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Slovo starosty

Šachy jsou fakt dobrá věc!
Už od listopadu loňského roku funguje
při mateřské škole v Trojanovicích šachový kroužek. Vede ho paní Táňa Bogatková ze šachové školy Interchess z Frýdku-Místku. A vede ho velmi dobře, protože
zájem o šachy je mezi dětmi veliký. O tom
všem - o práci s dětmi, o hře v šachy a
o koučování - jsme si spolu povídali.

Vážení spoluobčané, rád bych vám napsal pár řádek o tom, co se v obci událo
a co nás čeká.
Na mé pozvání přijeli do Trojanovic
členové Výboru pro životní prostředí
Moravskoslezského kraje, aby se seznámili s problematikou Dolu Frenštát.
Tato návštěva byla významná, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu
chystá Státní energetickou koncepci,
Surovinovou politiku a novelu Horního
zákona a kraj je jedním z připomínkových míst těchto státních politik.
Vypsal jsem výběrové řízení na novou
svozovou ﬁrmu. Bylo velmi náročné
nastavit systém tak, aby byl pro obec co
nejpřínosnější. Nové podmínky zaručí,
že budeme mít jasnou evidenci produkce odpadu, neboť ﬁrma bude muset každý vůz před svozem zvážit. Díky
GPS bude mít obec také přehled o pohybu a aktuální pozici vozu. Od nového
systému si slibuji lepší třídění biologického odpadu a tím také vyšší úspory.
Kromě starostí (asi odtud slovo starosta) přináší má práce také radosti. Jednou z nich bylo pozvání do Poslanecké
sněmovny. Byl jsem požádán, abych
zde představil nedávné architektonické
počiny obce i naše plány do budoucna.
Velmi mě potěšilo, že si rozvoje Trojanovic všímají odborníci z celé republiky.
K šíření dobrého jména obce přispívají také kulturní akce, na kterých spolupracujeme s městem Frenštát p. R. a
s Pustevnami, s. r. o. V červnu to bylo
dřevorubecké klání v timbersportu a
také večer ﬁlmové hudby v amﬁteátru
na Horečkách nebo Dřevěné Pustevny.
V červenci se s mnohými z vás jistě setkám na 5. ročníku festivalu Horečkyfest.
Léto je dobou dovolených, a tak vám
přeji, abyste tu svou strávili co nejpříjemněji.
Jiří Novotný,
starosta
Červenec 2015

Jak jste přišla na nápad vést v mateřské škole v Trojanovicích šachový kroužek?
Členové naší šachové školy Interchess
Matyáš Marek a Kristýna Marková hrají
týmovou soutěž za družstvo klubu Frenštát pod Radhoštěm, ve kterém působí pan
David Klecker. Jednou při osobním setkání jsme se domluvili, že by nebylo špatné
nabídnout šachovou hru těm nejmenším.
David oslovil několik školek. Tak začala
činnost šachového kroužku v MŠ Trojanovice.
Jak probíhá činnost šachového kroužku
v mateřské škole? Kolik dětí ho navštěvuje?
Jak s dětmi pracujete?
Kroužek běží jednou týdně, ve čtvrtek, a
trvá asi 45 - 60 minut. Na čtvrtky jsem se
těšila v průběhu celého školního roku.

Pro mne to byl den aktivního šachu. Ráno
jsem vlakem
přijela do Frenštátu
pod Radhoštěm, pak asi 45 minut pěšky
kolem potoku jsem šla do školky. Krása!
Tam na mne čekalo 13 holek a kluků. A
hned jsem se ponořila do super atmosféry.
Úžasné děti, skvělá školka. Nemůžu ani vysvětlit proč, ale tak to cítím.
Na začátku roku jsem vysvětlovala tahy
jednotlivých ﬁgur - to trvalo maximálně
15 minut. Na konci roku jsem ukazovala
celou šachovou partii někdy i 30 minut a
s koncentrací problém nebyl. V průběhu
hodiny děti hrály šachy ve dvojicích. Když
jsem věděla, ze potřebují odpočinout, hráli
jsme i odpočinkové pohybové hry.
Jste profesionální trenérka ve hře šachy,
působíte na Mezinárodní šachové škole Interchess ve Frýdku Místku, kde se věnujete
výchově mladých talentů. Je rozdíl, když se
šachy učí dvanáctiletý dospívající a čtyřleté
dítě z MŠ? Jestliže ano, v čem je práce s malými šachisty speciﬁcká?
Samozřejmě je to rozdíl. Dvanáctiletý je už
šachem „nakažený“. S ním se soustředím
opravdu jenom na šachy. Jakou formou to
podávám, samozřejmě je také důležité. Ale
říkám, s pokročilým se dá více soustředit
na náplň tréninku. U malinkých je to
o tom, aby je člověk šachem zaujal. S nimi
se občas zapotím. Děti jsou přirozené a pokud je něco nebaví, hned to dávají najevo.
Jsou takovým indikátorem mé profesionální formy. Když se začínají točit jako žížalky,
je mi jasné, že se mám zamyslet nad sebou
a více se snažit.
Co hra v šachy dává malým dětem? V čem
je přínosná?
Šachy jsou rozvoj pro děti. V podstatě
jako každá jiná činnost. Mám-li hovořit
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konkrétně o přínosu pro děti předškolního
věku, tak si myslím, že je to dobrý způsob,
jak naučit děti se soustředit. Přirozenou
formou - formou hry, se rozvije paměť.
Dobře víme, že i hlava se unavuje. Nenápadaně, formou hry, přirozeně posouváme
hranici únavy. V průběhu partie děti se učí
spolupracovat. Učí se přijímat porážku. Učí
se vítězit. Učí se korektnímu chování. Šachy jsou fakt dobrá věc!
Kdy vy sama jste poprvé začala hrát šachy?
Já jsem se naučila hrát šachy v 5 letech.
Jak jste se k šachům dostala?
U nás v rodině všichni hráli šachy. Naučil
mě to tatínek. On byl doktor, ale šachy byly
jeho koníčkem. Dokonce hrával šachy i korespondenčně. Nejprve jsem hrála za školu.
Pak jsem dostala nabídku hrát za místní
klub. Potom mne podchytil reprezentační
trenér, začala jsem hrát za reprezentaci kraje. Pak jsem se dostala do mládežnické reprezentace Běloruska. Když jsem maturovala, otevřelo se v Minsku šachové oddělení
na vysoké škole. Z celé republiky tam brali
jenom deset lidí. Já jsem udělala zkoušky a
začala studovat trenérství.
Co vás na hře v šachy nejvíc baví?
Co mne nejvíc baví? Nemůžu to říct jednou větou. U mne je to rozděleno na etapy.
Úplně v dětství mne bavilo hrát s ﬁgurkami
(i mimo šachovnici). Potom to pro mne
byla soutěž - bavilo mne soutěžit. Pak to
byla radost ze setkání s kamarády. Potom
to byla radost ze seberealizace. Ale celkově
já ani nevím, co mne nejvíc baví. Asi je to
prostě radost z toho, co dělám.
Většinou si dokážeme představit trenéra

u takových sportů jako fotbal, hokej či košíková. Ale šachy? Laik by si myslel, že při hře
v šachy stačí jenom vysvětlit pravidla a vše
ostatní už záleží na hráči. V čem je důležitá
role trenéra?
Óooo! Šachový trenér to má těžší než fotbalový. Šachy - to je věda, sport a umění
dohromady. A šachový trenér to vše musí
zvládat. A hlavně - šachový trenér je pomocník. Pomáhá svěřenci se orientovat
v teoretických novinkách, pomáhá v analýze odehraných partií, chystá pozice pro odstranění šachových nedostatků. Jak vidíte,
práce šachového trenéra je silně zaměřena
na myšlení sportovce. V tom je asi hlavní
rozdíl mezi šachovým a nešachovým trenérem. Samozřejmě, šachový trenér sleduje i
fyzickou formu svého svěřence. Pomáhá
pracovat s jeho psychikou .
Jakým způsobem se měří výkonnost šachisty?
Jako tenisté máji žebříček ATP, tak šachysté mají svůj mezinárodní žebříček.
Za úspěšné vystoupení v turnajích dostávají
tituly. Nejvyšší z nich je GM (mezinárodní
velmistr).
Co vás těší na práci s dětmi?
Na práci s dětmi mne asi nejvíce těší kontakt s nimi. Je to zajímavé sledovat jejich
myšlení, projev. Je to jako když se dotýkáte
něčeho čistého. Naplňuje mne to. A nepochybně posouvá v rozvoji.
Díky za rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů
nejen na poli šachovém, ale i při práci s dětmi a na poli životním.
připravil: Martin Trubač
foto poskytly: Táňa Bogatková,
Silvie Balcárková

V minlém čísle Obecních novin jsme
vyhlásili soutěž o vstupenky na letošní
Horečkyfest, který se koná v sobotu 11.
července 2015. Šanci získat 2 lístky na tuto akci měl každý, kdo do 10.
června zaslal na adresu redakce správnou odpověď na otázku: Kde se nachází originál sochy Radegasta od Albína
Poláška?
Správná odpověď zní: v budově frenštátské radnice. Tam byl totiž ve ﬁnále instalován po zrestaurování v roce
1998.
Do redakce Obecních novin došlo celkem pět správných odpovědí. Z nich
jsme vylosovali dva výherce, kteří si
mohou v informačním centru na Obecním úřadě v Trojanovicích vyzvednout
2 volné vstupenky na Horečkyfest. Jsou
to: Kristýna Hoďáková a Robert Utria.
Výhercům gratulujeme a všem ostatním, kdo se soutěže zúčastnili, přejeme
hodně štěstí v některé z dalších soutěží.
za redakci Obecních novin
Martin Trubač

Studánka v Malé Ráztoce
Studánka v Malé Ráztoce je často navštěvovaná lidmi, kteří tam chodí pro vodu.
Pan Josef Petr z č. p. 216 nechal udělat její
rozbor.
Ing. Miroslav Ezechel, který 3. května
2015 provedl analýzu vzorku, zjistil, že
voda obsahuje koliformní baktérie, jejichž
množství významně překračuje nejvyšší
mezní hodnotu povolenou vyhláškou.
Z tohoto důvodu se voda nedoporučuje
pít bez předchozího převaření. Koliformní baktérie mohou způsobovat zvracení,
nevolnost, průjem a další zdravotní potíže.
na základě poskytnuté expertizy
zpracoval Martin Trubač

Reklamy 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
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Zleva: Tomáš Bártek, Matěj Martiňák, Bruno Fišer, Barbora Szkatulová, Vojtěch
Petrželka

Nahoře zleva: Vladimír Šlosarčík, Jaroslav Jurek, Vladimír Kaděrka, Viktor Uhlíř
Dole zleva: Vratislav Moškoř, Jindřiška Talpová, Alois Štefek, Marie Máchová

Mobilní hospic Strom života

Zleva: Anna Czerneková, Antonín Kociá, Irena Střalková

foto: Věra Vašendová

Pouť na Radhošti
Matice Radhošťská
a Římskokatolická farnost Frenštát p. R.
zvou na

Cyrilometodějskou pouť

v neděli 5. července 2015 v kapli na Radhošti
termíny bohoslužeb: v 10, 12 a 14 hodin

Naši jubilanti

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Milada Tichavská

80 let

Josef Kaiser

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
Červenec 2015

Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své
nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti,
od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického
ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život
chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud
nepoznaným začátkům - i pro ty, kteřé se s odcházejícími tak
těžce loučí.
Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou
ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a
nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby
nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný …
Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i
spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních
službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední
řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní.
Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a
to nejen vůči nemocným, ale i k jejich rodinám a blízkým.
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již
od května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo
z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás
ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit.
Marie Ryšková
zakladatelka mobilního hospice Strom života
Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)
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NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE

PLANISKA

• příjemné prostředí
• domácí česká kuchyně
• speciality na grilu,
regionální valašské speciality
• terasa pro 60 osob
• sál s kapacitou až 80 osob

RESTAURACE PLANISKA, PLANISKA 1897, Frenštát p. R.,

tel.: 724 111 794, www.facebook.com/planiska
www.planiska.cz

POSTAVTE SI KRB

NAVŠTIVTE NÁS
Po-Čt 8:30 - 17:00
Pá
8:30 - 15:00
v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU
Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:
» Pomůžeme při výběru krbové vložky
» Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín
» Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů
» Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů
Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich
hotových návodů na stavbu krbu, ve kterých je stavba popsána
podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách
www.nejenkrby.cz.

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

731 352 674

obchod@nejenkrby.cz

Červenec 2015
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
NEOČEKÁVANÉ SOUVISLOSTI
Výstava obrazů Zdeňka Píži
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 30. srpna 2015
JAK UDĚLAT RADEGASTA
Prázdninová výtvarná dílna pro děti a mládež
Účastníci se seznámí s životem a dílem Albína Poláška,
od jehož úmrtí letos uplynulo 50 let. V rámci programu si
vyzkoušejí, jak se odlévá plastika, vytvoří si vlastní obrázek či
ﬁgurku a vyrobí masku Radegasta.
Ve čtvrtek 30. července 2015 v 14.00 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

48. ročník MEMORIÁLU JIŘÍHO JAŠKOVSKÉHO
Tělovýchovná jednota Trojanovice Bystré
pořádá 11. července 2015
tradiční fotbalový turnaj Memoriál Jiřího Jaškovského.

K tradičním účastníkům z Trojanovic přibudou dva fotbalové týmy
z okolí. V letošním roce jsme pozvali na návštěvu naše přátele
z německého města Zwönitz. Sehrají exhibiční utkání starých pánů
s místními borci o polední přestávce memoriálu.

Po turnaji bude následovat letní večer s kapelou Astmatic.

Červenec 2015
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Prázdninová nabídka frenštátského muzea
Nastává léto - čas prázdnin a dovolených.
Toto období je jako stvořené pro nejrůznější venkovní aktivity, jako je koupání, pěší
turistika či výlety na kole. Jsou však dny,
kdy počasí nebývá příliš nakloněno takovým činnostem, a právě pro chvíle nepohody frenštátské muzeum nabízí vhodnou
alternativu.

Tou první je výlet do světa fantazie. I takovými slovy lze označit výstavu obrazů
Zdeňka Píži Neočekávané souvislosti.
Ostravský rodák žijící ve Frenštátě p. R. je
od roku 1992 členem české surrealistické
Společnosti Karla Teiga a v roce 1995 se
podílel na vzniku surrealistické skupiny
Stir up v Ostravě. Svá díla vystavoval nejen v České republice, ale i na Slovensku,
v Rakousku, Belgii, Portugalsku, Chile a
Kostarice. Kromě výtvarné tvorby je činný
i literárně.
Zdeněk Píža navázal na tradici surrealismu, který klade důraz na originální, nevšední přístup ke světu. Teprve když jsme
schopni oprostit se od reality, která nám
klade určitá omezení, můžeme vstoupit
do zázračného světa umělcovy fantazie a
nechat se unášet bohatstvím barev, tvarů
a překvapivých nápadů. Můžeme – slovy
autora průvodního katalogu – „prožívat
neuvěřitelné příběhy, potkávat štěstí, smutek, potkávat osoby a věci podivuhodných
tvarů a vlastností. Stačí jen do toho světa
vkročit.“
Výstava potrvá do 30. srpna 2015.
Jak udělat Radegasta? - nebo aspoň jeho
masku - to se naučí děti na prázdninové

Poděkování

Nadčasová Lucerna

Někdo žije kulturou, někdo zahradničí, někdo nedělá nic a naše rodina
sportuje. Připadá nám to tak nějak
přirozené a vhodné nejen pro vyplnění volného času mládeže, ale také
pro upevnění zdraví, smyslu pro fair
play a získání nových přátelství. Jelikož však sportovní aktivity, vybavení, tréninky, soustředění a závody stojí nemalé peníze, jsme rádi,
že naše obec mimo jiné podporuje
i mladé nadějné sportovce. Díky
dotačnímu programu se tak mohla
Julie Rampírová po překonání mononukleózy opětovně pustit do náročných tréninků v oddílu atletiky
ve Frýdku-Místku a úsilí pak zúročit na závodech, zejména na Mezinárodním atletickém utkání žactva
1. místem v hodu koulí, 2. místem
v běhu na 300m, dále na MČR žactva na dráze v Plzni, kde v chůzi
na 3000m obsadila 5. místo stejně
jako na MČR žactva v Praze.
Děkujeme tímto za podporu.
Klára Rampírová

Poslední květnový pátek a sobotu byl sál
frenštátského kina večer opět zaplněn příznivci divadla Waterloo. Tentokrát si soubor
vybral klasiku – Jiráskovu pohádkovou hru
Lucerna. Dovolím si citovat kousek z divadelního programu, který soubor vydal
k této hře – „…všichni o ní máme jakési
povědomí, ale málokdo ji viděl…“ Je to vyjádřeno naprosto přesně, jak mně potvrdilo hned několik známých.
Waterloo ve svém repertoáru moudře střídá oblíbené komedie s dramaty nutícími
diváka k zamyšlení. Lucerna není hra při
které se neustálé prohýbáme smíchy, je to
spíše poklidná procházka starými časy. Sledujeme boj mlynáře o zachování staré lípy,
intriky ziskuchtivých dvořanů a úředníků,
usmíváme se nad trampotami prostých lidí
i těžkostmi vodníků. Přestože Jirásek hru
napsal před více než sto lety, nacházíme tu
i v současné době situace podobné dnešním a myšlenky, které jsou stále aktuální.
Kdo z nás se ještě nesetkal se zvůlí a nadutostí nějaké novodobé „vrchnosti“, komu
nikdy nepřipadala snaha obhájit své právo
a pravdu jako boj proti větrným mlýnům?
V divadle nakonec všechno dobře skončí.
Lípa je zachráněna, lucerna jako symbol
podřízenosti je rozbita, paní kněžna vyslyší
prosby a přání svých poddaných. Je to sice
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výtvarné dílně ve frenštátském muzeu
ve čtvrtek 30. července 2015 ve 14 hodin.
Pracovníci pro ně připravili zajímavý program. V něm se nejprve něco dovědí o sochaři Albínu Poláškovi, prohlédnou si jeho
díla vystavená v muzeu a nakonec si budou
moci vytvořit svého Radegasta. Jako malý
dárek je pro všechny dětské návštěvníky
připravena maska, kterou si sami ozdobí.
Vstupné: 30,- Kč.
Více na: http://www.muzeum-frenstat.cz
text a foto: Martin Trubač

konec trochu pohádkový, ale ani v životě
nedopadne všechno špatně a někdy zdánlivě předem prohraný boj končí vítězstvím.
Kromě příjemného a trochu nostalgického zastavení v minulosti, které nám členové souboru připravili, vyplnilo Waterloo
mnohým z nás mezeru ve vědomostech,
takže můžeme říci, že nemáme jen nějaké
povědomí, ale Lucernu jsme opravdu viděli. Díky jim zato.
Zdeňka Vodrážková
foto: David Šrubař
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Vzpomínky na odboj - 4. část
Ani já a asi ani nikdo z vězňů nezapomene
na chladné a deštivé ráno 5. května 1945,
kdy se donekonečna rozezvučela mirošovská siréna. Tou nám mirošovští dali najevo,
že druhá světová válka skončila. U brány
tábora se objevila delegace v počtu 6 osob
vedená panem Zpěváčkem a žádala o vydání 900 vězňů a celého tábora do vlastní
správy. Velitel odpověděl, že nevydá zbraně
a vězně nepropustí, dokud nedostane vyšší
rozkaz. Zaručil se však, že nikomu z vězňů
nebude ublíženo. Tomuto jednání byl přítomen i generál Braun. Již dříve bylo totiž
rozhodnuto, že v případě odchodu německých stráží bude tábor předán pod jeho
velení. Pak ale esesmani z tábora doslova
prchali do deště, mlhy a tmy.
Generál Braun převzal správu tábora.
Všichni tu zůstali v karanténě a nikdo nesměl bez povolenky tábor opustit. Generál
mě a Frantu Kleina ustanovil za své pomocníky. Byli jsme hned vedle jeho kanceláře ve
velitelském baráku. Měli jsme propustku.
Toho jsem využil a šel chvilku za bránu tábora. Chodilo tam mnoho lidí z Mirošova
s růzými vzkazy a také nepřerušeným zásobováním jídla.
Vzpomínám, že mě tam potkaly dvě mladé
půvabné dívky a darovaly mi kytici šeříků.
Jaká to byla změna? Místo pendreků, hladu
a žízně nádherný úsměv a kytice. Bylo to
neuvěřitelně milé a povzbudivé.
Ještě ale nebylo všemu konec. Praha volala o pomoc a všude se potulovaly jednotky
německých vojáků. Generál mě požádal,

Pohled na obec Mirošov

abych mu zajel do Prahy pro uniformu.
MNV Mirošov dal řídiče a auto a já jel směr
Praha.
Jaké bylo mé překvapení, když po příjezdu
na hlavní komunikaci jsme narazili
na nepřetržité kolony tanků, pancéřovaných vozů a děl americké armády. Černochům ve stráži svítily jen bílé zuby. Kolony
stály, zatímco Praha volala o pomoc. Byla
zde totiž demarkační čára a za ní byla zóna
jen pro vstup sovětských vojsk.
Na tento moment jsem si vzpomněl, když
jsem pak studoval na vysoké škole, kde
přednášela lektorka společenské nauky.
Za katedrou hřímala, jaké to bylo svinstvo
od americké armády, která nečinně stála
kousek od Prahy a nepřišla na pomoc. Šeptl jsem svému kolegovi Samkovi vedle mě,
jestli jí mám říct, jak to ve skutečnosti bylo?
On na to: „Nech ji, ať nemáš problémy.“

POZVÁNKA
na 6. setkání Strnadlů,
které se uskuteční v sobotu 25. července 2015 v areálu Jezdeckého klubu
v Trojanovicích u pana Miroslava Strnadla
Program:
8:00-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
12:00-14:00
14:00-15:00
16:00-18:00
19:00-20:00
20:00-22:00

Příjezd a prezence účastníků
Přivítání účastníků - Martin Trubač, místostarosta obce Trojanovice
- Drahomír Strnadel, hlavní organizátor
Fotografování, prohlídka areálu jezdeckého klubu
Oběd – valašský guláš
Mše v kostele sv. Martina ve Frenštátě p. R.
Návštěva Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích
Výstava fotograﬁí pana PaeDr. Zdeňka Šrubaře
Večeře v hotelu Beskyd
Večer s cimbálovou muzikou KOTCI, primáš Ing. arch. Aleš Jílek

V neděli 26. července pro zájemce zájezd do funkčního mlýna v Bernarticích
nad Odrou (v 18. a 19. století jej vlastnil rod Strnadlů)
Účastnický poplatek:
200.00 Kč na osobu (oběd, večeře, autobus, fotograf);
děti (5-15 let) 100.00 Kč, do 5 let zdarma
Těšíme se na vaši účast.
Eva & Drahomír Strnadlovi
Trojanovice 454
744 01 Frenštát p. R.
Telefon: +420556836511
Drahomír: mobil +420608129835 e-mail: drahomir.strnadel@seznam.cz
Eva: mobil +420608549370 e-mail: eva@mikov.com

Tak jsem raději mlčel.
Přivezl jsem uniformu a předal ji generálovi. S Františkem Kleinem jsme mu pomáhali s organizací. Mezitím jsme zajišťovali
seznam všech vězňů podle krajů a připravovali repatriaci domů. S MNV Mirošov
jsme obstarali u ředitelství drah v Plzni
kompletní soupravu železničních osobních vagónů. Bylo postaráno, aby během
cesty bylo poskytováno občerstvení. Jeden
vagón byl vyhrazen pro zásoby potravin a
přípravu stravy z vlastní kuchyně. Ale i tak
na nádražích nás vítali občané a byli rádi,
když jsme si od nich vzali nápoj, kousek
ovoce nebo housku se salámem. K našemu
transportu se přidávalo i mnoho repatriantů různých národností z celé Evropy. A tak
jsme se dostali přes Olomouc až do Hranic.
Tam generál využil známosti ze svého dřívějšího působení ve Vojenské akademii a
u československé posádky získal vozidlo
s řidičem na další cestu domů.
Je těžké popsat shledání s našimi příbuznými. Jen pět dní nás dělilo od plynových
komor v Mauthausenu. Jak málo chybělo a
generál, Vysocký-Ondra, Franta Klein a já
jsme skončili v plynu tak, jako se to stalo
těm, kteří o pět dní dříve před námi odjeli
z Kauniček. Na mnohé z našeho odboje čekaly jejich manželky, manželé, děti i rodiče
marně. Zůstali navždy bez nich jen proto,
že nacistická zvůle si umínila podrobit si
náš národ a Evropu. Ale proč?
S generálem Braunem jsme při příštích setkáních mysleli zvláště na mladé a přáli si,
aby se neustále poučovali o dějinách
a o tom, co byla druhá světová válka, kolik miliónů obětí ji zaplatilo životem, kolik
zapříčinila lidských tragédií a materiálních
škod. Mladá generace by neměla nikdy dopustit, aby nejen u nás, ale i jinde na světě,
někdo z touhy po moci způsobil nové tragédie, nové utrpení.
Ze vzpomínek Ing. L. Šablatury (kráceno)
foto: www.wikipedia.cz
Červenec 2015
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Ze školy
S končícím školním rokem končí svou
aktivní činnost ve školním Klubu rodičů
paní R. Fabiánová, R. Zemanová a M. Červenková. Byly hlavními organizátorkami
tradičního školního večírku, který se
pod jejich vedením stal velmi vyhledávanou zimní akcí pro širokou veřejnost. Klub
rodičů během školního roku pravidelně
organizuje pro žáky školy Mikuláškou nadílku, Den dětí a přispívá dětem na školní
výlety. V letošním roce sdružení rodičů
uhradilo žákům II., IV. a V. A třídy vstup
do „Nového světa techniky“ v Ostravě, žákům V. B třídy přispěli na školní výlet do
Prahy a našim nejmladším žákům, tj. 1. a
2. ročníku uhradili dopravu i vstup do dětského centra Bublinky ve Frenštátě p. R.
Končící výbor se „sladce“ rozloučil se všemi žáky i zaměstnanci školy, a to doslovně,
neboť jako překvapení pro všechny byly
připraveny ovocné dorty.

V příštím školním roce bude Klub rodičů
pokračovat ve své činnosti, ale už v novém
složení. Chtěla bych zde za všechny velmi
poděkovat výše uvedeným aktivním rodičům, za jejich obětavou a velmi přínosnou
práci, které neváhali obětovat svůj volný
čas a energii.
Z důvodu plánovaných oprav v budově
školy byl letošní školní rok ukončen ve středu 24. 6. Hodnocení své „školní
práce“ si převzalo 133 žáků školy,
kteří na svých vysvědčeních našli zámky
od stupně 1 do 4. Ze samých jedniček se
radovalo 58 žáků. Byly uděleny pochvaly
třídních učitelů a to: S. Husové, J. Murasovi, G. Janákové, H. Trubačové, A. Bialkové,
O. Biolkovi, V. Válkové, T. Gilarové, K. Pindurové, A. Piskořové, A. Novotné a Venese
Slezinské. V pátém ročníku bylo uděleno
jedno napomenutí učitele a jedna důtka.
Loučili jsme se s žáky pátého ročníku, kte-

Velký úspěch mladých hasičů

Již podruhé nám uteklo prvenství o prsa

I v této krásné obci Trojanovice se pořádají různé akce. Jednou z nich je již
4. rokem hasičská soutěž v požárním
útoku mladých hasičů, která se konala
v sobotu 30. května. Kromě kategorie
mladších a starších žáků jsme vytvořili
i kategorii dorostenců. Byli jsme
za to moc rádi, protože na dětské soutěže už jezdit nemůžeme a málokterá
soutěž má i kategorii dorostenců.
Účast nás mile překvapila a nakonec
u nás soutěžilo přes 30 družstev (z toho
5 družstev v kategorii dorost). Celá
soutěž probíhala při pěkném počasí a
super atmosféře, kterou jsme si nakonec
vylepšili 1. místy ve všech třech kategoriích. Mladší vyhráli s časem okolo 16s,
starší 14s a dorostenci 12s.
Na odpoledne jsme si pro děti připravili dětský den. Nachystali jsme 9 hasičských disciplín, které musely děti
splnit a za to dostaly sladkou odměnu.
Nechyběla ani prohlídka hasičského
auta a krátká projížďka. Dětského dne
se zúčastnilo přes 60 dětí a škoda jen, že
nám počasí nevydrželo o malinko déle.
Tradiční kácení máje bohužel letos neproběhlo, jelikož se našel někdo, kdo
neuctívá tradice a skácel máj už předem
sám. Ale i tak to byl fajn den a doufáme, že se dětem líbil.
text: Nikol Lorková
foto: Ilona Vavrečková
Červenec 2015

Dne 4. 6. jsme úspěšně prožili pěkný sportovní den v Tiché, kde se konal již pátý
ročník ﬂorbalového turnaje o pohár obce

ří přecházejí na okolní školy. Na osmileté
Gymázium ve Frenštátě byli přijati tři žáci,
pět žáků přechází na ZŠ Záhuní, 21 žáků si
vybralo ZŠ Tyršova 913 a jeden žák bude
v šestém ročníku pokračovat na ZŠ v Kunčicích p. O.
Během letních prázdnin budou v budově
školy probíhat plánované rekonstrukce.
Ve starší budově školy budou ve dvou třídách vyměněny podlahy, v tělocvičně proběhne výměna rozvodů topení a kompletní
rekonstrukce sprch a toalet. Také bude dokončena vnější fasáda školy, která bude
v některých částech obložená dřevem.
Všem žákům školy přeji krásné slunečné
prázdniny a zaměstnancům poklidnou dovolenou k načerpání sil do nového školního roku.
Soňa Bunčková
ředitelka školy

Tichá ve spolupráci s TJ Sokol Tichá. Turnaje se zúčastnily všechny okolní školy –
ZŠ Tichá, ZŠ Trojanovice, ZŠ Tyršova a ZŠ
Záhuní. Naši kluci si změřili své síly v prvním turnaji a to proti hráčům ze Záhuní,
kde to ze začátku vypadalo na vítězství, ale
bohužel jsme v druhém polovině upustili
z ostražitosti a naši soupeři skórovali několik branek. Druhý zápas byl poněkud lepší,
podařilo se nám dát pár gólů a my jsme
mohli hrát závěrečný souboj o druhé místo
se ZŠ Tichá. Štěstí se na nás usmálo a my
jsme odjížděli z pátého ročníku s pohárem
a diplomem za druhé místo. Věřím, že se
budeme moct účastnit dalšího povedeného
turnaje a konečně dosáhneme na vytoužené první místo.
text a foto: Michaela Manová
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Kácení máje (nejen pod Radhoštěm)
V předvečer prvního máje jsme si v našem
koutě obce postavili stejně jako v loňském
roce májku. Byla svým datem spojena
s rejem čarodějnic a celá ta merenda se
v poslední dubnový den náramně vyvedla.
Samozřejmě jsme si na ní slíbili, že se
za měsíc opět sejdeme, a s naší májkou se
důstojně rozloučíme.
Měsíc utekl jako voda a poslední květnový pátek nás vítal krásným počasím, které
slibovalo pěkné odpoledne i večer. Propagace byla na rozdíl od stavění jenom ústní, a tak byli všichni zvědaví, kolik se nás
sejde. Kolem osmnácté hodiny to všechno
vypuklo a začali jsme se kolem té naší dočasné dominanty scházet. Stejně jako loni
měla májka i letos svého ochránce. Byl to,
na rozdíl od loňského králíčka Azurita, náš
kamarád z dětství Ferda Mravenec. Přišel
dobře připraven, s dětmi si odříkal básničku Polámal se mraveneček a dokonce donesl i veršovanou supliku na obranu májky.
Je nutno uznat, že Ferda je šikovný a opravdu se snažil, ale májku neubránil. Naplnila
svůj osud a padla k zemi. Ale aspoň jsme si
ji skáceli my sami a ne nějací dobrodějové,
jak se prý letos stalo ve dvou nejmenovaných blízkých destinacích.
Májka byla pokácena. A co dál? No přece volná zábava, na tu jsme se celou dobu
všichni těšili. Plánovali jsme opéct oblíbené buřty a ochutnat, co sousedé a přátelé
donesli dobrého na zub. U frekventované
cesty a blízko dřevěné zvoničky by ten oheň
asi nebyl moc bezpečný, rozdělali jsme jej
proto u nás na zahradě, která je v sousedství. Dalším důvodem bylo i to, že letos

jsme měli na našem setkání i živou hudbu
– a ta by u té silnice přece jen neměla svoje zázemí. Ale zahrada je velká a bezpečná
a bylo nám tam dobře. Buřty se opékaly,
dobroty ochutnávaly a také se to vše samozřejmě muselo zalít. Muzika hrála napřed
k poslechu, ale již brzy přišel na řadu i
taneční rej. Vydlážděná plocha před garáží
(ta se změnila v hudební pódium) se stala
tanečním parketem, který se brzy zaplnil.
Samozřejmě jsem jako při každém našem
setkání průběžně počítal účastníky a došel
jsem k tomu, že se jich tam během večera
vystřídalo 92.
Čas při opékání a příjemné zábavě pěkně ubíhal, počasí, jak jsem již předeslal,
opravdu vyšlo a ani se nám nechtělo končit. Pomalu jsme se rozcházeli, hudba hrála
poslední kousky a pak už byl konec. Ohlasy na naše setkání s májkou a se sousedy a
přáteli byly příznivé, a tak doufám, že se při
podobné příležitosti zase setkáme – nejpozději při vítání nového roku.
text a foto: Václav Kristl

Kácení máje na Karlovicích
foto: Jan Novotný

Mládežnická kopaná TJ Trojanovice Bystré
Základna mladých fotbalistů tělovýchovné
jednoty Bystré je velmi početná. V letošní
sezóně se soutěží účastnily 3 týmy mládeže
a jedno družstvo mužů.
Starší přípravku navštěvuje 15 dětí ve věku
6 – 9 let a hrají turnaje na zmenšeném hřišti s malými brankami 5x2 m. Pod vedením
trenérů Tomáše Střalky, Zdeňka Rajnocha,
Radka Škrbela a Aleše Tučka se připravovalo 15 dětí, které v letošním fotbalovém
ročníku skončily na 10. místě.
Velmi úspěšní byli v letošním ligovém ročníku starší žáci, kteří pod stejným vedením
trenérů jako v přípravce obsadili celkové 3.
místo. V tomto týmu je celkem 20 žáků.
Okresní přebor hráli v letošním ročníku
dorostenci, kteří pod vedením Aleše Genzera a Pavla Bači obsadili poslední 11. místo.
Hodně našich odchovanců hraje fotbal i
v dospělosti a letos družstvo mužů zakon-

čilo sezónu na konečném 5. místě.
Poděkování patří všem trenérům i jejich
svěřencům za vzornou reprezentaci TJ
Bystré. Je zde na místě poděkovat i ﬁrmě
Japarcar, která pravidelně zajišťuje dopravu na zápasy mimo domácí hřiště, a obci

Trojanovice, za spolupráci při zajištění fungování spolku Tělovýchovná jednota Trojanovice Bystré.
Ing. Vlastimil Pícha
předseda TJ Trojanovice Bystré
foto: Radek Škrbel
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Pouť seniorů z Trojanovic a Frenštátu p. R. na Svatý Hostýn
Mezi stovkami poutních míst v Evropě i
jinde ve světě stěží najdeme obraz podobný hostýnskému – Matka Boží s blesky.
V poutní bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Svatém Hostýnu stojí nad hlavním oltářem socha Panny Marie v životní
velikosti s Ježíškem, který metá blesky, určené Tatarům zobrazeným dole. Tito krutí nájezdníci na počátku 13. století ohrožovali Evropu a v roce 1241 vpadli také na
Moravu, kde vraždili a drancovali. Lidé
hledali pro sebe a svůj nejskromnější majetek útočiště v lesích a na horách. Podle
starobylého podání byli ti, kdo se uchýlili
na Hostýn, zachráněni přímluvou Panny
Marie, která bleskem zapálila ležení divokých nájezdníků. Záchrana byla připisována Matce Boží, jejíž úctu šířili na Moravě sv. Cyril a Metoděj. Podle legendy došli
také na Hostýn a zde rozmetali pohanské
obětiště a postavili mariánskou kapli.
Básní Josefa Lindy Jaroslav v Rukopisu
královédvorském (1819) dostalo se pověsti největšího rozšíření a Hostýn se stal
posvátnou horou českého národa.
Další významnou informací o stáří poutního místa na Hostýnu je zápis v matrice holešovského děkanství z roku 1672 a
protokol o stavu bystřické farnosti z roku
1691, kde se píše o kapličce vybudované
na hoře Hostýn ke cti Panny Marie před
více než 400 roky.
A tak bychom mohli pokračovat ve výkladu celé historie Svatého Hostýnu, na což
by pravděpodobně nestačily tyto Obecní
noviny. Kdo budete mít zájem, najdete vše
na stránkách http://www.hostyn.cz/_historie.htm.

Opět i v letošním roce patří dík panu
Janu Tichavskému, který již po 46. zorganizoval zájezd seniorů z Trojanovic a
Frenštátu p. R. na Svatý Hostýn. Zájezd se
uskutečnil v neděli 14. června. Mše svatá
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval P. Havlíček, se konala v 9
hodin a byla obětována za živé a zemřelé
poutníky z Trojanovic a Frenštátu p. R. a
za jejich rodiny.
Po mši sv. jsme prošli Jurkovičovu křížovou cestu, u které jsme se zamýšleli
nad některými našimi lidskými slabostmi
jako je domýšlivost, lidská lhostejnost,
poukazování na chyby druhých, časté naříkání a nespokojenost, pohrdání, urážka,
touha po tom, co mít nemusím nebo
bez čeho se obejdu a také jsme prosili,

např. za dobrou vůli umět odpouštět a vytrvat ve víře, naději a lásce.
Ve 13 hodin jsme se zúčastnili svátostného požehnání. Na cestu domů nám
požehnal P. Jan Bleša – administrátor farnosti v Kelči.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na poutním místě Zašová u pramene
vody ve Stračce. Po modlitbě za všechny
zemřelé poutníky za dobu 45 let a zazpívání mariánské písně jsme se vydali
na cestu k domovům.
Jménem všech poutníků děkuji panu
Janu Tichavskému za jeho nezištnou obětavost a ochotu při pořádání pouti.
text a foto: Milena Mužíková

Sbírka pro Ukrajinu
Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili
do Materiální sbírky na pomoc obětem
nepokojů na Ukrajině, která se uskutečnila na Hotelové škole Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizaci.
Do materiální pomoci Ukrajině se můžete zapojovat i nadále. Sbíráme trvanlivé
potraviny, deky, ložní prádlo, kosmetické
prostředky, kancelářské zboží a školní pomůcky. Výše uvedené věci můžete donést
do sídla Charity, Kostelní 15, Frenštát p.
R. v pracovních dnech od 7 do16 hodin.
Děkujeme za vaši solidaritu!
Lenka Tabachová
ředitelka Charity Frenštát p. R.

Hezké léto,
liv
ať jste kdeko
všem čtenářům přeje
realizační tým Obecních novin
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