2
O Památník se starám už třináctý rok

Slovo starosty

Nejprve jsme spolu prošli stálými expozicemi Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla. Z jejího výkladu bylo znát,
že nejen hodně ví, ale že ji průvodcovství baví. Poté jsme se na chvíli posadili ve společenské místnosti, kde jsme si
měli povídat. Mezitím stačila přichystat
vše potřebné pro svatební obřad, který zrovna probíhal u sousedního srubu.
Jako správce a průvodkyně Památníku
toho paní Marie Kaiserová musí zvládat
opravdu dost.

Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, doba dovolených
je za námi. Obec otevřela o prázninách
lesní bufet Šopa u Rekovic. Začali jsme
v Šopě pořádat kulturní akce - máme za
sebou čtyři úspěšné venkovní projekce
ﬁlmů, autorské čtení básní a dva music
jam sessiony. Na září chystáme další
promítání ﬁlmů, které se bude konat
opět každé úterý. Navíc ve středu 16.
září zpřístupníme stavbu restaurace
Rekovice, ve které uspořádáme vernisáž výstavy “Místa architektonického
vz(d)oru”. Jedná se o výstavu, která už
byla úspěšně uvedena v Plzni, Brně a
Bratislavě. Stovka panelů dokumentuje českou architekturu v obcích
do 20 tisíc obyvatel v posledních dvaceti letech.
Do dnešního dne bylo na Rekovicích
proinvestováno 2 833 763 Kč. Provozní výdaje Šopy za 39 dnů činily 288
123 Kč, provozní příjmy 409 962 Kč.
Zisk obce tedy činil 121 839 Kč.
Kromě investice do Rekovic je obec
bohatší o novou techniku. Z dotačních
ﬁnancí máme nový traktor Fendt
za 2,4 mil. Kč a čekáme na další techniku. Máme také nové příkopové vyžínací rameno, které vylepší služby obce.
Dále byla dokončena fasáda na škole,
která možná bude vyvolávat emoce,
ale školu udělala krásnější a pocit
v šatnách je daleko příjemnější. Nicméně toto bude otázka názoru. Jinak
se obec chystá na projekt rekonstrukce centrální části Lomné s obchodem,
poštou, informačním centrem a nájemními prostory.
Přeji všem občanům, aby nevyplýtvali síly nabrané na dovolených příliš
rychle a dětem přeji, aby nový školní
rok byl dobrým a příjemným rokem.
Jiř Novotný
starosta obce
Září 2015

průvodce?
Památník je otevřen pro veřejnost vždy
ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. V zimě i
v létě. V tom čase tu bývám fyzicky přítomná a kdo má zájem, může přijít a provedu
ho po budově i do srubu. Ale po předchozí
dohodě, nejlíp tak den dopředu, je možné domluvit návštěvu kdykoliv. Využívají
toho zájezdy, rekreanti nebo kluby seniorů.
Kromě toho se v areálu konají třeba svatební obřady. To pak musím budovu otevřít a
připravit kytky a trochu to zkrášlit.
Co můžeme v Památníku vidět?
V hlavní budově je expozice věnovaná historii Trojanovic a v horním patře pak expozice o životě a díle bratří Strnadlů a Jana
Knebla. Kromě toho ještě můžeme zajít
do srubu, kde jsou dočasné výstavy. Pětkrát
do roka máme vernisáž výstav obrazů, fotograﬁí, řezbářských děl. A pokud tam náhodou žádná výstava není, tak návštěvníkům povykládám, jak se žilo v minulosti.

Jak dlouho se staráte o Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla?
Dostala jsem se k tomu v roce 2003.
Po těžké nemoci jsem věděla, že asi nebudu moci nastoupit do práce. Tehdy se
na mě obrátil pan Drahomír Strnadel, jestli
se nechci starat o Památník po paní Zdence Kalmanové. Řekla jsem si, pracovat sice
nemohu, ale mluvit mi nevadí. A tak jsem
nabídku přijala. Teď už se o Památník starám třináctý rok.
Co všechno zahrnuje vaše služba správce a

Jaké akce se v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla konají?
Památník to není jenom muzeum nebo
výstavní síň. Kromě výstav se tu konají
svatební obřady. V hlavní budově je i společenská místnost, kterou pronajímáme
na nejrůznější oslavy. Sousedé z Karlovic
tu mají předvánoční posezení, stavění a
kácení máje. Pravidelně se tu koná např.
oslava Dne učitelů, vítání občánků a setkání s jubilanty. V areálu Památníku se letos
v létě už po několikáté konalo setkání motoveteránů.
To je docela dost akcí…
Ano, ale naštěstí na to nejsem sama. Pomáhá mi manžel a dcera a hlavně pan Drahomír Strnadel. Když je potřeba, vždycky

3
Podpora projektu Rekovice

mě ochotně zastoupí.
Navštěvují Památník i turisté odjinud?
Navštěvují. Nejvíce teď přes prázdniny. Ale
i na jaře a na podzim. To přicházejí hlavně
kluby seniorů. Ráda si s nimi povykládám.
Někteří si připomenou, že je to tu podobné, jako v kraji, odkud pocházejí.

Před nedávnem jsem navštívil Horečky a
občerstvil jsem se v bufetu u Rekovic. Jsem
rád, že tuto restauraci zakoupila obec
a v současné době ji přestavuje. Konečně
bude na Horečkách objekt, který bude důstojně reprezentovat obec. Rozhodl jsem se
proto tuto rekonstrukci podpořit částkou
50 000,- Kč,
Ing. Stanislav Jelen
bývalý místostarosta v Trojanovicích
v letech 1990 - 1998

Radhošť se rozezněl zpěvem

Mezi turisty jsou často i hosté ze zahraničí.
Odkud přijíždějí nejčastěji?
Z Texasu. Velmi často je pak doprovází
pan Drahomír Strnadel. To jsem ráda, protože oni většinou už znají jen velmi málo
česky, a on se s nimi domluví.
A z jaké největší dálky sem zavítali?
Z Nového Zélandu. Před pěti lety nás navštívila paní Grace Morrow a darovala nám
růženec své prababičky Anny Hulenové.
Paní Hulenová se jmenovala za svobodna
Mladěnková a pocházela z Trojanovic.
V roce 1874 spolu s manželem opustila
Moravu a přestěhovala se na Nový Zéland.
Růženec, který si přinesla ze své staré vlasti, svěřila svému synovi, když narukoval
do první světové války, aby ho ochraňoval.
Poté jako rodinná památka přecházel z generace na generaci, až se po letech vrátil
opět do Trojanovic.
O co projevují návštěvníci největší zájem?
Velmi je zajímá, jak se tu žilo a hospodařilo v minulosti. Nejsme sice národopisné
muzeum, ale máme tu pár ukázek různého
nářadí. O to mají zájem zvláště ti dříve narození. No a pokud jde o malé děti, tak těm
ukážu třeba knihu s obrázky Jana Knebla a
povím jim příběh o sirotkovi z Radhoště a
ony poslouchají, ani nedutají.
Většina akcí probíhá v letních měsících. Co
v případě, kdy přijde zima a napadne sníh?
I na to jsme zařízeni. Budova je temperovaná akumulačními kamny. Ve společenské
místnosti je pak krb, kde se může rozdělat
oheň a hned je útulno. Tak to děláme například při setkání sousedů před koncem
roku. Zatopí se v krbu, hraje se na harmoniku, zpívá, vyprávějí se vtipy.
Díky za rozhovor.

připravil: Martin Trubač

V sobotu 15. srpna 2015 se v kapli sv. Cyrila a Metoděje na vrcholu hory Radhošť
uskutečnilo sborové matiné pod názvem
Rozezpívej Radhošť! Akci pořádal Spolek
PROsbor. Program začal přímo v kapli krátce po pravidelné sobotní mši svaté.
Představily se v něm dva pěvecké sbory:
Ondráš z Nového Jičína a Nyklband z Frenštátu pod Radhoštěm.
V průběhu koncertu zazněla duchovní
hudba z tvorby skladatelů různých období
- od 14. století do současnosti. Obě pěvecká
tělesa dirigoval mladý a talentovaný Boris
Nykl. Zpěváci jeho pěveckého sboru Nyklband se v letošním roce zúčastnili s Ondrášem mezinárodní sborové soutěže Laudate
Dominum v Litvě.
Koncertem provázel přítomné předseda
spolku PROsbor Petr Václav Michna a
v závěru doplnil hudbu slovem také předseda spolku Matice Radhošťská pan Drahomír Strnadel. Ten ocenil Spolek PROsbor za uspořádání tohoto koncertu raritní
pamětní medailí.
Na Radhošť si přišly poslechnout oba sbory desítky lidí. Atmosféra místa, nádherná
akustika kaple a kvalitní výkon zpěváků
vytvořily z koncertu událost, která

byla pro všechny účastníky jedinečným a
hlubokým zážitkem. Velký dík za možnost
uskutečnit tuto akci patří Duchovní správě
Frenštát pod Radhoštěm a Matici Radhošťské.
Petr Václav Michna
foto: Michaela Běčáková

Reklama a inzerce

Biskupství ostravsko – opavské
Biskupské lesy
Trojanovice 363
Prodej palivového dříví
– buk v celých délkách
Cena bez dopravy 1.438,- Kč/m3
Objednávky na tel: 724 623 937
Dopravu
zajistíme odvozní soupravou.

Září 2015
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Územní plán Trojanovice

Dočasné uzavření přejezdu

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavy a územního plánování jako úřad územního plánování příslušný dle ust.
§6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., a pořizovatel Územního plánu Trojanovice oznamuje v souladu s §171 - 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a v souladu ust.
§52 stavebního zákona zahájení řízení o vydání Územního plánu
Trojanovice formou opatření obecné povahy a zároveň vyzývá k
uplatnění stanovisek, připomínek nebo námitek.
Podle ustanovení §52 odst. 1 staveního zákona, bude návrh
Územního plánu Trojanovice zveřejněn k nahlédnutí od 20.9. do
7. 10. 2015:
• v tištěné podobě u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Frenštát
pod Radhoštěm, nám. Míru 1 (dveře č. 60) a na Obecním úřadě
Trojanovice, Trojanovice 210
• v elektronické podobě pod odkazem Úřední deska na internetové adrese www.mufrenstat.cz a na www.trojanovice.cz
Veřejné projednání návrhu a vyhodnocení Územního plánu
Trojanovice se uskuteční ve středu 30. září 2015 v 15 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Trojanovice.
Podle ustanovení §52 odst. 2 stavebního zákona, mohou námitky
proti návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Podle ustanovení §52 odst. 3 stavebního zákona, může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle §52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokládají dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Při veřejném projednání se podle §22 odst. 3 stavebního zákona
stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být
opatřeny identiﬁkačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání.
Připomínky a námitky lze upatnit písemně na adrese: Městský
úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
Bc. Marie Chromčáková
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Poděkování
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života
je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim
dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J.
Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových
odběrů.
S potěšením oznamujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí je i paní Klára Rampírová z Trojanovic 49E.
Český červený kříž uděluje stříbrnou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 20 bezpříspěvkových odběrů.
S potěšením oznamujeme, že mezi vyznamenanými stříbrnou
medailí je i paní DiS Petra Boháčová z Trojanovic 687.
Oběma dárkyním blahopřejeme a děkujeme za jejich příkladný
občanský postoj.
redakční tým Obecních novin z Trojanovic
Září 2015

Z důvodu revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské
Meziříčí bude v době od 26. 8. od 6.00 hod do 6. 9. 19:00 hod a
dne 29. 9. 2015 od 6:00 do 19:00 hod uzavřen železniční přejezd
na komunikaci III/4835 (hlavní cesta Frenštát p. R. – Trojanovice). Objízdná trasa bude vedena po Markově ulici.

Známka k výročí Antonína Strnadla
Ku příležitosti 105. výročí narození a 40. výročí úmrtí malíře Antonína Strnadla bude v listopadu
2015 vydána známka se Strnadlovou kresbou dívky v lidovém kroji z roku 1960. Autorem známky
je Pavel Kovařík.
Antonín Strnadel pocházel
z rodiny lesního dělníka. V letech
1927-1933 byl žákem J. Bendy
na Umělecko-průmyslové škole
v Praze. Později studoval na pražské Akademii výtvarných umění
u M. Švabinského.
Od roku 1945 působil jako profesor na VŠUP v Praze a stal se
významným představitelem české ilustrátorské tvorby. V malířství
čerpal z folklóru rodného kraje.
V roce 1967 získal titul národní umělec. Je pochován na Slavíně
na Vyšehradě v Praze.
Martin Trubač

Naši jubilanti
V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito občané:
Stanislav Štěrba

92 let

Libuše Halamíčková 90 let
Lumír Šrubař

85 let

Stanislav Dobiáš

75 let

Josef Bil

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Reklama a inzerce
Hledáme komunikativní lidi,

kteří si chtějí řídit svůj čas a mít nadstandartní příjem.
Využijte nabídky dne otevřených dveří v České pojišťovně
15.9.2015 v 9.00 hodin, Masarykovo nám. 40, Nový Jičín, II.
poschodí, prostory České pojišťovny.
Těší se na Vás tým profesionálních obchodníků.
Předběžné rezervace na mobil. č.: 721 992 993
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
HENRYK SIENKIEWICZ – ČLOVĚK A DÍLO
Mezinárodní výstava ve spolupráci
s Národním muzeem v Kielcích (Polsko).
Vernisáž výstavy v úterý 22. září 2015 v 17.00 hodin.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 8. listopadu 2015
ČTVRTEČNÍCI: IZRAEL A PALESTINA
- ZEMĚ (NE)KLIDU
Současnost i minulost země, která je místem setkávání
a střetávání různých kultur a náboženství.
Pořadem provází Bc. Adam Hykl.
V pátek 18. září 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.muzeum-frenstat.cz
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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.

Září 2015

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

731 352 674

obchod@nejenkrby.cz
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Monodrama, klasika i retro
Tak lze stručně charakterizovat divadelní
nadílku, kterou pro podzimní období připravila Amatérská divadelní společnost
Waterloo.
Jako první předvede ve čtvrtek 17. září
2015 ve 20 hodin v sále frenštátského kina
scénické monodrama Za vůní švestkových
koláčů. Na základě knihy Ruth Sherwoodové Život Albína Poláška vznikl divadelní text zachycující životní osudy sochaře a
významného frenštátského rodáka do jeho
odchodu do Ameriky. V roli Albína Poláška vystoupí Martin Trubač. Místa v sále si
můžete rezervovat od 10. září v Turistickém a informačním centru, nám. Míru 1,
tel: 556 836 916.
V polovině října pak chystáme reprízu
představení Aloise Jiráska Lucerna.
Pro dlouholeté fanoušky našeho souboru,
ale i pro ty, kteří divadelní historii ADS
Waterloo příliš nepamatují, připravujeme
ﬁlmový maratón dokumentárních záznamů našich dřívějších představení nazvaný
Waterloo (nejen) pro pamětníky. Akce se
uskuteční v pondělí 16. listopadu 2015
od 17 hodin v sále frenštátského kina, kde
proběhne projekce divácky nejpopulárnějších představení. Na ﬁnální podobě večera se můžete podílet již nyní i vy tím, že
vyberete maximálně tři z níže nabízených
titulů, které byste chtěli zhlédnout. Vaše
tipy posílejte do 15. října 2015 na adresu:
trubac.m@centrum.cz
Seznam divadelních titulů:
• Cesta kolem světa za 80 dní
• Prokletí rodu Baskervillů
• Den, kdy unesli papeže

Podzimní akce v muzeu
• Ondráš
• Vzpomínka na Hamleta
• Brouk v hlavě
• Věc Makropulos
• Divadelní komedie
• Svatá Jana
• Přišel na večeři
• Edith a Marlene
Na základě vašeho výběru bude sestaven
hlavní program, který pak bude doplněn
doprovodnou projekcí starších a technicky
méně kvalitních záznamů a bonusem v podobě dokumentu Shakespeare u Waterloo.
Martin Trubač
foto: David Šrubař

Z Jiráskovy hry Lucerna (V. Niklová a S. Blažek)

V Ateliéru Romany Kubešové začíná nová tvůrčí sezóna
Po prázdninovém odpočinku se plni nadšení a zážitků vracíme do útulných prostor
našeho tvůrčího ateliéru. Během loňského
roku se naše řady rozrostly a i letos hodláme poznávat svět výtvarného umění se
všemi jeho krásami i úskalími. Myslím, že
mohu mluvit za všechny své malé i velké
výtvarníky, když řeknu, že naše „spolutvorba“ není jen o práci, ale také o příjemně
stráveném čase ve společnosti milých lidí.
Pohodová atmosféra vyzařovala i z naší
červnové vernisáže. Vřele doufáme, že
v roce 2016 se nám podaří uspořádat další
pěknou výstavu.
Děkuji všem svým výtvarníkům za krásný
uplynulý rok a přeji nám, aby naše nadšení
z tvorby nikdy neutichlo!
text a foto: Romana Kubešová

V úterý 22. září 2015 v 17 hodin bude
ve frenštátském muzeu zahájena mezinárodní výstava věnovaná osobě a dílu
polského spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Henryka Sienkiewicze. Výstava vznikla ve spolupráci
s partnerským Národním muzeem
v Kielcích.
Henryk Sienkiewicz (1846 -1916), autor historických próz jako Quo vadis,
Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wołodyjowski či Křižáci, bývá přirovnáván
k Aloisi Jiráskovi. Měl úzký vztah
k českým zemím. V roce 1899 navštívil
Prahu, kde se setkal s básníkem Jaroslavem Vrchlickým. Na Moravě pobýval
na Vranově na panství Stadických, léčil
se v Turčianských Teplicích a Karlových Varech. Když byla v roce 1924
ze Švýcarska do Polska převážena rakev
se spisovatelovými ostatky přes území
Československa, stalo se to příležitostí
vzdát hold tomuto velkému polskému
spisovateli - po nějaký čas byla rakev
vystavena v Panteonu Národního muzea v Praze. Po letech se Henryk Sienkiewicz obrazně řečeno opět vrací
do České republiky - tentokrát v podobě výstavy spisovatelových osobních
předmětů, z nichž mnohé poprvé opustily hranice Polska. Výstava potrvá do 8.
listopadu 2015.
Po prázdninách rovněž opět zahajujeme cyklus čtvrtečnických setkávání.
Téma prvního setkání Izrael a Palestina
- země (ne)klidu je věnováno současnosti a historii země, která je místem
setkávání a střetávaní rozmanitých
kultur a náboženství. Pořadem provází
Bc. Adam Hykl, student Mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě
v Brně, který se problematice Izraele
dlouhodobě věnuje a absolvoval studijní pobyt na Ben Gurion University
of the Negev v Beerševě. Akce se koná
mimořádně v pátek 18. září 2015 v 17
hodin. Vstupné: 30,- Kč.
Zároveň upozorňujeme všechny žáky
základních a středních škol, že do konce září je
uzávěrka soutěžních
prací v rámci projektu Stopy slavných
rodáků.
Výtvarné dílko nebo literární práci inspirovanou životem či dílem některé
z významných osobností regionu musí
obsahovat jméno autora, věk, školu, třídu (popř. adresu, pokud zasíláte práci
osobně). Nejlepší práce budou oceněny
při vernisáži výstavy Stopy slavných rodáků koncem listopadu.
Martin Trubač
Září 2015
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Setkání trojanovických hasičů všech generací
Byla to další podařená akce trojanovických hasičů. O třetím srpnovém víkendu
se uskutečnilo tradiční setkání všech generací hasičů.
Největším překvapením byl příchod sestry P. Štefkové, M. Fiuráškové, A. Bjačkové
a A. Caletkové, které byly jedny ze zakládajících členek našeho sboru. I téměř
v devadesáti letech jsou plné elánu a chuti
do života. „Sestry“ si udělaly čas a přišly
za námi na kus řeči. Všichni společně jsme
si dali něco dobrého k snědku a pití.
Doufáme, že se akce ujme a bude se nás
sekávat čím dál tím více. Všem děkujeme
za účast.
text a foto: Věra Kaňová

FORDCUP 2015
O víkendu 8. a 9. srpna 2015 proběhl
6. ročník závodů v parkurovém skákání
FORD CUP v jezdeckém areálu v Trojanovicích. Bojovalo se o nezvyklou cenu,
protože pro vítěze byly připraveny
klíče od vozu Ford KA Trend věnované
společností Auto Kora top s. r. o.
Hlavní soutěži předcházely soutěže určené pro pony i pro velké koně. Pro domácí
tým získala vítězství v parkuru LP Kristýna
Lecová se Stefanií. Přestávku mezi závody
vyplnila ukázka ponygames v podání nejmladších členek jezdeckého oddílu.
V neděli byl hlavním bodem dvoukolový
parkur stupně S o výšce překážek 130cm.
Do ﬁnále postupovalo 19 nejlepších koní
z celkových 43. Nejlepší výkon podal slo-
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Úspěšná Radegastova výzva
venský jezdec Igor Šulek s koněm Wawo
Lampard a stejně jako loni odjel na Slovensko Fordem KA. Výbornou jízdu předvedla
Lucie Strnadlová s klisnou Carina. Přestože
měla velkou podporu domácího publika a
auto by jí moc slušelo, čas na parkuru stačil ,,jen“ na druhé místo. Lucii trénuje její
otec Miroslav Strnadel a jejich spolupráce
má za výsledek i to, že se Lucie na žebříčku
Skokového poháru ČR pohybuje mezi 10
nejlepšími jezdci. Sama Lucka vypomáhá
s tréninkem dětí v oddíle a je jim dobrým
příkladem.
Radka Kopřivová
foto: Zenon Kisza

Ve dnech 15. a 16. srpna 2015 proběhl
2. ročník horského štafetového závodu
spojeného s běžeckým a turistickým
happeningem na podporu dárcovství
kostní
dřeně Radegastova výzva
pro kostní dřeň.
Celkem 53 tříčlenných týmů se zúčastnilo 24 hodinového štafetového závodu
ve dvou kategoriích - běžecké a turistické. Trasa byla dlouhá 12 km s převýšením 549 m a vedla po hřebeni Radhoště kolem Radegastovy sochy. Zahájení
a zakončení závodu se konalo u chaty
Koksař.
Navzdory tropickému vedru i noční
bouřce týmy šťastně dorazily do cíle.
Na 1. místě se umístil tým Rychlá parta ve složení Marcela Mikulecká, Tomáš Buriánek, Roman Buriánek, kteří
celkem uběhli 231,25 km. Za nimi se
umístili The Cooling Birds ve složení Michal Navrátil, Václav Martinec a
Bedřich Stančík. Na místě 3. se umístil
tým Šmak ve složení Vladěna Kantorová, Miroslav Kantor a Zbyněk Škuca.
V neděli od 10 hodin pak probíhal běžecký a
turistický
happening
pro kostní dřeň. Na prvních příčkách
této spíše charitativní než sportovní
akce se umístili Pavel Říha, Radim Jurek
a Martin Badač. V rámci happeningu
bylo vybráno 10000 Kč, které byly věnovány nadaci na podporu transplantace kostní dřeně Haimaon, a 14 lidí se
během akce přihlásilo do registru dárců
kostní dřeně.
Martin Trubač
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Jak zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči?
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Reklama a inzerce
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Šesté setkání Strnadlů

V sobotu 25. července se konalo v pořadí
už šesté setkání příslušníků rodu Strnadlů.
Všichni účastníci se sešli a sjeli do areálu
Jezdeckého klubu v Trojanovicích u pana
Miroslava Strnadla. Proběhla prezentace,
kterou dokonalým způsobem provedli paní
Eva Strnadlová se synem Davidem a vnuky
- mladším Markem a starším Martinem.

Setkání zahájili portáši

V 10:30 hodin účastníky přivítal hlavní
organizátor setkání pan Drahomír Strnadel. Za vedení obce Trojanovice shromáždění krátce pozdravil Mgr. Martin Trubač,
místostarosta obce. Pamětní graﬁcké listy,
jejichž autorem je malíř a graﬁk pan Pavel
Strnadel, předal organizátor nejstaršímu
účastníkovi panu Bedřichu Srnadlovi z Martina a panu Zdeňku Strnadlovi
z Dánska. Oceněn byl i nejmladší účastník
setkání - ještě nenarozený, ale byl zde, malinký Jindřich, budoucí syn maminky Magdy Honajzrové, roz. Strnadlové. Dostala
pro něj stříbrnou medaili z r. 1898, na níž
je vyobrazena kaple na Radhošti. „To dáš
Jindřichovi a on ji dá potom svému synovi,
a tak si to budete v rodině stále předávat“,
řekl jí pan Drahomír Strnadel. Celý sraz
potom zahájila trojice portášů slavnostním
výstřelem z pušek.
Nutno připomenout, že v letošním roce se
setkání nezúčastnili potomci Strnadlů

z Texasu. Hlavní organizátorce paní Mae
Kainer vážně onemocněl manžel, a tak
účast odvolala.
Následovalo společné fotografování, prohlídka areálu Jezdeckého klubu a oběd
– valašský guláš, o který se zasloužil pan
Jan Tichavský se svým týmem.
Před 14. hodinou přijel autobus a odvezl
účastníky do kostela sv. Martina ve Frenštátě p. R. na mši svatou, kterou celebroval P.
Mgr. Rudolf Swienczek. Ta byla obětována
za živé a zemřelé členy rodu Strnadlů.
Po mši svaté odjel autobus s účastníky
na prohlídku Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla do Trojanovic. Zde mohli všichni zhlédnout výstavu fotograﬁí
se sportovní tématikou od pana PaeDr.
Zdeňka Šrubaře, který byl také spřízněn
s rodem Strnadlů a zúčastnil se všech pěti
setkání jako fotograf (zemřel na jaře r.
2015). Obdivuhodné byly i historické motocykly, které zde parkovaly a končily svou
jízdu akce nazvané „Po valašskych kopcach
ve stopě cross country Trojanovice“, organizovanou ČKHM Ostrava a Veterán klub
Náměšť n. O., valašská sekce Zašová spolu
s OÚ Trojanovice.
Od 19 hodin se v hotelu Beskyd konal
„Večer s cimbálovou muzikou KOTCI“, vedenou primášem Ing. arch. Alešem Jílkem.
O večerní pohoštění se postaral pan Břetislav Strnadel se svou ženou Zdeňkou (pan
Břetislav Strnadel pochází ze starého řeznického rodu Strnadlů). S velkou chutí si
účastníci pochutnali na jejich specialitách.
Večer pak pokračoval za zpěvu valašských
písní, vzpomínek, historek a mladší účastníci si také zatancovali.
A co všechny ještě čekalo? Velké překvapení: primáš cimbálové muziky KOTCI
předal své paličky od cimbálu vnukovi
pana Drahomíra Strnadla Martinovi. Ten
s velkou bravurností a se svým mladším
bratrem Markem zahráli a zazpívali. Byli
oceněni potleskem a byl vyžádán přídavek.
Martin se jej zhostil na 100%.
Na závěr patří velké poděkování hlavním
organizátorům setkání Evě a Drahomíru

Setkání Strnadlů v číslech
• 6. setkání Strnadlů se zúčastnilo cekem 90 účastníků
• z toho: ze Slovenska 4 účastníci (ze Skalice, Martina, Bratislavy);
z Dánska 2 účastníci – pan Zdeněk Strnadel a jeho manželka Kirsten
• ostatní účastníci z Hranic, Šumperka, Nezamyslic, Rychvaldu, Napajedel,
Troubek, Lískovce, Frýdku-Místku,
atd. Nejvíce Strnadlů bylo z Kunčic pod
Ondřejníkem a Trojanovic
• nejstarší účastníci: Ing. Bedřich Strnadel z Martina, SR (* leden 1924),
JUDr. Jan Strnadel z Prahy (* říjen
1924), manželé Juračákovi z Ostravy
– Josef (* 1931) a Hanka, roz. Strnadlová (*1932)
• přítomní si připomněli 105. výročí
narození a 40. výročí úmrtí akademického malíře Antonína Strnadla
Strnadlovým a všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili do přípravy a průběhu
6. setkání Strnadlů.
Osobně přeji tomuto rodu hodně další přírůstků a těm starším mnoho zdraví,
pohody a radosti ze svých dětí, vnoučat a
pravnoučat. Těšme se společně na 7. setkání Strnadlů v roce 2020.
text a foto: Milena Mužíková

Martin a Marek s kapelou KOTCI

Reklama a inzerce
Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza

Sklad Trojanovice Bystré
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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Trojanovické léto obrazem
Tradiční pouť na Radhošti

Horečky fest 2015

Patchwork a paličkovaná krajka

Z hasičské soutěže

Rozezpívej Radhošť

Pouť seniorů na Hostýn

Radegastova výzva pro kostní dřeň 2015
Letní večer 2015
Zahájení provozu na Rekovicích
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