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Slovo starosty

Stavět se proti malomyslnosti a strachu
Doc. Marek Petrů, PhD. je rodák z Olomouce. Bydlí sice na katastrálním území
Kunčic p. O., ale auto parkuje v Trojanovicích, jak říká s úsměvem. Tento kraj si
oblíbil natolik, že se tu rozhodl mít svůj
domov. Vysokoškolský učitel, ﬁlozof a
autor řady knih o lidské mysli žijící nedaleko úpatí Noříčí mi přišel natolik zajímavý, že jsem ho požádal o rozhovor.

Vážení spoluobčané,
přišel podzim a nepříjemné chladné a
vlhké dny. Obci se však povedla jedna pozitivní věc. Konečně svitlo světlo
na konci tunelu obyvatelům bytových
domů na Lomné, kde je od konce
osmdesátých let rozestavěný a nikdy
nedostavěný dům služeb. Již před jeho
postavením občané proti domu protestovali, ale tehdejší MNV se přece
jen rozhodl začít dům služeb budovat.
Dům se však nikdy nedokončil a
po jeho prodeji v něm vznikl v dolních
patrech masokombinát. Dalších 25 let
se pak dívali obyvatelé Trojanovic
na rozpadající se monstrum.
Když jsem se dozvěděl, že dům
jde do dražby, informoval jsem o tom
zastupitelstvo. Prakticky ihned všichni
souhlasili, abychom se dražby zúčastnili a nemovitost koupili. Jsem rád, že
na tomto byla shoda všech zastupitelů.
Dražba se uskutečnila 16. 10. 2015
v 9:00. Nejnižší podání bylo 3.367.000
Kč. Nakonec jsme byli jediní, kdo podala nabídku, a tak jsme koupili dům
za vyvolávací cenu. S daní za převod
nemovitosti zaplatíme za dům služeb i
s přilehlými pozemky, které činí včetně zastavěné plochy cca 4500 m2, téměř rovných 3,5 mil. Kč.
Máme tedy budovu - ale co s ní?
Nejprve musíme počkat do konce
roku 2016, kdy vyprší platnost smlouvy se společností O2, která má na budově antény. Poté s největší pravděpodobností přistoupíme k demolici
celého objektu. Tímto se konečně obec
vyrovná s jedním z pohrobků doby totality. Myslím si, že by bylo dobré,
kdyby na místě zůstala jenom zeleň
a pozemek by tak byl využitelný pro veřejnost. Není přece účelem
všechny pozemky v obci zastavět.
Jiří Novotný
starosta obce
Listopad 2015

na jeho křik mu odpověděla jakási stařena:
„Ty si myslíš, že rozpoznáš to, co je na nebi,
když nevidíš ani to, co je pod tvýma nohama?“ Ovšem tentýž Thales, když mu stále
předhazovali jeho chudobu i neužitečnost
ﬁlozoﬁe, na základě svých pozorování odhadl, že přijde velká úroda oliv a už v zimě
proto nashromáždil něco málo peněz, koupil všechny lisy v Mílétu, a když pak přišla
doba sklizně, pronajímal je za kolik chtěl a
získal nesmírné množství peněz. Tím ukázal, že pro ﬁlozofy je snadné zbohatnout,
pokud chtějí, ale že to není to, o co usilují.
Život na vesnici s sebou přináší ale spoustu
manuální práce – ať již kolem domu či
na zahradě. Pracujete rád, baví vás to?
Já osobně pracuji manuálně velmi rád.
V lese, na poli i na stavbě. Ale asi tak jako
hrabě Tolstoj. Pokud mi manuální práce není úživou. Rád straším ženu tím, že
seknu s prací akademickou a budu již jen
vyřvávat s motorovou pilou v lese, sázet
brambory a dojit kozy.

Co přivedlo ﬁlozofa z Olomouce na vesnici
v Beskydech?
Stručně řečeno láska k přírodě, zejména
k horám a má introvertní osobnost hledající klid, ústraní a prostor k tvorbě.
V tradičních představách bývají ﬁlozofové
vnímáni jako trochu roztržití a nepraktičtí
lidé.
Mýtus o nepraktičnosti ﬁlozofů vznikl
nejspíš v antickém Řecku, v době, kdy někteří lidé měli díky otrokům dost času
na to, aby začali přemýšlet o věcech překračujících potřebu každodenní obživy – nebo
spíš „úživy“, jak by řekl Jan Patočka.
Jeden z prvních řeckých ﬁlosofů Thales
prý pozoruje hvězdy spadl do jámy a

Čemu se věnujete ve svém profesním životě?
Zkoumám ﬁlozoﬁcké problémy medicíny
a zajímá mě vztah mozku a mysli.
Co byste namítl na častou (a dodejme, že
často neodůvodněnou) výtku na adresu ﬁlozofů, že jejich práce je velmi subjektivní a
spekulativní a že nemá mnoho společného
s praktickým životem?
Musím přiznat, že občas je tato výtka
zcela namístě. Mně by ovšem ani tak nevadila subjektivita a spekulativnost, jako
spíš temnost a nesrozumitelnost mnohých
ﬁlozoﬁckých spisů. Někteří ﬁlozofové se
snaží přesvědčit své publikum, že nesrozumitelnost je znakem hloubky. Avšak spíše
je to znamení intelektuálního podvodu, jak

Svým postojem k manuální práci vyvrací Marek Petrů mýtus o nepraktičnosti ﬁlozofů
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I ﬁlozof je z toho někdy „na větvi“

mimo jiné ukázala v devadesátých letech
tzv. Sokalova aféra. Alan Sokal, americký
profesor fyziky, znechucen převládajícím
stylem psaní zejména postmoderních ﬁlozofů, sepsal učeně znějící avšak vědomě
zcela nesmyslný text, který poslal do prestižního časopisu, kde byl ihned přijat a publikován. Vzápětí Sokal svůj žert odhalil
v jiném časopise a strhla se pěkná vřava.
Nicméně tato výtka zcela jistě neplatí
na všechny ﬁlozofy a dokonce ani ne
na většinu. Filozoﬁe je nesmírně rozmanitý
obor. Mnozí ﬁlozofové se věnují ryze praktickým otázkám zejména z oblasti etiky,
existuje také obor experimentální ﬁlozoﬁe
či ﬁlozoﬁcké poradenství.
Zabýváte se problematikou lidské mysli a
možnostmi vylepšení člověka. To musíte „držet krok“ s obory jako je biologie, lékařství,
psychologie. Jak se vám to daří?
Nikdo nemůže obsáhnout celek soudobého vědění a to dokonce ani v rámci jednoho oboru. Ani já nerozumím mnohým
problémům a debatám byť v oblasti ﬁlozoﬁe. Avšak dělení na jednotlivé vědní obory
je podle mého jen administrativní záležitost. Vědec by měl řešit nějaký konkrétní
problém a k jeho řešení by měl nastudovat
vše, co potřebuje. Já třeba v rámci svých
problémů dlouhodobě spolupracuji s Neurologickou klinikou FN v Ostravě-Porubě,
kam pravidelně docházím sbírat klinické
zkušenosti a kde se pokouším i o nějaké
experimenty.
Lapidární otázka, na kterou nečekám jednoznačnou odpověď: Je třeba vylepšovat člověka?
Odpovím slovy Jeana Rostanda: „Bylo by
zvrhlým optimismem myslet si, že člověk je
zvíře natolik dokonalé, že není třeba jej vylepšit.“ Jde jen o to jak a za jakou cenu.

Jaká je podle vás role ﬁlozofa (a ﬁlozoﬁe)
v dnešním technicky a konzumně zaměřeném světě?
Kolik ﬁlozofů, tolik rolí a úkolů. Tradičně měli ovšem ﬁlozofové kromě bádání i
ambici pedagogickou. Od dob antického
Řecka je ﬁlozoﬁe chápána jako péče o duši
a příprava na smrt. Filozofové učili pohlížet na veškeré dění pod zorným úhlem
věčnosti.
Dnešní ﬁlozofové však tuto ambici ztrácejí. Příliš často se totiž mnozí z nich zapletli s podezřelým režimem a ani v osobním životě přečasto nevynikají nad ostatní.
Například nedávno jeden „experimentální
ﬁlozof “ se pokoušel testovat tezi, že studium ﬁlozoﬁe, zejména etiky, činí člověka
mravnějším. Ale zjistil pravý opak. Srovnával, které knihy a z jakých oborů mizí
z veřejných knihoven nejčastěji. A byly to,
světe div se, knihy ﬁlozoﬁcké, přičemž nejvíce kradené se ukázaly být právě publikace
z oblasti etiky.
Nicméně i přesto se domnívám, že nehledě na osobní život, by se měli intelektuálové
veřejně stavět proti malomyslnosti a malodušnosti, xenofobii a strachu.
Jak a kdy se vám nejlíp „ﬁlozofuje“?
Když nemusím.
Když se zrovna nevěnujete studiu, přednáškám či psaní, co vám přináší nejvíc radosti?
Útěk od studia, přednášek či psaní. Zejména k výtvarnému umění.
Když se ohlédnete za časem prožitým v Beskydech – co vám život v podhorské vesnici
dává a co bere?
Možná proto, že jsem často konfrontován
s utrpením, umíráním a smrtí a na rozdíl
od lékařů, kteří musí v rámci sebezáchovy

trochu otupět, si ostře uvědomuji, jak je
život křehký, ohrožený a krátký. A možná
proto trochu ze vzdoru „tahám čerta
za ocas“ na padákovém kluzáku, na laně či
na lodi, pro což jsou mi zdejší kopce ideální
arénou. Dalo mi to prozatím pár gramů implantátů železa a vzalo pár centimetrů tenkého střeva. Doufám, že u toho zůstane.
Ale vážněji. Život se zvěří, ptáky a rybami
nesmírně vyhovuje mé povaze a jsem zde
šťastný. Na druhou stranu, jak rád říkával
Bohumil Hrabal, my lidé jsme jako olivy.
Teprve když jsme drceni, vydáváme ze sebe
to nejlepší. Hektický život ve městě, plný
sociálních styků, asertivity a konkurenčního boje, je zároveň neocenitelným zdrojem
podnětů a tříbí intelekt. Ideální je střídat.
Vzpomínám si, že do nemocnice jednou
příbuzní přivedli dědu, kterého chtěli léčit.
Jeho jediným problémem bylo, že ráno odcházel do svého sadu, kde pak po celý den
seděl a rozjímal. Museli pro něj na jídlo
a na noc vždy dojít. „Frontotemporální
demence“, diagnostikovali neurologové.
Avšak v mých očích byl ideálem mudrce
na cestě do bezdomoví.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať je život
pod horami pro vás neustále inspirující.
rozhovor připravil: Martin Trubač
fota poskytl: Marek Petrů

Informace pro občany
V pondělí 16. listopadu 2015 bude
obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené.

Změna termínu svozu popelnic
Jak jsme již upozorňovali v minulých
Obecních novinách, dojde od ledna
příštího roku ke změně termínu svozu
popelnic. Změna to bude však jen
pro občany z části pod Radhoštěm a
pod Javorníkem, protože bude jediný
svozový den pro všechny části obce a to
LICHÝ ČTVRTEK.
Dojde také k přečíslování všech popelnic novými čárovými kódy, které budou
vydávat zástupci svozové ﬁrmy ve stanoveném dni na obecním úřadě. Více
informací se dočtete přímo v článku
svozové ﬁrmy (na str. 4).
Monika Ondryášová
Listopad 2015
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Evidence sběrných nádob

Naši jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Aloisie Caletková

90 let

Vlasta Gvardová

80 let

Bohumír Zbavitel

75 let

Emilie Harvanová

70 let

Jitka Chovancová

70 let

Anna Hověžáková

70 let

Jiřina Uhlířová

70 let

Od 1. 1. 2016 začne svozová ﬁrma AVE CZ odpadové hospodářství svážet popelnice a kontejnery označené pouze čárovými kódy
vydanými pro obec Trojanovice. Tyto unikátní čárové kódy nahradí stávající kódy a budou odlišné od okolních obcích.
Tato změna nastane také z důvodu přesné evidence skutečně vysypaných nádob.
Novinka v evidenci pomocí čárového kódu se týká všech, kteří
mají popelnici o objemu 110 l, 120 l nebo 240 l.
Nové čárové kódy se budou vydávat na Obecním úřadě v zasedací místnosti ve dnech 25.11. 2015 a 16.12.2015 od 8.00
do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.
Nálepky s čárovými kódy musí být nalepeny na čelní straně nádoby (vzor umístění kódu bude k dispozici v zasedací místnosti).

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Změna provozní doby sběrného dvora
Od 1. listopadu končí provoz sběrného
v pondělí a ve středu dopoledne.
Zimní provozní doba do konce března 2016 je:
středa
13 – 17 hodin
sobota
8 – 12 hodin

dvora

Nádoby neoznačené tímto čárovým kódem
nebudou
od 1.1.2016 vyvezeny.
Bližší informace Vám budou podány na Obecním úřadě v Trojanovicích při převzetí čárových kódů nebo je podá zástupce ﬁrmy
AVE CZ Ing. Pavel Tulach na telefoním čísle 724 940 892.

Charita hledá dobrovolníky
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Reklama a inzerce
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
HENRYK SIENKIEWICZ – ČLOVĚK A DÍLO
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 8. listopadu 2015
STOPY SLAVNÝCH RODÁKŮ
Významné osobnosti Frenštátska
jako zdroj inspirace pro mladou generaci.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 17.00 hodin.
Součástí vernisáže je prezentace knihy Miloše Šimurdy Nebeský posel a ocenění nejlepších prací soutěže Stopy slavných
rodáků. Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 17. ledna 2016
ČTVRTEČNÍCI: VALENTIN KOSTELNÍK
– 200 LET OD NAROZENÍ
Vzpomínka na významného představitele společenského a
politického života ve Frenštátě p. R. ve druhé polovině 19.
století. Přednáší PhDr. Karel Chobot ze SOkA Nový Jičín.
Ve čtvrtek 19. listopadu 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
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Místní klub náhradních rodin
Charita Frenštát pod Radhoštm
ANR R Frenštátsko
Kostelní ul. 15, Frenštát p.R.
























































 klubu pí.Štefkové

Kontakt :

MK ANR Frenštátsko: pedseda klubu Alena Štefková
mob.: +420 773 167 585
e-mail: alenastefkova@centrum.cz

Listopad 2015
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Reklama a inzerce

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

obchod@nejenkrby.cz

731 352 674

ambulance fyzioterapie

FyzioFren

Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut
s 18-ti letou praxí

od 1. 11. 2015

v prodeji VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY

Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
S čím Vám můžeme pomoci:

Dále nabízíme:

• Bolesti páteře, kloubů, hlavy,
migrény

• Ploché nohy, bolesti chodidel,
bolesti Achillovy šlachy

• Pooperační a poúrazové stavy

• Prevence vzniku onemocnění
páteře, vzniku bolestí

• Vertebrogenní onemocnění
(kořenové syndromy páteře)
• Vadné držení těla, skoliózy

• Poradenství - ergonomie
domácího a pracovního prostředí

•
•
•
•
•

klasické a aroma masáže
reflexní masáž plosky nohy
kineziotaping
elektroléčbu
infra-lampu

Více informací na www.fyziofren.cz
Záhuní 1034, Frenštát pod Radhoštěm | www.fyziofren.cz | e-mail: kusova@fyziofren.cz | Mobil: 605 366 936
Listopad 2015
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Reklama a inzerce

Menu najdete na
www.hotelkocian.cz

Rezervace stolů:
tel .: 60 2 1 30 7 8 7
i n f o @ h o t e l k oci an . cz
Listopad 2015
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Trojanovické pozdní léto
V chladných říjnových dnech, kdy slunko
už nepálí, jen lehce hřeje, vzpomínám
na tři velice pěkné akce, kterých jsem se
zúčastnila na sklonku letošního horkého
léta. Proběhly v rozmezí pěti dnů.
První z nich bylo v neděli 13. září 2015 dopoledne vítání občánků – už skoro tradičně
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.
Nejmladší trojanovské holčičky a kluky
přivítala valašská muzika. Písničky zahráli členové Valašského souboru Radhošť
Soňa Bunčková, Lenka Pustějovská, Dana
Svobodová a Jakub Šivic. Po slovech pana
starosty, který všechny děti představil, dostali noví občánci Domovský list, kašpárka
se svým jménem a bryndáček s nápisem
Občánek Trojanovic. Pak se každý z nich
mohl pohoupat v dřevěné kolébce, kolem
níž recitovali trojanovští školáčci. Na závěr
si někteří z přítomných ještě v podkroví
prohlédli výstavu obrazů, obrázků a sošek
z trojanovských kapliček. Nedělní dopoledne bylo příjemné a já bych ráda poděkovala
všem, kteří se o to zasloužili. Ať už vymysleli milé a vtipné dárečky, zajistili program
nebo památeční fotograﬁe, které jako další
dárek dostali rodiče nových občánků.
Ve středu 16. září odpoledne se na Horečkách sešly asi tři stovky lidí. V prostorách
rekonstruované restaurace Rekovice byla
uspořádána jednodenní putovní výstava
současné architektury ČR, na níž se na fotograﬁích představilo přes sto zajímavých
staveb, které vznikly v letech 1990 – 2013.
Návštěvníci, kteří toto odpoledne přišli
na Rekovice a mezi nimiž byli také zástupci Frenštátu a okolních měst a obcí nebo
CHKO Beskydy, mohli nejdříve posedět
v lesním bufetu Šopa a občerstvit se připraveným pohoštěním.
Po uvítání a úvodních slovech pana starosty Jiřího Novotného, který má největší
zásluhu na organizaci celé akce, zastupitelů
Frenštátu p. R., pana Drahomíra Strnadla
a dalších hostů zahájil výstavu architekt
Kamil Mrva, jehož práce je už dnes s Tro-

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

Listopad 2015

janovicemi úzce spjata. A pak už jsme se
všichni mohli rozejít po místnostech opravované restaurace, prohlížet si fotograﬁe
staveb a hodnotit, které se nám líbí nebo
které jsou, podle našeho názoru, příliš extravagantní. Výstava byla velice zajímavá a
poskytla nám také příležitost pozdravit se
a promluvit si s mnoha známými a spřízněnými lidmi.
Někteří návštěvníci po prohlídce ještě poseděli na lavičkách u Šopy a vychutnávali
jeden z posledních teplých letních večerů.
Toto podle mne velmi zdařilé odpoledne
bylo zakončeno v půl deváté večer slavnostním rozsvěcením skokanských můstků. A ti, kteří už nechtěli nebo neměli čas
tak dlouho čekat, mohli barevnou světelnou podívanou pozorovat i ze vzdálenějších míst, odkud byla vidět, například
ze Žuchova nebo z Ondřejníku. Za zimních
večerů bude na co vzpomínat.
Hned následujícího dne, ve čtvrtek 17.
září večer, jsme měli možnost zhlédnout
ve frenštátském kině monodrama Za vůní
švestkových koláčů. Jako jediný herec
– v roli sochaře Albína Poláška – tu exceloval Martin Trubač. Při přípravě textu
čerpal z knihy manželky Albína Poláška,
Američanky, která nikdy ve Frenštátě nebyla, ale věrně v knize zachytila manželovy
vzpomínky od jeho raného dětství až
po odchod do Ameriky. Většinou obvykle
známe základní údaje o slavném frenštátském rodákovi. Víme, že ve Filadelﬁi vystudoval obor sochařství, že se stal profesorem
na prestižní Akademii umění v Chicagu, že
patří k uznávaným americkým sochařům a
která svá díla věnoval rodnému městu.
Ale v tomto představení jsme mohli nahlédnout až do duše malého Albína a dozvěděli jsme se řadu málo známých nebo
zcela nových skutečností. Přenesli jsme se
do Frenštátu na konci 19. století, s malým
chlapcem jsme sdíleli jeho zážitky na prv-

ní výpravě k Lomné, sledovali jsme jeho
úspěchy ve škole v hodinách kreslení. Ale
prozradil na sebe i to, že ne ve všech předmětech se mu dařilo a že se musel vyrovnat
se svým tělesným postižením. Učil se čalouníkem, tkalcem a sedlářem, pomáhal
v rodinné hospodě, ve Vídni se vyučil řezbářem, ale jako by ho stále něco popohánělo někam jinam, někam dál. Až ve svých
dvaadvaceti letech se rozhodl odjet za moře
do Ameriky. Prožívali jsme jeho loučení
s maminkou, kdy snad poprvé dal syn volnější průchod svým citům, které bylo tehdy
zvykem spíš skrývat. Procházka dětstvím a
mládím Albína Poláška končila příjezdem
lodi k americkým břehům.

Martin Trubač svou roli s pomocí až dojemně prostých rekvizit, jako byly makety
rodného domu nebo školy, kufr, či malá
školní tabule s kresbou koníka, zvládl skvěle. Odcházeli jsme z kina spokojení,
o něco moudřejší a někteří také dojatí. Závěr letošního léta se vydařil.
Zdeňka Vodrážková
foto: Martin Buryan,
Jan Novotný
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Tragédie rodiny prvního obecního kronikáře - dokončení
Před námi na bryčce polskými koníky tažené jela komise – vojenský lékař a nadporučík. Lékař občas sestoupil a dotazoval se,
kudy vede cesta k myslivně do Hrocholíny.
Pojednou přišel k našemu kočáru a česky
pravil, že slyšel v Nádvorné, že jsme Češi.
On, že je syn nadučitele Bartoníka z Hrabové u Ostravy. Měli jsme z tohoto shledání
velikou radost, neboť přisedl hned k nám a
o všechny věci staral se sám. A to nebylo penězi k zaplacení.
Z kostela v Hrocholíně zůstala jediná zeď.
Sochy svatých i zvony zůstaly rozházeny
vůkol. Tu a tam u sklepních děr viděti bylo
ustrašené a zvědavé obyvatele. Později jsme
se dověděli, že vesnici spálilo naše vojsko.
Vešel tam předvoj našich a ptal se po nepříteli. Odpověděli jim, že je tu bezpečno. Sotva ale muži vešli dovnitř, ihned se ze všech
stran sypaly na ně střely, takže mnoho z nich
padlo. Naši nejprve couvli. Poté přibravše
posily vrazili do vsi a Rusy vypudili. Vesnici
pak srovnali se zemí.
Pan Bartoník nato zrekvíroval jednoho výrostka, aby nás vedl k myslivně. Ta se nacházela asi půl hodiny za vesnicí o samotě
u lesa. Vedla sem pravá polská cesta. Ještě
nikdy v životě jsem po takových cestách nejel, naše polní cesty jsou proti nim císařské.
Nedaleko vrcholu kopečka, kam jsme jeli,
stál pán s puškou a hochem. Představil se
nám jako myslivec. Začal jsem k němu mluviti německy, ale on hned poznav, že mi to
plynně nejde, pravil: „Mluvte se mnou česky,
jsem Čech, František Marek rodem od Prostějova.“ Přísloví, že Čech všude bratry má,
plnilo se napořád. Pan revírník vedl nás teď
již pěšky mezi vykopanými zákopy a drátěnými překážkami přes kopec. Asi 300 kroků
odtud byl v klínu lesa ukryt revír a před jeho
okny hřbitůvek s kříži, kde odpočívalo asi 50
vojínů, padlých v nedalekých zákopech. Vojáci byli již s prací hotovi. Plachtou přikryto
leželo na trávníku tělo našeho Vojty. Těžko
líčiti dojmy. Vojáci odkryli plachtu. Hrozná
podívaná. Oči pryč, na mrtvole bahno, blůzu
a boty mu vojáci po smrti sebrali, z noh zůstaly kůstky. Obdivuji dosud duševní energii
ženy, že neomdlela. Cítil jsem na ní, jak se
jí tělo chvěje, oči zrovna svítí. Toho okamžiku jsem se nejvíce bál. Mně se pořád zdálo,
že slyším hlas Vojtův: „Mami tys přišla, já
jsem to věděl.“ Na štěstí přišla paní revírníková, odtáhla ženu a hleděla její myšlenky
rozptýliti. Byla to Češka a velice energická
paní. Měl jsem s sebou krabici cigaret, abych
jimi podělil vojíny. První do nich sáhla ona
a bafčila až hrůza. Vojáci uložili mrtvolu
do připravené plechové rakve. Když matka
skutečně konstatovala totožnost mrtvého
/poznala prádlo a zlaté zuby v ústech/, byla

mrtvola v rakvi zaletována. Pak nás vzala
paní revírníková do bytu. Ve světnici bylo
plno trofejí po bojišti nasbíraných, granáty
a šrapnely všech kalibrů. Asi 30 kroků
od revíru stála ukryta v lese naše baterie a
pálila přes revír na nepřítele. Ten ji nevypátral a teď to začalo. Kolem dokola samé jámy
od granátů, ale revír sám zůstal přece neporušen. Čtrnáct dní nevařili, aby se kouřem
neprozradili. Ačkoliv jim plukovník radil,
aby se vystěhovali, paní revírníková ne, že
se nebojí. Zaletování rakve provedl klempíř
z Nádvorné.

Do Nádvorné jsme jeli cestou, kterou
z nouze vystavělo naše dělostřelectvo, aby
se dostalo na bojiště. Na tu cestu do smrti
nezapomenu. Kmeny stromů vedle sebe položeny měly brániti, aby se děla nepropadala. Ubírali jsme se lesy, kudy postupovalo
naše vojsko a mezi nimi i Vojta. Po křovinách zbytky šatstva, ohlodané kostry koní
a kde nějaké místečko sušší, tam hrob s nepatrným křížkem. Hrůza obcházela člověka, když jsme se za soumraku těmito místy
ubírali. Od bojiště byli jsme vzdáleni asi
2 hodiny cesty. Večer o 9. hod. jsme
dorazili na nádrží do Nádvorné. Velitel bezpečnostní stráže na nádraží, nadporučík Dvořák, jinak úředník bankovní z
Brna a Čech, byl již napřed od p. Bartoníka
zpraven o našem příchodu. Vojáci pak snesli
rakev do železničního vozu na konci vlaku
a ozdobili ji chvojovými věnci. Náš úkol byl
tímto vykonán. Nad vší ochotou těch lidí se
nám až hlava točila. Pan doktor nás posílal
z Nádvorné rychle pryč, poněvadž tam byly
nakažlivé nemoci, nejvíce cholera. Po probdělém zbytku noci jsme se vydali na zpáteční cestu.
Okolo starého tichavského kostelíka je malý
hřbitov. Mrtví tam uložení neodpočívají v klidu déle jak 6 – 7 let, pak musí ven,

aby na jejich místo mohl si lehnouti druhý.
Válka pomohla aspoň v této otázce – kdyby
vypukla u nás nějaká epidemie, hřbitůvek
by nestačil.
Tichavští proto založili nový hřbitov, kam
byl Vojtěch Bordovský jakožto vůbec první
pochovaný uložen 25. srpna 1915 k věčnému spánku.
Pohřbu se zúčastnila celá obec i okolí. Byl
to první případ převezení z dalekého bojiště,
a proto pohřbu zúčastnil se také oddíl vojínů z rekonvalescenčního ústavu ve Frenštátě
pod vedením našeho p. četnického strážmistra. Spolužačky Vojtovy mu byly družičkami,
kamarádi a vojáci střídavě ho nesli.
Před rakví nesl voják březový kříž, kterým
označen byl jeho hrob v Hrocholíně.
Samozřejmě, že po takových rozčilujících
scénách, cestovních útrapách, člověk
o prázdninách neokřál na těle a duchu, ale
zhubeněl a zeslábl, prožil též mnoho bezesných nocí. Pomalu jsme se ale uklidňovali,
vždyť jsme měli Vojtu doma a matka jiné
vycházky neznala, leda denně zdobiti kvítím
jeho hrob.
Tragická smrt Vojtěcha Bordovského jako
by předznamenala tragédii celé rodiny.
Druhý obecní kronikář Robert Polanský
v obecní kronice poznamenal:
Rok 1929
8. listopadu tragicky zahynul s chotí a vnučkou řídící učitel Emil Bordovský, který zpracoval začátek naší kroniky. Neštěstí stalo se
ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Kupodivu v úmrtní matrice je uvedeno
jen Emil Bordovský 65 let, Bohuslava Bordovská 61 let. Příčina smrti: nahodilá otrava plyny uhelnými. O vnučce se matriční
zápis nezmiňuje. Tragédie se udála v domě
č. 986.
Emil Bordovský s manželkou Bohuslavou
a vnučkou se otrávili ve spánku oxidem
uhelnatým, který unikal z kamen v ložnici.
Tento jedovatý plyn vzniká nedokonalým
spalováním organických látek, například
uhlí nebo dřeva, je bez zápachu a s červeným krevním barvivem vytváří sloučeninu
karbonylhemoglobin, který blokuje oxidaci krve.
Vojtěch Bordovský, od jehož smrti uplynulo 100 roků, byl trojanovský rodák, můžeme jej také přiřadit k našim 68 mužům,
kteří v I. světové válce padli. Kronikář Emil
Bordovský v obecní kronice zaznamenal
dějiny obce, místopis, pověsti, zvyky, nářečí a velmi podrobně místní události během
I. světové války. Popis jeho cesty pro mrtvé
tělo syna Vojtěcha je podrobnou válečnou
reportáží z haličského bojiště.
Drahomír Strnadel
foto: archiv OÚ Trojanovice
Listopad 2015
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Waterloo (nejen) pro pamětníky

Listopad bude patřit rodákům

Divadlo je velice křehká a pomíjivá věc.
Životnost jednotlivých představení je vymezena časem, po který jsou herci na scéně a diváci v hledišti. Pak o zhlédnutých
inscenacích můžeme jenom diskutovat,
vzpomínat na ně. Všechny ty výkony, zážitky, výbuchy smíchu i dojetí se deﬁnitivně stávají předmětem minulosti.
Díky záznamové technice však můžeme
některé jevištní momenty přeci jenom
uchovat. I když už to nikdy není úplně
„ono“ – ﬁlmový dokument dokáže zachytit slova, pohyb, ale nikoliv atmosféru –
jsme rádi, že díky DVD záznamům Martina Buryana můžeme dnešním divákům
připomenout některé z našich úspěšných
představení.
15. října se uzavřelo hlasování, kterého
jste se mohli zúčastnit i vy. Vzešly z něho
tři tituly, které promítneme v rámci akce
Waterloo (nejen) pro pamětníky, která se
koná v pondělí 16. listopadu 2015 ve frenštátském kině. Vzpomínkový minifestival
zahájí v 17 hodin projekce komedie Cesta
kolem světa za 80 dní z roku 2005. Po ní
v 19 hodin bude následovat holmesovská
parodie Prokletí rodu Baskervillů (2006).

V měsíci listopadu si v muzeu připomeneme významné rodáky z Frenštátu
p. R. a blízkého okolí.
Ve čtvrtek 19. listopadu v 17 hodin
bude čtvrtečnické setkání věnováno
Valentinu Kostelníkovi, od jehož narození uplynulo 200 let. Osobnost a odkaz Valentina Kostelníka přiblíží PhDr.
Karel Chobot, emeritní ředitel Státního
okresního archivu Nový Jičín.
Významným rodákům je rovněž věnována výstava Stopy slavných rodáků.
Cílem výstavy je připomenout zajímavé
osobnosti pocházející z Frenštátu p. R.
a okolí a jejich kulturní, společenský
či obecně lidský přínos. Výstava je vyvrcholením stejnojmenného projektu, v rámci kterého muzeum vyhlásilo
soutěž pro žáky základních a středních
škol. Při vernisáži, která se koná ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin ve výstavní
síni, budou nejlepší práce žáků oceněny
a proběhne i křest knihy Miloše Šimurdy Nebeský posel.
Martin Trubač
www.muzeum-frenstat.cz

Ve 21 hodin pak můžete zhlédnout bláznivou komedii plnou záměn Brouk v hlavě
(2009). Pro ty, kdo vydrží až do konce, je
připraven jako bonus záznam galavečera
Shakespeare u Waterloo (2014). Každá
z projekcí bude zahájena krátkým úvodním slovem. Mezi představeními budou
cca 15minutové přestávky.
Vstup na jednotlivá představení si můžete rezervovat od 9. listopadu 2015
v Turistickém a informačním středisku
ve Frenštátě p. R. Rezervační lístek, který
získáte, vám umožní vstup do sálu
na vámi zvolený program. Těšíme se
na setkání s vámi při ohlédnutí za divadelní minulostí ADS Waterloo.
Martin Trubač
foto: Martin Buryan

Říjen ve škole

I v letošním školním roce mají žáci naší
školy v odpoledních hodinách opět možnost navštěvovat zájmové kroužky, jejichž
tradiční nabídka se letos rozšířila o šachový, dramatický a pěvecký kroužek. Kroužky
svou aktivní činnost zahájily v měsíci říjnu,
kromě malých běžců na lyžích, kteří z důvodu účasti na podzimních závodech začali svou přípravu již začátkem měsíce září.
Brzký trénink se vyplatil a děti již na svých
Listopad 2015

prvních závodech slavily úspěchy. Tradiční
„Běh okolo frenštátských můstků“ přivítal
malé i dospělé závodníky v sobotu 3. října
v areálu Rekovic. Mezi naše nejúspěšnější
závodníky patří František Václavík, který
si doběhl pro zlatou medaili a pouze den
před tímto sobotním závodem vybojoval i
prvenství v sérii běžeckých závodů, které
se konají od března do října – „frenštátský
běžecký pohár“. Své první úspěchy v přes-

polním běhu na Horečkách zaznamenala i
naše děvčata a to Žoﬁe Procházková a Agáta Mališová, když ve své kategorii obsadila
1. a 2. místo. Na stupně vítězů vystoupily i
Andrea Červenková a to na třetí stupínek
v kategorii předžaček. Mezi závodníky se
neztratili ani naši další žáci D. Skřídlovký,
J. Mališ a A. Piskořová.
Všem malým závodníkům děkuji za příkladnou reprezentaci školy.
Děti mají před sebou ještě jedny podzimní
závody a pak už budeme netrpělivě vyhlížet sněhové vločky, abychom mohli společně vyrazit na běžky.
Během školního roku se žáci školy účastní různých sportovních soutěží, z nichž
nejčastěji reprezentují školu ve ﬂorbale a
miniházené. Po několika letech jsme díky
sponzorskému daru pořídili našim „školním reprezentantům“ nová trička s logem
školy.
Původně plánované atletické závody na ZŠ
Záhuní byly pro nepřízeň počasí zrušeny,
takže na premiéru ve školních tričkách si
děti budou muset počkat do listopadu, kdy
bude zahájena školní liga v miniházené,
které se naši žáci aktivně účastní.
text a foto: Soňa Bunčková
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Malá školní galerie

Setkání žáků ze školy na Bystrém
Postupně se snažíme za přispění obce
naši školu stále modernizovat, zlepšovat a
vytvářet pro žáky i zaměstnance příjemné
pracovní prostředí.
Přispívá k tomu i naše nová „malá galerie“, kterou jsme vytvořili v budově školy
díky obrazům pana Františka Gajduška.
Při jeho výstavě v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla děti velmi obdivovaly
jeho obrazy zvířat, která žijí v naší blízkosti a zároveň ve volné přírodě.
Za všechny bych chtěla panu Gajduškovi
poděkovat za jeho nádherný dar škole, kdy
jeho obrazy veverky, kuny, srnky, sýkorky
a hýla zdobí prostory školy a přispívají
k zútulnění prostředí.
text a foto: Soňa Bunčková

Životní ﬁlozoﬁe
Ctihodné stařenky, velební kmeti,
je na nás vidět, jak ten čas letí.
Jen ať si letí, jen ať si kluše,
ač těla zchátralá, mladé jsme duše.
Za námi vidět jsou vnuci a děti,
vlas máme stříbrný a zuby třetí.
Neduhů haldy, tvář samé faldy,
nohy nám šmajdají, ruce se třesou,
jen ať si šmajdají, jen když nás nesou.
Jako každý rok bylo v restauraci Šenk setkání všech bývalých žáků Obecné školy
v Trojanovicích na Bystrém. Tohoto setkání se zúčastnilo 49 bývalých žáků a bylo
zahájeno modlitbou za zemřelé spolužáky.
Pak trefnou básničkou „Životní ﬁlozoﬁe“,
kterou nám recitovala paní Jana Staníková.
Všechny zaujala přednáška o sakrálních
stavbách v Trojanovicích, kterou přednesl
pan Drahomír Strnadel, za což mu patří
veliký dík. A ještě veliké poděkování paní
Marii Šablaturové, která toto setkání organizovala minulé roky. Ta nyní štafetu předala paní Aleně Štěrbové.
Jan Tichavský

Závěr sezóny 2015 v jezdeckém klubu
První říjnovou sobotu se v areálu trojanovického jezdeckého oddílu uskutečnily
skokové závody seriálu Pony liga. Z domácího oddílu nás zastupovaly čtrnáctiletá Tereza Vyvialová s klisnou Aifrou a
valachem Rockym, čtrnáctiletá Karolína
Blechová s valachem Figarem, desetiletá
Gabriela Kopřivová s klisnami Markýzou a
Del Grace a devítiletá Karolína Hložková
s klisnou Pegy.
Děvčata předvedla s poníky pěkné výkony a všechny si odnesly stužky za umístění
i v početné konkurenci dvojic z ostatních
oddílů.
Druhou říjnovou sobotu vyrazila děvčata
se třemi poníky na Podzimní jarmark
do Dolní Lomné, kde v rámci doprovodného programu soutěžily s novojičínským
týmem v ponygames. Přestože pršelo a byla
zima, diváci fandili a přihlížející děti se pak
rády na ponících svezly.
Třetí říjnovou sobotu se závodilo opět
v Trojanovicích, a protože bylo po dešti,
tak v hale. Na programu byly Pony games.
To znamená, že děti s poníky kličkují slalomem mezi tyčemi, přenášejí z tyčí na tyče
hrníčky, trefují se kelímkem do kyblíku a
zapichují vlajky do kuželu. To vyžaduje

souhru jezdce s koněm, pružný sed a týmovou spolupráci, protože děti nejedou každý
za sebe, ale soutěží čtyřčlenná družstva.
Kromě domácího týmu přijela početná
ekipa z jezdeckého klubu Valašsko, která
vytvořila další tři družstva. Přestože byli
početně v převaze, naše děvčata ukázala, že
mají natrénováno a s přehledem zvítězila.
Na úspěšné prezentaci dětí s poníky
na závodech má zásadní podíl trenérská

práce Ivety Biolkové, kterou doplňují Lucie
Strnadlová, Verena Holy a Pavel Holešovský.
Závodní sezóna pro letošní rok sice končí, ale poníci potřebují pravidelný pohyb a
péči i v zimních měsících. Tak si jezdkyně
přioblečou nějakou tu vrstvu navíc a hurá
na další tréninky.
Radka Kopřivová
foto: Iveta Biolková

Zleva: Tereza Vyvialová, Karolína Blechová, Pavel Holešovský, Natálie Bečková a Gabriela Kopřivová
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Ohlédnutí za fotbalem
Zdravíme všechny přátele bystrovského
fotbalu! Rádi bychom se podělili o naši radost i smutek z jednotlivých zápasů našich
družstev. Budeme se snažit pravidelně zasílat do Obecních novin alespoň výsledky a
drobné hodnocení. Samozřejmě děkujeme
všem fanouškům za přízeň.
Dosavadní výsledky:
Starší přípravka
Soutěž: OS NC Line starší přípravka A
I. kolo - Trojanovice Bystré - Lubina 23:4
II. kolo - Štramberk - Trojanovice Bystré 6:4
III. kolo - Trojanovice Bystré - Trojanovice
I. 7:0
IV. kolo - Tichá - Trojanovice Bystré 6:1
V. kolo - Rybí - Trojanovice Bystré 19:0
VI. kolo - Trojanovice Bystré - AFC Veřovice 7:2
Žáci
Soutěž: OP žáci
I. kolo – NFC Lichnov – Trojanovice Bystré 0:3
II. kolo – Trojanovice Bystré – Lokomotiva
Suchdol n. O. 0:6
III. kolo – Primus Příbor – Trojanovice
Bystré 1:1
IV. kolo – Trojanovice Bystré – Sokol

Hostašovice 0:5
V. kolo – Prosperita Bartošovice – Trojanovice Bystré 2:2
VI. kolo – Trojanovice Bystré – FK Pustějov 3:1
Dorost
Soutěž: OP dorost
I. kolo - Trojanovice-Bystré – AFC Veřovice 0:8
II. kolo – Lokomotiva Suchdol n. O. – Trojanovice Bystré 8:0
III. kolo – Trojanovice Bystré – FC Libhošť
2:10
IV. kolo – Slavoj Jeseník n. O. – Trojanovice
Bystré 17:1
V. kolo – Trojanovice Bystré – FC Vlčovice
Mniší 1:5
VI. kolo – TJ Jistebník – Trojanovice Bystré
7:1
Muži
Soutěž: III. třída muži
I. kolo - Žilina - Trojanovice Bystré 4:1
II. kolo - Trojanovice Bystré - Veřovice
B 5:1
III. kolo - Zbyslavice - Trojanovice Bystré 3:1
IV. kolo - Trojanovice Bystré - Tísek 0:4
V. kolo - Hostašovice - Trojanovice Bys-

Sportovci si pomáhají
Výbor TJ Trojanovice Bystré odsouhlasil a
zaslal ﬁnanční podporu ve výši 5.000,-Kč
z vlastních prostředků na pomoc FC Tísek.
FC Tísek postihl požár, který zničil nejen
kabiny, ale i veškerý materiál potřebný
pro činnost fotbalového klubu. Navíc k této

události došlo poté, co FC Tísek odehrál
mistrovské utkání na hřišti domácí TJ Trojanovice Bystré.
Za výbor TJ Trojanovice Bystré
Miroslava Píchová

tré 3:2
VI. kolo - Trojanovice Bystré - Sokol Bravantice 4:6
Domácí utkání jsme začali aktivně. Ve 2.
minutě Laďa po rohu otevřel skóre 1:0. V 7.
minutě po faulu na Dominika zvýšil Laďa
z penalty na 2:0. Do 17. minuty to vypadalo
nadějně, ale přišla série hrubých individuálních chyb a hosté postupně v 17., 23., 29.,
37. minutě
otočili
lehce na 2:4.
Ve 45. minutě po rohu Honza snížil na 3:4.
Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, vytvořili si tlak a v 60. minutě po pěkné akci
Kuba vyrovnal. Stačilo jen hosty dorazit.
Přišla však 78. minuta, hrubka v naší obraně 4:5. Hru jsme otevřeli a za čtyři minuty
po zaváhání 4:6.
Sestava: Pícha Ondřej - Procházka Milan,
Pítr Stanislav, Pupík Jan, Tuček Michael Genzer Tomáš, Bordovský Lukáš, Maloň
Vladimír(c), Petr Jaroslav - Šivic Dominik,
Jiříček Jakub
Střídali: Brezani Roman, Střalka Tomáš,
Pargač Michal
Ke střídání zůstal: Střalka Radek
Střelci: 2x Maloň Vladimír, 1x Pupík Jan,
1x Jiříček Jakub
VII. kolo – TJ Petřvald n. M. „B“ - Trojanovice Bystré 3:8
VII. kolo - Trojanovice Bystré - Sokol Sedlnice 2:0
V domácím zápase proti houževnatému
soupeři jsme si v prvním poločase vytvořili
trvalý tlak a několik šancí. Až ve 45. minutě Martin sklepl míč Lukášovi B. a ten
přesnou ranou k tyči - 1:0. Druhá půle se
fotbalově srovnala, ale výsledek jsme v klidu hlídali. V poslední minutě si naběhl na dlouhý míč Tomáš a přesnou ranou
k tyči uzavřel skóre - 2:0. Celý zápas jsme
spolehlivě a bezchybně bránili.
Sestava: Pícha Ondřej - Šivic Dominik, Pupík Jan, Pítr Stanislav, Tuček Michael(46´)
- Genzer Tomáš, Bordovský Lukáš(67´),
Maloň Vladimír(c), Vávra Lukáš - Jiříček
Jakub(67´), Vavroš Martin(87´)
Postupně střídali: Baletka Tomáš(46´),
Štefek Dominik(67´), Střalka Tomáš(67´),
Brezani Roman(87´)
Na střídání zůstal: Pargač Michal
Střelci: 1x Bordovský Lukáš, 1x Střalka
Tomáš
Více informací na www.tjbystre.cz
texta a foto: Pavel Střalka
trenér mužů
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