninkový doplněk běh. A
když jsem slyšela o Beskydské sedmičce,
šla jsem se nechápavě podívat na ty šílence
na startu na náměstí, kteří vyrážejí do tmy
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poprat se s 95 km přes hory. Atmosféra mě
však naprosto uchvátila a rozhodla jsem se,
že za rok to zkusím taky. Sehnala jsem fajn
parťačku Svaťu Hanzlovou a v roce 2012 se
nám podařilo vyhrát ve věkové kategorii
a tím bylo pro mě rozhodnuto. Atmosféra hor, výzev, kamarádství ve mně zasekla
drápek.
Co vás vyhání z pohodlí domova do mnohdy drsné přírody vstříc strázni a obtížím?
Lásku k horám mám asi v genech, jsem totiž Kozoroh. K horám patří i různé počasí,
únava, puchýře, takže mě v závodě nepřekvapí ani 40 stupňů C jako na Mistrovství
Evropy v Itálii, kde už mi po 80 km bylo
jedno, že vedle kaluže, z které piju, se pasou krávy, ani sjezd po zadku v kraťasech
a tričku po ledovci ve 2600 m. n. m.
pod Mont Blancem na Mistrovství světa
ve Francii, ani - 22 stupňů C se silným
vichrem při čtyřiadvacetinovce na Lysé
hoře. Všechno to jsou pro mě výzvy a mám
pocit uspokojení a radosti z jejich překonání. Pár zážitků ze závodů jsem napsala
na svůj blog www.cochi.blog.cz
Jaký je váš recept na překonávání bolesti a
únavy, které se při závodech kolem sta kilometrů musí dostavit?
Všechno je jen v hlavě a v tréninku. Psychika je mocná čarodějka. Přišla jsem
na to, že stěžovat si na bolest, počasí a
přemítat, proč se trmácím někde v noci,
třeba v dešti, sněhu, často sama jen s čelovkou, mě jen zpomaluje, a tak nasazuji
pozitivní motivaci a těším se třeba na další
občerstvovačku, vzrušení při seběhu z vrcholu, ranní paprsky a prostě se kochám
přírodou. Zní to sice jako sado-maso, ale
už jsem běžela i 30 km s kamínkem v botě,
který jsem si nechtěla vyndat, protože tato
malá nepříjemnost odváděla mou pozornost od únavy a bolesti svalů. A když už je
úplně nejhůř, nasazuju MP3 a zpívám si.

V Negevské poušti v Izraeli

Účast na takových závodech vyžaduje přípravu, trénink. Jak se vám to daří časově
zvládnout a skloubit s povoláním a především s rodinným životem?
Tréninky zabírají opravdu spoustu času,
ale děti už skoro odrostly, mají své zájmy
a sporty, tak většinou po práci buď obouvám tenisky, beru kolo, běžky, skialpy, psa,
v zimě čelovku a někdy se přidá i manžel a
na hodinu a půl až dvě vyrážíme na Pustevny a okolní kopce. O víkendu jedu na nějaký delší výlet, většinou na Lysou a Smrk
nebo na Malou Fatru.
Každé hory mají svůj nezaměnitelný charakter a kouzlo (myslím, že to hezky vystihl ve své knize Nejkrásnější sbírka Miloslav
Nevrlý). Které hory padly do oka vám?
Četla jsem od Miloslava Nevrlého skvělou
knihu o Jizerských horách, proběhala jsem
je stejně jako všechna česká pohoří, ale jen
Beskydy jsou tak rozmanité, rozsáhlé, liduprázdné, náročné, s minimem asfaltu a
uměle vybudovaných chodníků. Bohužel
teď zrovna jeden dělají na Lysou horu.
Máte kromě běhání nějakého dalšího
„koně“?
Ráda poznávám jiné kraje, kulturu, mentalitu, Čechy a Slovensko mám procestované, tak vyrážím na vlastní pěst s rodinou,
manželem nebo kamarádkami několikrát
ročně do různých zajímavých destinací,
vlastně hledám něco zajímavého v místech,
kam jsou zrovna levné letenky. Třeba do
Norska, Turecka, na Sicilii i do Izraele jsem
sehnala za méně než 1500,-Kč zpáteční. Je
to takové nízkonákladové cestování, mimo
sezónu, vaříme si sami a spíme většinou ve
stanu nebo pod širákem. Vychutnávám si
to kouzlo, spát pod hvězdami v Negevské
poušti, na opuštěném hradě v Pyrenejích
nebo na pláži Mrtvého moře.
Mohu odbočit od tématu? Co ráda čtete a
jakou hudbu ráda posloucháte?
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vyčerpání v devátém kole, v zimě, v závodě
24hod na Lysou horu, po 100 km v nohách,
když mi do uší hrálo „Každý by najradšej
ležal, doma na lehátku, pekne na lehátku...“
Ale doma si v klidu poslechnu Hegerovou,
Hapku-Horáčka nebo Pink Floyd.

Během Slezského maratonu

Posledních pár let už čtu jen turistické průvodce a na netu blogy o cestování a sportu.
Hudbu většinou poslouchám jen při závodech a to české a slovenské interprety,

abych si mohla zpívat, potřebuji něco dynamického, poslední dobou mě baví vtipné
texty od Xindl X a hlavně od Horkýže Slíže.
To mě fakt rozesmálo, při už naprostém

V jednom rozhovoru jste uvedla, že se vás
nikdo ještě nezeptal na takovou věc, jako zda
se těšíte na zítřejší den. Patříte k těm, kteří
žijí budoucností, nebo jste spíš člověkem, který si vychutnává přítomný okamžik?
Náš rodinný život se většinou řídí termínovkou mých závodů, sportovních aktivit
dětí, datem odletů na poznávací dovolené,
manželovou účastí na leteckých dnech a
výstavách a oslavou narozenin rodiny a našich přátel. Snažíme se si život vychutnávat
naplno, hledat pěkné věci i v běžném dni a
to je jednodušší, když je člověk optimistou
a žije v pohodové rodině.
připravil: MartinTrubač
foto poskytla: Klára Rampírová

Cesta do pekla
31. března 1942 zahynul v Osvětimi trojanovský občan Josef Mikeska, starosta Sokola a místostarosta sboru dobrovolných
hasičů.
Do koncentračního tábora byl převezen
spolu s ostatními Sokoly 16. ledna 1942.
Odtud poslal své manželce celkem tři
stručné, německy psané, dopisy. Ten poslední z 22. února končí výzvou: Modli se
za mé zdraví.
Na vysvětlení uvádím, že v roce 1941
- v předvečer svátku sv. Václava, který
připadá na 28. září - nastoupil do funkce
říšského protektora generál policie a SS
Reinhard Heydrich. Ihned byl vyhlášen
výjimečný stav a 8. října byli všichni funkcionáři a také někteří členové Sokola
zatčeni. Z Trojanovic to byli Josef Mikeska
a učitel Rajmund Strakoš. Věznění
v Kounicových kolejích v Brně popsal Rajmund Strakoš, který byl před Vánocemi
1941 propuštěn.
Ze tří stručných dopisů Josefa Mikesky
si nelze představit situaci v koncentračním táboře Osvětim. Nedávno jsem od
paní Hany Jasné dostal publikaci Pamětní kniha Sokola v Kelči, která vyšla v roce
2010. V jedné kapitole popisuje učitel
Alois Tylich osudy Sokolů v Osvětimi. On
sám měl štěstí, útrapy přežil a s dalšími
dvěma vězni byl na začátku května 1942
propuštěn. Ukázka z dvacetistránkového
Tylichova textu popisuje příjezd a první
dny v Osvětimi:
Je půl jedenácté. Severák ﬁčí, nevidět
na krok. Vystupujeme. Smečka SS-manů

s puškami a obušky nás řadí po desíti a nastává křížová cesta do pekla. Polské cesty
jsou úzké a v desíti jít je nemožno. Katané
řvou, bijí zpředu, z boku, zezadu. Slyšet jen
supění, naříkání, údery a klení..
Blížíme se k cíli. Před námi tyčí se vysoký
komín. Klusem uříceni na povel zastavujeme. Povel: „Pozor, čepice dolů“. Slyšet supění a cítíme tlukot vlastích srdcí. Nad námi
vznáší se pára z našich uhřátých těl. Stojíme asi deset minut. Jízlivý hlas volá: „Tím
komínem poletíte“. Jdeme dál a procházíme branou vlastního tábora. Z vysokých
posedů ční na nás ústí kulometů a ozařují
nás světlomety. Řadami škatulkových bloků
a ojíněného ostnatého drátu, který se chví
jako se chví naše těla, procházíme lágrem
do koupelny, kde jsme uvítáni poskoky
a obráni o poslední zbytky jídla a mýdla.
Na spánek není pomyšlení.
Ráno jsme vzbuzeni kopanci a řevem a
vyhnáni ven do kruté zimy. Nastává očista. Vše co máme, shazujeme ze sebe a jako
Adamité stojíme venku na fujavici a 28
stupňovém mrazu. Nazí jsme hnáni jeden
po druhém k holičům a pak marš do koupelny. Je nás tu namačkáno přes 100 jeden
na druhém. Proud nesnesitelně horké vody
se snesl na nás. Najednou povel „raus“ a
na naše rozpařená těla hrne se
hadicí od dveří proud ledové vody. Následuje postřik hlavy, podpaží, ohanbí i zadnice rozprašovačem proti hmyzu a pak zase
stání na mraze a fujavici. Teprve k poledni
jsme přivedeni k hromádkám chuďoučkého
oděvu. Čepka, kabátek, kalhoty, košile a

pantoﬂe, toť celý náš majetek. Po celodenním stání jsme natlačeni do místnosti, kde
byla mokrá sláma smíchána se sněhem.
Zde jsme byli postaveni do zástupu těsně
za sebou a na povel museli jsme lehnout
na zem. Takto stlačeni začali jsme zahřívat
živou slámu, protože byla plná vší a různého hmyzu, který teplem a močí se množil a
kousal. Na záchod v tom těsnění nebylo ani
pomyšlení.
Po třech dnech dostáváme první jídlo, kousek chleba, trochu margarínu a misku polosyrové řepy s vodou - to vše na další dva
dny.
Mrazy, nedostatek jídla, vysilující práce a
nemoci denně kosily vězně. Jak dále učitel
Tylich píše:
Každý den ráno ležely hromady mrtvých,
vyzáblých těl až po římsy oken, nahých,
protože chudý oděv po nebožtících si oblékali jejich spolutrpitelé. Nejvíce škod a bolestí způsoboval durchfal, druh jakési úplavice, způsobený katarem žaludku a střev.
Kdo durchfal dostal, mohl se rozloučit se
životem.
Alois Tylich (nar. 1912) byl relativně mladý, zdravý a trénovaný sportovec, a proto tříměsíční trýznění v Osvětimi přežil.
Místo 80 kilového muže se navrátila jen
48 kg lidská troska. Ale dvaapadesátiletý
Josef Mikeska (nar. 14. března 1890), navíc se zraněnou nohou z 1. světové války,
neměl šanci.
Drahomír Strnadel
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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 nebo platební kartou 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.

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

čtvrtky - lichý týden
úterý - sudý týden

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
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.

Změna provozu sběrného dvora
Od středy 1. dubna do konce měsíce října se rozšiřuje provozní doba sběrného dvora:
Pondělí:
Středa:
Sobota:

8:00 – 14:00 hodin
8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin

Autobus na bohoslužbu Velikonoční vigilie
Autobus bude přistaven v sobotu 4. 4. 2015 v 19:20 hodin
u Bartoňů, odjezd v 19:30 hodin.

Autobus 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.
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.
Duben 2015

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 4. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 27. dubna 2015 v 18.00 hodin
v hasičské zbrojnici.
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Naši jubilanti

Informace pro občany

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Vladimír Kaděrka

75 let

Petr Váradi

75 let

Karel Dobiáš

75 let

Jaroslav Jurek

75 let

Zdeněk Zapata

75 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Granty na rok 2015
Grantové programy 2015
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 handicapované, zdravotnická
sdružení a spolky, neziskové organizace, sdružení a osoby poskytující sociální služby.
2. Grant pro studenty
Prostředky tohoto grantu jsou určeny pro nadané trojanovské
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.
Patřičný formulář je ke stažení na www.trojanovice.cz. Termín
podání žádosti je do 10. dubna 2015.

Velikonoční přání
Všem čtenářům
Obecních novin
přejeme
hezké Velikonoce!
redakce a zaměstnanci
OÚ Trojanovice

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V TROJANOVICÍCH
Ve dnech 4. a 5. května 2015
kdykoliv v době od 8,00 – 15,30 hodin
bude MŠ v Trojanovicích na Lomné 345
přijímat Žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
do všech mateřských škol v Trojanovicích.
Žádosti jsou ke stažení na těchto stránkách školy
www.mstrojanovice.estranky.cz,
anebo si je můžete vyzvedávat osobně v MŠ.
Žádosti si můžete vypsat na všechny tři naše MŠ.
Žádost obsahuje 2 strany ( prosíme o oboustranný tisk ):
na druhé straně žádosti je vyjádření od lékaře o zdravotním
stavu dítěte
-Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od tří do šesti let
smyslově, tělesně a duševně zdravé, které mají osvojeny základní hygienické návyky a podrobily se pravidelným očkováním.
- O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje vedení školy
na základě odborného posudku pediatra,psychologa,spec.pedagoga
pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního dětského centra.
- Do MŠ lze příjmout dítě v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání, pokud splňuje podmínky pro vstup do předškolního zařízení
a počet přijatých dětí nepřesahuje možný počet dětí zařazených do
třídy MŠ.

Spolu s vyplněnou žádostí s sebou vezměte občanský průkaz
a rodný list dítěte !!!
Předpokládaný počet volných míst v jednotlivých MŠ:
MŠ Trojanovice Lomná 345 - 17
MŠ Trojanovice p. J. 343 – 6
MŠ Trojanovice 362(MŠ u ZŠ ) - 11
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2015 - 2016
S účinností od 1. 5. 2015 vydává ředitelka školy tato kritéria, podle kterých budou přijímány děti k pravidelné docházce do mateřských škol v Trojanovicích, zřizovaných obcí Trojanovice:
•Přednostně, bez ohledu na níže uvedená kritéria, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky,
které jsou řádně očkované.
V případě ostatních dětí rozhodují tato kritéria:
•Trvalý pobyt (v obci Trojanovice 5 bodů, mimo obec 0 bodů)
•Dítě je řádně očkováno (5 bodů)
•Věk dítěte k 31. 8. 2015 (4 roky 2 body, 3 roky 1, mladší 0 bodů)
V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle těchto
doplňkových kritérií:
•Přednost bude mít dítě, jehož oba zákonní zástupci jsou
k 1. 9. 2015 zaměstnaní nebo do zaměstnání nastupují
•Dále bude postupováno podle data narození dítěte – starší děti
budou mít přednost.
Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení a to od nejvyššího k nejnižšímu a
v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí
dítěte. Přijaty mohou být děti pouze do naplnění kapacity MŠ.
Soňa Bunčková, ředitelka
Duben 2015
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
LIDÉ A ŽIVOT VE FRENŠTÁTĚ VE 20. STOLETÍ
Výstava fotograﬁí ze sbírek muzea.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2015
v 17.00 hodin.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 31. května 2015
ČTVRTEČNÍCI: NÁŠ CÍSAŘ A KRÁL KAREL I.
NA VÝCHODNÍ FRONTĚ V LETECH 1914 - 1918
Osobnost Karla I. a jeho působení za 1. světové války.
Přednáší Radek Polách, pracovník Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeumnj.cz

Reklama a inzerce
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Frenštátský klavírní festival pod záštitou Martina Kasíka
Frenštátský klavírní festival inicioval frenštátský rodák Martin Kasík - světový klavírista a bývalý absolvent frenštátské Základní umělecké školy.
V zimě roku 2012 se dohodli Martin Kasík
a ředitel ZUŠ Vladimír Vondráček na spolupráci a uspořádání festivalu v roce 2013.
V letošním roce 2015 se uskuteční druhý
ročník festivalu v polovině května od čtvrtku 14. do soboty 16. května 2015.
Jedním z hlavních cílů festivalu je přivádět
do Frenštátu nejlepší české i světové interprety, kteří přednesou stěžejní díla klavírní
a komorní literatury. Harmonogram festivalu je rozplánován do tří dnů. V těchto
třech dnech se uskuteční v rámci festivalu
v sále Kina dva velké koncerty s profesionálními umělci a uprostřed festivalu koncert mladých talentů z pražské konzerva-

toře.
Z prestižních interpretů se představí Jiří
Vodička (housle), Irvin Venyš (klarinet) a
samozřejmě Martin Kasík (klavír). Kromě
koncertů je připraven i bohatý doprovodný
program festivalu, jako například masterclass pod vedením Martina Kasíka nebo
ve foyer Kina zajímavá vernisáž děl Dominika Petra, který na minulém 1. ročníku
festivalu vystavoval portréty světových klavíristů. Toto vše bude nabídnuto frenštátské veřejnosti ve festivalovém dění.
Více informací na webových stránkách
festivalu: www.frenstatskyfestival.cz.
Vladimír Vondráček,
ředitel ZUŠ ve Frenštátě p. R.
foto: Martin Trubač
M. Kasík při přijetí Ceny sv. Martina (listopad 2014)

Výročí prvního „občanského“ arcibiskupa Theodora Kohna
Pozornější návštěvník kaple sv. Cyrila a
Metoděje na Radhošti si může na jedné
z mramorových desek vsazených do zdi
uvnitř kaple přečíst informaci: Tuto svatyni vysvětiti ráčil arcipastýř - kníže Theodor dne 11. září 1898. Oním arcipastýřem
byl tehdejší sedmý olomoucký arcibiskup
ThDr. Theodor Kohn (nar. 22. března 1845
v Březnici u Zlína, zemřel 3. prosince 1915
v Ehrenhausenu v Rakousku). V letošním
roce si tedy připomínáme 170. výročí jeho
narození a 100. výročí jeho smrti.
Arcibiskup Theodor Kohn patří k významným Moravanům. Po více než tři staletí byli olomouckými biskupy a od roku
1777 arcibiskupy cizinci, převážně Rakušané, kteří neovládali český jazyk a navíc byli
vždy příslušníci vysoké šlechty, mnohdy
spřízněni s vládnoucími Habsburky. Theodor Kohn (olomouckým arcibiskupem
v letech 1893 – 1903) byl synem nemajetných rodičů. Jeho dědeček Jakob Kohn byl
žid, který konvertoval ke křesťanství.
Theodor od mládí vynikal pílí a výbornou pamětí a na doporučení jeho učitele J.
Matušky byl přijat do třetí třídy německé
školy v Uherském Hradišti. Přestože vůbec neuměl německy, již ve čtvrté třídě byl
premiantem. Gymnaziální studia absolvoval ve Strážnici a Kroměříži, teologickou
fakultu v Olomouci a 5. července 1871 byl
vysvěcen na kněze. V následujících dvou
letech absolvoval na téže fakultě rigorózní
zkoušky a v roce 1875 byl promován doktorem teologie. V roce 1882 byl jmenován
mimořádným profesorem církevního práva, v roce 1883 jej arcibiskup Fürstenberg
jmenoval kancléřem konzistoře a stal se tak
obrazně „pravou rukou arcibiskupa“.

Po smrti arcibiskupa a kardinála Fürstenberga, zemřel 20. srpna 1892, byl na
podzim téhož roku zvolen arcibiskupem
Theodor Kohn. Ze 16 kanovnických hlasů
získal 10. Kohnovo zvolení přivítali hlavně
prostí lidé na Moravě, naopak šlechta zaujala vůči novému arcibiskupovi nepřátelský postoj. Např. rakouský premiér hrabě
Taaﬀe komentoval Kohnovo zvolení větou:
Dal se už pokřtít? Tím narážel na jeho židovský původ. Papež Lev XIII. volbu potvrdil a Theodor Kohn se ujal svého úřadu
16. ledna 1893. Jeho židovský a občanský
původ mu nezaručovaly snadný úřad, navíc byl po třech staletích prvním Čechem
v této vysoké církevní funkci.
Arcibiskup Theodor Kohn byl dobrý
hospodář, měl rád pořádek a stejnou hospodárnost a pořádek vyžadoval od svých
podřízených. Dnes bychom řekli, že byl
workoholik a schopný manažer. Proto se
dostával do řady sporů i konﬂiktů, které
často končily u soudů. Tímto jednáním si

vytvářel mnoho odpůrců a to i z řad kněží.
Odpor proti němu byl nakonec tak rozsáhlý, že mu papež Pius X. doporučil rezignaci
a dokonce mu byl pobyt v Olomoucké arcidiecézi zakázán. Po své rezignaci v roce
1904 se uchýlil do rakouského městečka
Ehrenhausenu, kde 3. prosince v roce 1915
zemřel. Ve své závěti odkázal milión a půl
korun na zřízení české univerzity na Moravě. Arcibiskup Theodor Kohn je pohřben
v místním mauzoleu.
Tzv. Jandova kronika popisuje arcibiskupovu návštěvu ve Frenštátě p. R. v roce
1893 takto:
Dne 29. června přijel do Frenštátu dr. Theodor Kohn... Byl přivítán na nádraží důstojným děkanem P. Fuskem. Vedle brány,
která byla postavena v Horní ulici, přivítán
byl nový kníže ve jménu obce měšťanostou
p. Dr. Parmou a děvčátkem pana řídícího
Chochola. Na toto oslovení poděkoval kníže arcibiskup slovy vřelými a šel v průvodu
pěšky do Horního kostela, kde bylo svaté požehnání, a pak šel pěšky na faru, kde po přijetí se jen převlékl a hned přijímal deputace
města a všech spolků.
Na druhý den sloužil mši a biřmoval (biřmování trvalo téměř 3 hodiny), pak přijal
deputaci pro vystavění kaple sv. Cyrila a
Metoděje na Radhošti. V podvečer navšívil obec Tichá. Druhý den opět biřmoval a
k večeru se vrátil vlakem do Kroměříže.
Kníže byl při svém odjezdě velmi mile naladěn a daroval chudým města Frenštát 200
zl, na stavbu chudobince 200 zl a na stavbu
kaple ne Radhošti 100 zl.
Drahomír Strnadel
foto převzato z cs.wikipedia.org
Duben 2015
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Vzpomínky na odboj - 1. část
Letos v květnu oslavíme 70 let od konce
2. světové války. Tuto událost si chceme
připomenout prostřednictvím osobních
vzpomínek rodáka a čestného občana
Trojanovic pana Ing. Ludvíka Šablatury
na život a odbojovou činnost v časech
okupace.
V roce 1944 jsem byl přijat ke studiu na lesnické škole. Když ji Němci zavřeli,
ocitl jsem se místo studia se svými kolegy
na Ostravici v Beskydách, kde jsme měli
manuálně pracovat na arcibiskupském
panství v polesí Hutě pod Smrkem. Můj
představený zde byl profesor Miloš Vysocký. On věděl, že jsem ze zdejšího kraje a že
znám krajinu a její obyvatele. Hned na začátku září 1944 mě oslovil a požádal o pomoc.
Uvedl, že zdejší oblast je velmi důležitou
pro uspíšení konce války, ale je třeba pro to
něco udělat. V té době jsem nevěděl, kdo
profesor Miloš Vysocký je. Ale jak jsem až
po válce zjistil, byl již od května 1944 napojen v oblasti Chrudimi v Čechách
na známou odbojovou organizaci „Rada
tří“. Profesor Vysocký po svém nasazení
do Beskyd měl vytvořit v okolí Ostravice
samostatnou skupinu s názvem „Ondra“. Ta
měla za úkol v Beskydách provádět zpravodajskou činnost.
Já po rozhovoru s ním jsem měl dosti
nesnadný úkol, ale tentokrát při mně stálo štěstí. U nás v Trojanovicích, kde jsem
žil, jsem se v zápětí setkal s mým známým
Aloisem Davidem, který měl u hostince
Na šenku malou pilu. Svěřil jsem se mu, oč
jde. Slíbil mi, že mě seznámí s brigádním
generálem Josefem Braunem, který bydlel
na Lomné ve vilce pod Ráztokou.
Na schůzce s generálem jsem ho seznámil,
oč jde. On ihned pochopil a souhlasil.
Netrvalo dlouho a domluvili jsme se
na schůzce s Vysockým. Vše šlo překvapivě
rychle a Vysocký měl radost. Při společném
setkání jsme se domluvili na společném
způsobu práce. Vstupovali jsme pouze

Ing. Ludvík Šablatura (maturitní foto)

do zpravodajské činnosti, diverze byla vyloučena. Dohodli jsme se, že budeme pracovat pod krycími jmény – generál Braun
jako dr. Oravský, Miloš Vysocký jako Ondra a já dostal krycí jméno Pstruh.
Generál Braun byl neobyčejně šlechetný
člověk, velmi inteligentní a vzdělaný a
v oboru vojenství nepostradatelný odborník. Jeho zapojení do odboje mělo nedocenitelný význam. Neobvykle brzy navázal
spojení se svými dřívějšími spolupracovníky v armádě i s civilními osobami.
Ze zdrojů, které kolem sebe soustřeďoval
a doplňoval vlastními návrhy, zpracovával
konkrétní údaje. Materiály od generála
Brauna – Oravského jsem předával Vysockému – Ondrovi jedenkrát i dvakrát
do týdne. Vysocký je pak dopravoval
na Chrudimsko, kde s vysílačkou „Milada“
pracovala skupina „Kalcium“.
Materiály generála Brauna měly nedocenitelný význam z hlediska vojenské strategie.
Obsahovaly návrhy na postup v neustále
se měnící situaci při postupu fronty. Velení fronty bylo tak průběžně seznamováno,
jak v které situaci postupovat a čeho se vy-

Reklama a inzerce
Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza

Sklad Trojanovice Bysté

Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané nebo uložené špalky 30, 35, 40
a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.
tel: 603 315 738
Duben 2015

Hubnut?
Víme, jak na to!!
Zdravě, bez hladu,
bez omezování,
s poradcem a natrvalo.
tel: 601373646

varovat. V mapách generál označil možné
přechody pro postup armády, které nebyly
střeženy wehrmachtem.
Září a říjen 1944 bylo období zvýšené aktivity paraskupiny „Wolfram“, která byla 13.
září 1944 shozena v Podolánkách v prostoru hory Trojačka. Skupina byl šestičlenná
a pomocí vysílačky „Olga“ měla předávat
informace do Londýna. Radista této skupiny se však po seskoku s ostatními nesešel a
po několika dnech ho zatklo gestapo. Stačil
však ještě vysílačku ukrýt.
Celá oblast se dala do pohybu, což působilo německým okupantům nesmírné těžkosti. Neopoměli se za to krutě mstít. Bohužel
i pomocí našich lidí - konﬁdentů. Jejich zásluhou skončili na šibenici mnozí. Německé
velení bylo touto situací znepokojeno, a tak
sám K. H. Frank vymyslel tzv. vyčišťovací
akci a nazval ji „Akce tetřev (Auerhahn)“.
Běželo skutečně o velkou akci, která začala
15. 11. 1944.
V
té tobě
mě Vysocký – Ondra
dal pro generála Brauna materiály.
Bylo toho dost. Upevnil jsem je bandáží
na vnitřní stranu levého stehna. V Ostravici na nádraží jsme se jako pozdravili
a v jeho
očích
jsem viděl,
jako by tušil, do čeho jdu. Vystoupil jsem
jako vždy v Kunčicích pod Ondřejníkem
a jako obvykle přes Maralův kopec domů
do Trojanovic. Došel jsem k obchodu (dnes
restaurace a otočka autobusů). Pokračoval
jsem po polní cestě, kde již začínalo naše
pole. Netrvalo dlouho a najednou slyším:“
Halt, Hände hoch!“ Z okopu na mě mířil
kulomet a samopal. Pochopil jsem, oč jde,
zvedl ruce nahoru, ale posunem hlavy ukázal na náš dům, který už byl vidět. Jeden
z vojáků vystoupil, dal povel k pochodu, já
ruce nahoře a tak jsme došli ke stavení starého Maralíka. Ten zdaleka volal: „Tak co,
Ludvíku, už zase domů?“ a vojákům ukázal,
že opravdu jdu do vedlejšího stavení.
Voják mě však domů již nedovedl. Pochopil jsem, proč jdu sám. U nás v domě se
totiž usadilo SS komando, zabrali nám dva
pokoje. Tak jsem se ocitl přímo u nich. Viděli, že patřím do rodiny, a víc se neptali.
V kuchyni, kde jsme bydleli, byla na podlaze sláma a na ní spali vojáci, kteří přišli
z hlídek v okopech. Vzpomínám, že tam
přecházel mladý SS, kopal do nich a hrozně
křičel, že mají vstávat zřejmě znovu do stráže. Vojáci byli hrozně zbědovaní a ospalí. Já
ale potřeboval rychle někam skrýt moje
materiály. Šel jsem na půdu a tam, kde bylo
seno, jsem je ukryl za krov.
pokračování příště
ze vzpomínek Ing. L. Šablatury (kráceno)
foto poskytl: Ing. Ludvík Šablatura
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Přebory v běhu na lyžích
Přebory škol v běhu na lyžích, které každoročně pořádá Základní škola Tyršova
913, letos zcela ovládli malí závodníci
z naší školy.
Pro většinu z nich to byly první závody
na běžkách, neboť teprve začátkem letošní
zimy se postavili poprvé na běžecké lyže.
Jejich několikaměsíční snaha a úsilí se vyplatily a ve čtvrtek 5. 3. se většina dětí vracela z Pusteven s medailí na krku.
V kategorii prvních tříd byla nejrychlejší
Žoﬁe Procházková, na druhém místě se
umístila Anna Novotná a na stupínek třetí
vystoupila Kristýna Pindurová. Pátým místem tento úspěch završila Agáta Mališová.
Na start chlapecké kategorie prvňáků se
postavili pouze dva závodníci a i zde
na stupeň nejvyšší dosáhl žák naší školy
– Jonáš Novák.
Děti z druhých a třetích ročníků závodily
společně na trati dlouhé 1 km. V kategorii
dívek si zlato vybojovala Andrea Červenková a „bramborová medaile“ zbyla na
Sophii Otýpkovou, obě ze třetí třídy. Kate-

gorie chlapců patřila zcela našim žákům. Na prvních třech místech se umístili
1. David Skřídlovský, 2. Šimon Bartoň, 3.
Ondřej Pícha. Jan Mališ obsadil pěkné šesté místo.
Také 4. a 5.ročníky bojovaly na trati 1 km.
V dívkách si Eliška Babincová dojela pro
krásné 4. místo a mezi chlapci na stupně
vítězů dosáhl Jakub Novotný – 3. místo.
Lukáš Himlar obsadil místo sedmé.

Všem dětem moc děkuji za vzornou reprezentaci školy a doufám, že u tohoto náročného sportu vydrží i v příštím roce, kdy
už budou zkušení lyžaři.
Poděkování patří tentokrát i zaměstnancům lanovky, kteří děti naší školy přepravili od školy k dolní stanici lanové dráhy
a zpět.
text a foto: Soňa Bunčková

Zápas ve vybíjené
V pátek 20. března se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené, který v tomto
školním roce zorganizovala Základní škola
Tyršova ve Frenštátě p. R. pro žáky pátých a
čtvrtých ročníků okolních základních škol.
I když účast byla letos slabší, dorazila pouze čtyři družstva, na jejich bojovném nasazení to vůbec nebylo poznat.
Kromě našich žáků soutěžila družstva ZŠ
Tyršova, ZŠ Záhuní a ZŠ Veřovice.
Protože jsme letos měli méně natrénováno (rekonstrukce tělocvičny), měli jsme
z průběhu soutěže menší obavy. Možná i
proto jsme úvodní zápas se ZŠ Tyršova trochu zbytečně prohráli, a to pouze o jeden

život.
Ve druhém zápase jsme se utkali se ZŠ Záhuní a musíme uznat, že tento soupeř byl
nad naše síly. Hráli rychlou, útočnou hru,
na kterou naše družstvo nestačilo.
V posledním kole jsme se utkali se ZŠ Veřovice a tady se naplno projevily naše kvality. Veřovice jsme porazili a skončili jsme
tak celkově na krásném třetím místě.
Bylo to krásné sportovní dopoledne,které
jsme si bezvadně všichni užili a věříme, že
v příštím školním roce se přihlásí více škol,
abychom si mohli zase dobře zasportovat.
Sportu zdar!
text a foto: Hana Pražáková

Poklad z Radhoště aneb jarní prázdniny ve škole
Čekal nás týden prázdnin a my se rozhodli uspořádat pro děti ve škole 2 denní
přespání. Přidalo se i několik předškoláků
ze školky z Trojanovic. Sešlo se 40 dětí a 7
pomocníků a škola opět ožila.
Prožili jsme dva dny plné dobrodružství,
zábavy a napětí při hledání pokladu.
Po dvou dnech jsme objevili poklad pomocí indicií, které jsme našli, a spravedlivě
jsme se všichni rozdělili.
V úterý ráno jsme posnídali buchty
od maminek, které nezklamaly svou šikovností a hlavně nápaditostí. Těšíme se zase
za rok.
text a foto: Kateřina Segečová
Duben 2015

12
U pomníku TGM

Velikonoce v muzeu

Z Vlastivědného kroužku jsme se ve čtvrtek 19. března podívali na Horečkách
na pomník T. G. Masaryka. Na pomníku
je napsáno: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“ Pod pomníkem
je československý lev. Za pomníkem jsou 4
sloupy. V historii ho zničili komunisté, ale
pak se zase postavil. Mně se na tom místě
líbilo. Zpívali jsme tam písničku Ach synku,synku, kterou měl prezident Masaryk
rád. Připomněli jsme si 165. výročí jeho
narození.
Hynek Blažek, žák 4. třídy

házeli mravence děvčatům do postele. Na vlastní uši slyšely rachot rapáče a
řehtačky a taky mohly ochutnat tradiční
pokrm zvaný „pučálka“. Nakonec si všichni vyrobili papírového ptáčka, který jim
doma bude připomínat návštěvu muzea
a příchod jara. Tato aktivita měla u dětí
největší úspěch, což potvrdili při natáčení
místní televize.
Hana Trubačová
foto: Martin Trubač

Blíží se oslava velikonočních svátků a
není od věci dovědět se něco zajímavého
o původu a způsobu slavení a dodržování
některých zvyků této doby. Naši předkové ctili tradice a symboly Velikonoc a žáci
trojanovické školy využili nabídku Muzea
Frenštát a zúčastnili se programu zaměřeného právě na původ velikonočních symbolů. Děti se dozvěděly, proč lidé chodili
do kostela posvětit větvičky kočiček, jakým
způsobem se zdobily kraslice, co prozrazují
barevné pentle na pomlázce, proč chlapci

Zahájení skokové sezóny
Členové Trojanovice Team otevřeli jezdeckou sezónu účastí na parkurových závodech v hale ve Frenštátě pod Radhoštěm. V sobotu 7.3. se konal tradiční Pohár
žen, ve kterém nás zastupovala Lucie Strnadlová v sedle klisny Darone a Viktorie
Lysková s valachem Con Graﬀem.
V neděli 8.3. proběhly Pony halové závody. Trojanovické jezdkyně se připravovaly
pod trenérským vedením Ivety Biolkové a
Lucie Strnadlové. Svůj první start absolvovala Barča Přadková v sedle Aretky. Pony
babička Aretka má letos už 22 let a s devítiletou Bárou předvedla bezchybný výsledek.
Aretka je trpělivá učitelka všech dětí, které
s ježděním v Trojanovicích začínaly.
Dařilo se i Gabči Kopřivové s Markýzou.
V parkuru do 60 cm, který se hodnotil
podle stylu jezdce, se umístila na 3. místě a
v soutěži do 70 cm, kde rozhodoval čas, získala také 3. místo a na 5. místo se zařadila
Kristýna Lecová se Stefanií.
Karolína Blechová a Markéta Petrová sedlaly mladé pony klisny Del Grace a Aifru,
které sportovat letos začínají a předvedly
pěkný parkur.
Tereza Vyvialová v tomto roce začíná zá-

vodit v kategorii velkých koní a oba parkury s Aurou zajela bez chyby.
Pro děvčata může být vydařený začátek sezóny dobrou motivací k dalšímu tréninku a
práci s koňmi.
V sobotu 14.3. se v trojanovickém areálu
konaly oﬁciální halové vozatajské soutěže.
Počasí prověřilo odolnost závodníků i při-

hlížejících. Shora padal sníh a déšť a zdola
stříkalo bláto. Spřežení však závodila
v hale, takže k vidění byly výborné výkony
na technicky náročné dráze.
Další plánovanou jezdeckou akcí v Trojanovicích jsou jarní skoky, hobby a pony
soutěže v neděli 19.4. 2015.
text a foto: MVDr. Radka Kopřivová
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