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Komfort je přežitek, který moc nehledáme
Bylo to velmi příjemné setkání. Každé
setkání s někým, kdo dokáže úspěšně zrealizovat svůj sen, je příjemné a povzbuzující. Navíc pokud se jedná o mladé lidi a
o tak nezvyklý sen jako je dobytí Sahary
na motocyklech Jawa. Těmi odvážnými
nadšenci byli Andrea Šímová z Frenštátu
p. R. a bratři Martin a Lukáš Badačovi
z Tiché.
Jak se zrodil nápad vydat se na jawách
do Maroka?
MB: Nápad vznikl v létě 2012, když jsme se
na jawách toulali po Francii. Tenkrát jsme
si dokázali, že na těch našich motorkách jde
ujet větší vzdálenost. Původně jsme zamýšleli dojet jen na Gibraltar. Ovšem ještě dřív
než jsme přijeli domů z Francie, měli jsme
jasno, že to bude Afrika.
Jak jste se na takovou cestu připravovali?
MB: Na cestu jsme se připravovali 10 měsíců. Nejprve jsme museli naplánovat trasu,
kudy přesně pojedeme a kde budeme spát,
protože noci trávíme v kempech (v Africe i
pod širákem). Když jsme měli tohle hotovo,
tak jsme museli stanovit rozpočet a v neposlední řadě připravit motorky.
AŠ: Všechny motorky jsme rozebrali
do šroubku, upravovaly se písty, aby vydržely v tom horku, měnila se lanka, hadičky
a všechno, co se dalo, za nové.
LB: A pak bylo třeba zajistit pojíštění, očkování a spoustu dalších malých drobností,
např. kolik náhradních dílů povezeme atd.

A po stránce psychické?
AŠ: Psychicky jsem se nepřipravovala vůbec, protože jsem ani netušila, co mě čeká.
Hodně jsem se těšila na dobrodružství a
improvizování v různých situacích. Před
odjezdem jsem četla pár cestopisů, ale nijak moc jsem země ani kultury zemí nestudovala, chtěla jsem se nechat překvapit, co
nás ve světě bude čekat. Myslím, že daleko
víc se připravovala moje rodina a známí
a hlavně moje mamka, která se schovává-

Zleva: Patrik Gonos, Martin Badač, Andrea Šímová a Lukáš Badač

ním pasu a podobných věcí snažila překazit
moje cestování. Potom však přišla na to, že
jsem pevně rozhodnutá a její lsti jsou marné, tak začala i radit co nezapomenout.
Cesta se jistě neobešla bez problémů. Co
bylo pro vás největší překážkou? Jak jste ji
zdolali?
LB: Můj největší problém byl asi úpal, který jsem chytl v Africe a musel řídit cely den
a celou noc.
AŚ: Asi největším problémem byla Martinova motorka. Kluci byli na cestu hodně
dobře vybavení, měli skoro každý díl na výměnu. Bohužel jeden z mála, které neměli
-primární řetěz a spojkový koš, se v Maroku pokazily. Abychom se dostali alespoň
do Evropy, kam nám tyto díly měly být zaslány z ČR, museli jsme jet i v noci. Trajekt
jel totiž jen jednou za den a Martinova motorka nebyla schopna jet víc než 50 km/h.
Na tomto „maratonu“ jsme poprvé pořádně poznali, co je to mikrospánek. Nakonec
jsme naznali, že radši půl hodinky lehneme
do příkopy, než riskovat. Na trajekt jsme
dojeli vyloženě za 5 minut dvanáct, kdy už
nám pán v kase ukazoval, ať běžíme. Kdybychom spali o 5 minut déle v té příkopě,
ten den už bychom z Melily neodjeli.
Co ponorková nemoc?
LB: Jéééé, samozřejmě, že byla. Ale vše se
dá řešit.
AŠ: Jsme dobrá parta a věděli jsme, že
ten druhý hned nemusí být pitomec, když
s vámi nesdílí názor. Všechno je to jen
o kompromisu a ohleduplnosti. Někdy jde
jen o to být prostě zticha a myslet si svoje.
Říkám to vždy a všem: Daleko těžší je pochopit chlapské myšlení, než usedět přes 10
000 km na motorce. Ale nepozabíjeli jsme

se a to je hlavní!
Měli jste během cesty chuť se na to všechno
vykašlat a vrátit se domů?
MB: Na tuhle variantu jsem osobně nikdy nepomyslel, protože jsem byl pevně
odhodlán a byla to výzva. Vybrali jsme si
motorky, které lze za každé situace opravit
pomoci kousku provázku a klacku. Jediné,
co by mohlo ohrozit průběh naší cesty, by
bylo jen zranění někoho z nás. I když
v Africe jsme pár drobných pádů měli, vždy
jsme hned nasedli a pokračovali dále.
AŠ: Já jsem měla takovou krizi dvakrát.
Poprvé to bylo v Africe, hned za pouští, kdy
jsem hrozně špatně zvládala to horko – a
nejhorší bylo, že nikde nebylo letiště, kde
bych nastoupila do letadla a letěla domů.
Takže to „vykašlání“ padlo. A druhá krize
byla ve Španělsku, kdy jsme jeli obrovský
maraton a za 27 hodin jsme ujeli 1230 km.
Bylo to šílené! Byla jsem hrozně unavená,
necítila jsem tělo, jenom bolest v zádech a
v kolenech od vibrací motorky.
LB: Já se chtěl na cestu vykašlat, když jsme
projížděli africkými městy a linoucí se zápach byl tak nesnesitelný, že se mi začal
zvedat žaludek. Nakonec jsme se domluvili, že se velkým městům budeme vyhýbat,
a jeli jsme stále víc a víc na jih a tam už to
bylo v pohodě.
Jaké bylo pro vás setkání s Afrikou?
AŠ: Co mě jako první překvapilo, byl nesnesitelný zápach, odpadky a chaos. Všechno včetně lidí tam hrozně zapáchalo.
Ve velkých městech to bylo ještě horší. My
znali Casablancu z obrázků jako překrásné
město plné palem, honosných hotelů a podobně. Realita byla bohužel jiná. Když jsme
totiž ráno projížděli Casablancou, všichni
jsme byli na lačno. Dalo se to snést,
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sice s obtížemi, ale dalo. Jen do té doby, než
jsme projeli kolem popelářů. Hned za městem jsme všichni s velmi podrážděnými žaludky zastavili.
LB: Káždý měl určitě svou vizi, jak Afrika
bude vypadat. Co bych tam teda nečekal, že
tam bude McDonald, benzínky Shell a takový smrad.
MB: Pro mě bylo nezapomenutelné setkání
se Saharou. To, co mě fascinovalo, bylo, jak
pestrou a sytou barvu měla Sahara, když
jsme k ní po 6 500 km dojeli.
Ještě něco na vás udělalo po cestě silný dojem?
AŠ: Obrovský dojem na mě udělaly Alpy.
Nepřeháním, když řeknu, že na začátku Alp
jsem otevřela údivem pusu a zavřela jsem
ji až za Alpami. Něco tak krásného, jako je
tamější příroda, jsem asi neviděla. Nekončící serpentiny, tající ledovce na vrcholcích,
úžasné louky, křišťálově čisté vodopády…
A hodně silný dojem na mě udělala nátura
všech Evropanů. Díky starým strojům,
na kterých jsme jeli, jsme docela často
stáli u krajnice a něco opravovali. Pokaždé
zastavilo auto nebo motorka a lidi se nás
ptali, jestli nepotřebujeme pomoci nebo
něco sehnat, odvézt a podobně. Někdy jsme
jen stáli a oni nám chtěli pomáhat. V Česku
můžete mít na cestě vytažený vercajk, rozebranou půlku motorky a nikdo nezastaví,
aby vám pomohl.

Cesta z Tiché do Maroka v kostce:
délka trvání cesty: 37 dní
počet ujetých kilometrů: 10 535 km
počet projetých států: 12
celková spotřeba benzínu: 1350 l
celková spotřeba oleje: 30 l
stroje: Jawa 250 a Jawa 350
nejjižnější bod: oáza Merzouga
nejvyšší bod: Vysoký Atlas, 3300 m.n.m.
více na: www.facebook.com/JawaTravel
Pro většinu lidí je příznačné, že když už vyrazí do ciziny, usilují o to, aby cesta i pobyt
byly dostatečně komfortní. Pro vás zjevně
komfort nebyl tím nejdůležitějším. Co na
svých cestách hledáte?
AŠ: Tu bezstarostnost, žádný stereotyp,
volnost, krásy zemí – jediné, o co jste se
museli starat bylo, kde postavit stan a jestli
si dát na večeři fazole z konzervy nebo polívku ze sáčku. Nemáte žádnou televizi, takže ani žádné špatné zprávy nebo politika,
u které byste se museli rozčílit.
LB: Cesta musí mít především kouzlo nejistoty a poznávaní. To, že dopředu nevíte,
co vás čeká.
MB: Jak už to u dlouhých cest bývá, jsou
plné zvratů, nečekaných situací a poruch,
kterých bylo nespočet. Je fajn, že se člověk
musí přizpůsobovat různým situacím a třeba i kulturám. Komfort je přežitek, který

Strana 3
moc nehledáme. Stan, spacák, ešus a konzerva nám stačí.
Co byste poradili těm, kdo se podobně jako
vy chystají poznávat svět?
AŠ: Asi není úplně na škodu trochu plánovat a zjistit si, jak to kde chodí. Každopádně
bych nepodceňovala věci, jako je například
to očkování.Taky si myslím, že pokud jedete na něčem tak spolehlivém, jako je JAWA,
tak není na škodu mít jakési zázemí v Česku, jako jsme měli my náš domácí tým.
Díky němu jsme byli pořád v kontaktu,
všichni věděli, kde právě jsme. A když to
na poušti nejstarší motorka vzdala, tak jsme
měli jistotu, že tam nezůstaneme na věky,
ale že nám z domova pošlou potřebné díly.
LB: Určitě je dobré mít zásobu peněz a pokud jede větší skupinka, tak dobře znát své
kolegy...Nepodcenovat především, že každá
země má své zvyky a kulturu. Nenarušovat
jim jejich život, i když si myslíte, že to mají
na hlavu postavené - třeba při ramadánu
nekouřit na veřejnosti, nejíst před nimi.
Oni tolerují nás, my musíme je. Pak se dá
vše zvládnout v pohodě.
MB: Sny se plní jen podle toho, kolik jsme
schopni pro ten cíl obětovat.
Děkuji za rozhovor a přeju ještě mnoho splněných snů.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto: Martin Badač

Finanční okénko: Novinky v podmínkách pro předčasný důchod v roce 2014
Po půlroční odmlce znovu otvíráme Finanční okénko - rubriku, která má pomoci čtenářům
Obecních
novin
z Trojanovic orientovat se v problematice
ﬁnancí. Pan Ing. Leoš Fajkus v ní bude
odpovídat na vaše dotazy, které můžete
psát na mailovou adresu: leos.fajkus@stconsult.cz nebo obecni.noviny@trojanovice.cz.
Pro žadatele o předčasný důchod budou
od příštího roku platit nové podmínky.
Mezi hodnocená kritéria patří věk a délka předchozího pojištění. V následujícím
článku jsou uvedeny předpoklady, které
bude nutno splnit, pro předčasný odchod
do důchodu. A budou přísnější, než jak
tomu bylo doposud.
Aby byl žadateli odchod do předčasného
důchodu umožněn, musí splnit několik
podmínek. Jedním z měřítek je věk. Aby
bylo žadateli vyhověno, musí mu chybět
maximálně tři roky do dosažení věku
pro přiznání řádného důchodu. Změna
oproti současnému roku nastane v délce
pojištění, které bude nutno získat. Nyní
stačí 29 let, ale od následujícího roku bude

toho kritérium přísnější. Starobní důchod
dostanou přiznaný pouze lidé s minimálně
30 lety pojištění.
Je nutné brát v úvahu také míru krácení
předčasného důchodu. Ten je krácen trvale a při dosažení věku pro získání řádného
starobního důchodu nedochází k přepočítání. Předčasný důchod je krácen tím víc,
čím dříve se do něho odchází. Naznačíme
postup výpočtu. Krácení se uvádí v procentech a je závislé na počtu dní, o kolik dřív
člověk odchází před dosažením věku
pro přiznání řádného důchodu.
Procento udávající míru krácení se zvyšuje
za každých 90 dní. Pokud občan odchází
do penze o 1 až 90 dní dříve, tak se mu důchod krátí o 0,9%. Pokud je odchod do důchodu mezi 91 až 180 dny předem, je dané
procento ve výši 1,8%. A takto procento
nadále vzrůstá až do výše 15,9% při intervalu 1 081 až 1 170 dní. Vzhledem k tomu,
že sazba je vždy 90 dní stejná, je vhodné
zvážit, kdy do předčasného důchodu odejít,
aby krácení bylo co nejnižší.
V roce 2014 dojde ke změnám ve výpočtu starobního důchodu, a to konkrétně
v redukčních hranicích, což se samozřejmě

dotkne i předčasného důchodu. Základní
výměra bude stanovena na 2 340 Kč.
V případě, že budete potřebovat pomoc
při řešení podobné situace nebo máte potřebu řešit cokoliv jiného v oblasti ﬁnancování, máte hypotéku, ale platíte velké
splátky, nebo si chcete nechat vypracovat
osobní ﬁnanční plán, případně nechat optimalizovat svoje smlouvy z hlediska vašich
potřeb, neváhejte a kontaktujte mne na tel.
čísle 602 580 548 nebo pište na e-mail: leos.
fajkus@stconsult.cz.
Ing. Leoš Fajkus
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Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice ze dne 16. prosince 2013
24/1 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příjmů a výdajů na rok
2014.
24/2 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příjmů a výdajů Fondu Horečky na rok 2014.
24/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje směnu pozemku p.
č. 2630/5 v k. ú. Trojanovice, na kterém je umístěna obecní komunikace, za část pozemku p.č. 2633/1 v k. ú. Trojanovice, který
je mimo obecní komunikaci. Výměra pozemku musí být velikostně 1:1 a geometrický plán musí být odsouhlasen starostou obce
Trojanovice. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady
žadatele a obce Trojanovice 1:1.
24/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje provedení rekonstrukce interiéru v objektu čp. 353 v roce 2014 a odložení záměru
pronájmu místností v objektu čp. 353 do ukončení rekonstrukce.
24/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem pozemků
p. č. 3645/1, 2614/11, 2652/5, 2652/4, 2652/1 a 3669, vše v k. ú.
Trojanovice za 500 Kč/ha/rok.
24/6 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.
č. 3580/3 v k. ú. Trojanovice.
24/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného
břemene pro vedení elektro přípojky NN v pozemku p. č. 3705/1
v k. ú. Trojanovice pro stavbu na pozemku st. p. č. 23/1 v k. ú.
Trojanovice. Platbu a ostatní podmínky věcného břemene určuje
směrnice č. 1/2010.
24/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje zřízení věcného

břemene pro vedení přípojky plynu, vody a kanalizace v pozemku
p. č. 3580/1 v k. ú. Trojanovice pro novostavbu na pozemku p. č.
2276 v k. ú. Trojanovice.
24/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje aktualizaci Základní listiny procesu „Střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm“.
24/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o právu
provést
stavbu a budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene v pozemcích p. č. 1282, p. č. 20/1, p. č. 23/5 a p. č. 9 v k. ú.
Trojanovice ve prospěch oprávněného, kterým je Město
Frenštát p. R. pro vybudování turistické infrastruktury v rámci
projektu Beskydské nebe - život v korunách stromů v lokalitě Horečky. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dočasnou dobu
do 31.12.2020.
24/11 Zastupitelstvo obce souhlasí podle § 84, odst. 4 zákona 128/
2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
se zrušením Beskydy-Valašsko, regionální agentury cestovního ruchu, IČ 67728103 a ukončení účasti obce Trojanovice v něm.
24/12 Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 200 tis. Kč paní Renátě Špačkové jako pomoc po výbuchu bytového domu ve Frenštátě p. R.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozn.: Podrobnější lokalizaci nemovitostí najdete prostřednictvím
http://www.vyhledavace.cz/katastr-nemovitosti/

Poplatky v roce 2014
Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 Obce Trojanovice:
Sazba poplatku: - osoba trvale bydlící v obci
- za rekreační objekt

410,- Kč
410,- Kč

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa
80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce
300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele
450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hod
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hod
středa
15.30 - 17.00 hod (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě

- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční banky, a. s.
číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2014.
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!

Informace o pytlovém sběru
Systém pytlového sběru tříděného odpadu stále pokračuje za stejných podmínek jako v loňském roce. Nezapojené domácnosti se
mohou do tohoto systému kdykoli přihlásit a to registrací na obecním úřadě, kde jim budou zdarma vydány také pytle a čárové kódy.
Zaregistrované domácnosti si nové pytle i kódy vyzvedávají přímo
ve sběrném dvoře.
Vypočtený bonus za rok 2013 bude při platbě poplatku za odpady
v hotovosti domácnosti odečten, při platbě převodním příkazem
je nutné se o výši bonusu informovat na obecním úřadě na tel. 556
835 022 nebo mailem na ic@trojanovice.cz nebo obec@trojanovice.cz.
Přehled ﬁnančních bonusů za dovoz tříděného odpadu do sběrného dvora:
Pytel plastů
15,- Kč
Pytel nápojových kartónů
10,- Kč
Papír (min. hmotnost 10 kg)
10,- Kč

Obecní noviny z Trojanovic
Informace o pytlovém sběru

Přání do nového roku

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

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2014
Trojanovice Lomná, Bystré, Karlovice
Trojanovice pod Javorníkem, Pindulí
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čtvrtky - lichý týden
úterý - sudý týden

Vážení spolupobčané a milí sousedé!
Dovoluji si Vám popřát prostřednictvím Obecních novin hodně štěstí, zdraví i dlouhá léta v nadcházejícím roce 2014.
Musím konstatovat, že pro mě osobně byl rok 2013 velmi hektický. Stavěla se kanalizace, vodovod, hřiště za školou, garáž
hasičské zbrojnice, upravovalo se dopravní řešení kolem školy
s parkováním, přechodem a zastávkou. Dále obec koupila dvě
nemovitosti. Obchod na Lomné, který jsme částečně zrekonstruovali a provozuje ho řetězec Hruška, a restauraci Rekovice.
Také jsme se podíleli na projektech na Horečkách, např. úprava
amﬁteátru (lavice v hledišti), a kulturní akce Horečkyfest a Svátek dřeva. Dále se nám podařilo po třech letech řízení o odstranění staveb Dolu Frenštát získat pravomocné rozhodnutí
o odstranění staveb z areálu Dolu Frenštát.
Změn a nových staveb v obci v roce 2013 proběhlo velmi mnoho. Někdy si říkám, zda je to dobře? Zda to nenarušuje poklidný
a plynulý rozvoje obce? Potřeba změn a rychlost jejich uplatňování tlačí. Ale máme se nechat tlačit dobou, nebo jít vlastní poklidnou cestou? Objektivně zhodnotí až následující generace,
zda všechen ten náš shon a kalup vedl k pohodovému žití, nebo
vychoval pouze generaci lidí, která neumí odpočívat a neustále
se za něčím honí a ani nakonec neví za čím.
Přeji všem, aby jejich život v Trojanovicích byl spokojený. Neočekávejme zázraky. Vždyť už jen to, že žijeme v nádherném a
klidném prostředí hor - to samo o sobě je zázrak!
Přeji všem dobré rodinné a sousedské vztahy, a i když se někdy
objeví nějaký problém, tak abyste svou tolerantností a vnitřním
nadhledem dokázali všechny komplikace překonat. Také přeji
všem mnoho lásky a mnoho božího požehnání v roce 2014!

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

Naši jubilanti
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Janáková

91 let

Jarmila Mikesková

75 let

Jana Pilařová

70 let

Jana Milerová

70 let

Anežka Zbavitelová

70 let

Aleš Myslikovjan

70 let

Miroslav Strnadel

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Jiří Novotný, starosta

Cena za inzerci v roce 2014
Ceny za reklamu a inzerci se v roce 2014 měnit nebudou, zůstávají
tedy stejné jako v předchozím roce. Ceny uvedené v závorkách platí pro inzerenty či ﬁrmy sídlící na území Trojanovic.
Rozhodnete-li se publikovat inzerát či reklamu více než 2x
po sobě, získáváte 10% slevu.
Martin Trubač
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Akce v Trojanovicích a okolí
Kino Frenštát pod Radhoštěm
Tel. 556 835 098, 602 845 754. E mail: kino@mufrenstat.cz,
www.facebook.com/KinoFrenstat.
Program na leden 2014
Od pátku 3. do neděle 5. ledna 2014 od 18:00
Walter Mitty a jeho tajný život
USA, titulky, dobrodružná fantasy komedie, přístupný, délka 114
minut, cena 120,- Kč, CinemArt
Walter Mity je fotoeditor časopisu Life a zároveň věčný snílek, který převážně žije ve svých představách. V nich může být romantický
hrdina, ochraňovat bezbranné ženy a potírat zlo. Nečekaně je však
vržen zpět do reality a cesta za nalezením ztraceného negativu jej
povede skrz celý svět po stopách slavného fotografa-dobrodruha.
V pátek 3. ledna 2014 od 20:00
Nymfomanka, část I.
Dánsko/Německo/Francie/Belgie/Velká Británie, titulky, erotické
povídkové drama, nepřístupný do 18 let, délka 110 minut, cena
100,- Kč, Aeroﬁlms
Jednoho zimního večera najde Seligman na ulici zbitou Joe. Vezme
ji k sobě a ošetří jí zranění. Ona mu na oplátku vypráví svůj životní
příběh nymfomanky. Poměrně kontroverzní snímek z dílny dosti
kontroverzního režiséra Larse von Triera.
Od soboty 4. do neděle 5. ledna 2014 od 20:00
47 Róninů
USA, titulky, akční fantasy drama, přístupný, délka 119 minut,
cena 120,- Kč, CinemArt
Samurajové, kteří ztratili svého pána a tím i svou čest, se ujmou
nalezence s mimořádnými schopnostmi Kaie, který je zčásti Brit,
zčásti Japonec. S jeho pomocí se vydávají pomstít smrt svého pána,
kterou mají na svědomí zákeřný Lord Kira a čarodějka Mizuki.
Film je natočen na motivy japonského příběhu z 18. století.
Od úterý 7. do středy 8. ledna 2014 od 20:00
Dobrý řidič Smetana
ČR, dokumentární, nevhodný do 12 let, délka 77 minut, cena 80,Kč, Bontonﬁlm
Dokumentární komedie o olomouckém řidiči autobusu Romanu
Smetanovi, který svůj nesouhlas s českou politickou scénou vyjádřil lihovým ﬁxem a tykadly na plakátech politiků.
Od soboty 11. do neděle 12. ledna 2014 od 18:00
Zpátky do ringu
USA, titulky, sportovní komedie, přístupnost neznámá, délka neznámá, cena neznámá, Warner Bros
Silvestr Stallone se opět vrací do ringu, avšak tentokrát v roli
stárnoucího boxera Henry Sharpa, proti kterému se postaví Billy
McDonnen, ztvárněný Robertem de Nirem. Tito dva budou mít
možnost si po dlouhých 30 letech vyřídit účty. Což bude hračka,
pokud zvládnou tvrdý tréning, který už pro jejich kosti na odpočinku opravdu není.
Od soboty 11. do neděle 12. ledna 2014 od 20:00
Paranormal Activity: Prokletí
USA, titulky, horor, nepřístupný do 15 let, délka 84 minut, cena
110,- Kč, CinemArt
Volné pokračování úspěšné trilogie. Jesse zaslechl z bytu o patro
níže podivné zvuky. Vyšle proto na průzkum videokameru a stává se tak svědkem bizarního rituálu. O pár dní později obyvatelka bytu náhle umírá. Jesseho zvědavost je ale silnější a rozhodne
se sousedčin byt prohledat, z čehož si odnáší podivné kousnutí,

které změní život nejen jeho, ale všech, kdo se mu budou snažit
pomoct.
Od středy 15. do čtvrtku 16. ledna 2014 od 18:00
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
ČR/Slovensko/Srbsko/Slovinsko/Rusko, dobrodružné drama, přístupný, délka 85 minut, cena 90,- Kč, H. C. E.
Dokumentární drama líčí příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu a jejich boj o prosazení křesťanství, při němž
narážejí nejen na silný zástup pohanů, ale i na nevoli latinských
kněží a odpor Východofranské říše kvůli zavedení slovanské liturgie.
Ve středu 15. ledna 2014 od 20:00
17 dívek
Francie, titulky, drama, nevhodný do 12 let, délka 86 minut, cena
90,- Kč, Film Europe
Znuděné puberťačky uzavřou těhotenskou dohodu. Když Camille
náhodně otěhotní, podnítí své spolužačky, aby ji následovaly. Čímž
se rozjíždí příběh o hledání vhodných dárců spermatu a nezodpovědném rodičovství.
Ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 20:00
Filmový klub: Kurz negativního myšlení
Norsko, titulky, komedie/drama, nevhodný do 12 let, délka 79 minut, cena 80,- Kč (FK 60,- Kč), CinemArt
Geirr je po autonehodě na vozíku a impotentní. Ve snaze mu pomoct jej jeho žena přihlásí do setkání skupiny pozitivního myšlení
s jinými tělesně postiženými. Rebelující Geirr svými argumenty
však donutí ostatní prozřít a ukázat jim, že přehnaný soucit okolí
a „ověřené“ léčby duše však nejsou řešením, ani rovnítkem
pro upřímnost.
Od pátku 17. do neděle 19. ledna 2014 od 18:00
Něžné vlny
ČR, komedie, přístupný, délka 103 minut, cena 130,- Kč, Falcon
Do nesmělého Vojty si jeho rodiče tak trochu projektují své nesplněné sny. Otec by z něj měl rád závodního plavce, maminka v něm
vidí talentovaného pianistu. Vojtu však více zajímá jeho spolužačka
Ela, okouzlující akvabela, která však má odjet do Paříže. Píše se rok
1989 a Železná opona stále stojí.
V pátek 17. ledna 2014 od 20:00
Nymfomanka, část II.
Dánsko/Německo/Francie/Belgie/Velká Británie, titulky, erotické
povídkové drama, nepřístupný do 18 let, délka 130 minut, cena
100,- Kč, Aeroﬁlms
Od soboty 18. do neděle 19. ledna 2014 od 20:00
Na život a na smrt
USA, titulky, akční válečné drama, nepřístupný do 15 let, délka neznámá, cena 100,- Kč, Bontonﬁlm
Film natočený na motivy stejnojmenné knihy pojednává o událostech z 25. června 2005, kdy byla speciální čtyřčlená jednotka NAVY
SEALs pověřena splněním Operace Red Wings. Jejich úkolem bylo
zajmout jednoho z hlavních představitelů Talibanu. Na nepřátelském území jsou však obklíčení a z mise se tak stává boj o přežití.
Od úterý 21. do středy 22. ledna 2014 od 18:00
S Moliérem na kole
Francie, titulky, komedie, nevhodný do 12 let, délka 104 minut,
cena 90,- Kč, Film Europe
I přes velký úspěch jako hvězda televizního seriálu, snaží se Gau-
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Akce v Trojanovicích a okolí
thier Valence úpěnlivě získat roli Molièrova Mizatropa v ambiciózním divadelním projektu. Roli Filinta by rád pro svého kamaráda
Serge, který však již před lety odešel z pokryteckého světa umění.
Zprvu roli kategoricky odmítá, ale něco jej přeci jen láká zpátky
na scénu.
Od úterý 21. do středy 22. ledna 2014 od 20:00
Zlodějka knih
USA/Německo, titulky, válečné drama, nevhodný do 12 let, délka
131 minut, cena 110,- Kč, CinemArt
Liesel se během druhé světové války dostává do pěstounského rodiny, aby zde začala nový život. Ve škole si z ní ale utahují, protože neumí pořádně číst. S odhodláním a pomocí nového tatínka
se pouští do učení. Liesel nakonec získává spoustu nových přátel
a spolu překonávají utrpení a strádání čtením knih, které Liesel
krade v knihovně místního starosty.
V pátek 24. ledna 2014 od 18:00
Lásky čas
Velká Británie, titulky, romantická komedie, nevhodný do 12 let,
délka 123 minut, cena 100,- Kč, CinemArt
Co kdyby se dalo žít nanečisto? Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete ji říct větu, po které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivě většině případů to poděláte. Tim má to štěstí,
že tyhle zásadní životní momenty může opakovat.
Od pátku 24. do neděle 26. ledna 2014 od 20:00
Herkules: Zrození legendy
USA, titulky, akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena 110,- Kč, Bontonﬁlm
Bájný antický hrdina se vrací v nejnovějším podání režiséra Renny
Harlina (Cliffhanger). S pomocí své božské síly stojí proti zlovůli
tyranského krále a touží získat srdce své vyvolené.
Od soboty 25. do neděle 26. ledna 2014 od 18:00
12 let v řetězech
USA, titulky, životopisné drama, přístupnost neznámá, délka 134
minut, cena 100,- Kč, Bontonﬁlm
Narozen v New Yorku začátkem 19. století byl černoch Solomon
Northup svobodným občanem s ženou a dětmi. Místo lukrativního zaměstnání je ale unesen do Louisiany a prodán do otroctví,
kde po 12 let pracuje na tamních plantážích, než se konečně dočká
svobody. Natočeno podle skutečné události.
Od úterý 28. do středy 29. ledna 2014 od 18:00
Vejška
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 85 minut, cena 120,- Kč,
EEAP
Petr Kocourek touží po studiu na UMPRUM, kam už jej ale jednou
nezvali. Michala Kolmana zase místo školy více zajímají holky a
auta a zkoušky řeší podvodem. Jejich pojítkem je láska k malování
graﬁtti, díky čemuž se po nocích prohánějí po pražských střechách
a nádražích, až jednou Petra chytí.
Od úterý 28. do středy 29. ledna 2014 od 20:00
Klub poslední naděje
USA, titulky, drama, nepřístupný do 15 let, délka 117 minut, cena
110,- Kč, CinemArt
Elektrikář Ron Woodroof se dozvídá, že má AIDS a posledních
30 dnů života. Místo apatického přijetí smrti se vydává do Mexika
hledat nové alternativní možnosti léčby AIDS a léky pak pašuje
do USA. Tímto začíná jeho boj s farmaceutickými ﬁrmami, vládními sankcemi na prodej neschválených léků, a hlavně za důstojnost

a přijetí HIV pozitivních.
Ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 18:00
Filmový klub: Příběh ﬁlmu: Odysea (9. a 10. díl)
Velká Británie, titulky, dokument, nevhodný do 12 let, délka 120
minut, cena 90,- Kč (FK 60,- Kč), Film Europe
V pátek 31. ledna 2014 od 18:00
Krásno
ČR, krimi/komedie, přístupnost neznámá, délka neznámá, cena
110,- Kč, Bontonﬁlm
Jezero nad městem Šumperk, v němž našli utopenou maminku
Michala. Když se Michal po letech vrací domů a jeho otec umírá,
nemůže se zbavit pocitu, že v tom byl zapleten a otcova nová žena
jeho domněnky nepřímo potvrzuje. Nebo spíše chce, aby je potvrzovala?
V pátek 31. ledna 2014 od 20:00
Já, Frankenstein
USA/Austrálie, titulky, akční sci-ﬁ, nevhodný do 12 let, délka 92
minut, cena 120,- Kč, EEAP
Adam, nebo též Frankensteinovo monstrum. 200 let po svém stvoření se ocitá uprostřed odvěké války mezi démony a chrliči a zjišťuje, že on je klíčem, který by mohl zničit celé lidstvo.
Bijásek – kino pro děti
Ve středu 15. ledna 2014 od 13:15
Za kamarády z televize VI.
ČR, pásmo pohádek, přístupný, délka neznámá, cena 25,- Kč, Krátký Film
Ve středu 29. ledna 2014 od 13:15
Kozí příběh se sýrem
ČR, animovaná rodinná pohádka, přístupný, délka 79 minut, cena
30,- Kč, BontonﬁlmOd úterý 24. do středy 25. září ve 20.00 hodin
JAKO NIKDY
Film ČR
Petra Špalková, Jiří Schmitzer, Taťjana Medvecká, Marek Taclík a
další v psychologickém dramatu umírajícího muže.
Přístupný bez omezení. Žánr: psychologické drama, délka ﬁlmu 93
minut. Vstupné 110 Kč. FALCON

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
sobota 4. ledna 2014 v 16.00 hodin
Účinkuje Cimbálová muzika a valašský soubor Troják z Valašské Bystřice
Kostel sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm
KŘEHKÁ KRÁSA
porcelán, keramika a sklo ze sbírek muzea
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 16. února 2014
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota a neděle 9.00 - 15.00
1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeumfrenstat.cz
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Reklama a inzerce

Valašský soubor Radhošť z Trojanovic
zve na

VALAŠSKÝ BÁL

1.února 2014 v hotelu Beskyd
Předprodej místenek se vstupenkou prostřednictvím členů souboru během zkoušek souboru 7. a 14. ledna 2014 a od 16. ledna jen v prodejně Kutil na Lomné a v Informačním centru
na náměstí ve Frenštátě p. R.

Hledáte změnu?
Přivýdělek i kariéru?

Hledáme aktivní lidi do našeho týmu.

Volejte 702 029 242
Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic přeje všem
spoluobčanům hodně zdraví, dobré pohody a spokojenosti
v práci i osobním životě po celý rok 2014.
Zároveň chci připomenout, že rádi v souboru uvítáme všechny, kdo mají zájem o lidovou píseň a tanec, chtějí se podílet
na činnosti souboru a tím na zachování kulturního odkazu našich předků. Zkoušky souboru jsou vždy v úterý od 19.00
hod. v zasedací místnosti – 1. patro tělocvičny u školy v Trojanovicích na Lomné.

Obecní noviny z Trojanovic

Strana 9

Reklama a inzerce

Dvojí poděkování
Na výtce, že důchodci stále nemají čas,
zřejmě něco bude. Tento příspěvek se totiž
s manželem chystáme napsat již od 17. října
2013, tedy od chvíle, kdy jsme z hotelu Beskyd vskutku nadšeni odcházeli ze Setkání
důchodců, které již tradičně pořádá Obecní
úřad v Trojanovicích.
Program setkání byl velmi pestrý. Nechyběla veselá cimbálová muzika a valašské
tance ve skvělém podání souboru Radhošť.
Určitě všechny příjemně překvapilo vystoupení
žáků ZUŠ z Frenštátu
pod Radhoštěm. Slavnostní fanfárou, kterou bezvadně zahráli bratři Petr a Vojtěch
Práškovi, bylo uvedeno hudební číslo veselých lidových písní v podání komorní hry
sedmi akordeonistů. O nádhernou podívanou se postarala děvčata z tanečního oboru
ZUŠ. Vitální kankán tanečnice dokázaly
střídat s půvabnými tanečky moderního
baletu.
Všichni, kteří si tentokrát nenašli čas, přišli o hezký kulturní zážitek, posezení se
sousedy, známými a dobré pohoštění. A
pro mnohé možná poznání, že nemusí být
program zajištěn od profesionálních uměl-

ců, aby se večer nadmíru vydařil.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu starostovi Jiřímu Novotnému, zaměstnancům OÚ a „týmu“ sociální komise
- jmenovitě pak Haně Dorotíkové, Drahomíru Strnadlovi, Monice Ondryášové, Jitce
Pajlíkové, Věře Vašendové, Janě Bayerové a
Mirce Bačové. Nejedná se zdaleka pouze o výše popisované setkání důchodců,
ale také za organizaci pravidelných vítání
občánků a oslav jubileí spoluobčanů v průběhu celého roku, které se v současnosti
konají v Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla. Všem jmenovaným přejeme nadále nadšení pro dobrou věc, které je jistě
často nad rámec jejich běžných povinností.
Marie a Bohumír Musilovi

V sobotu 9. listopadu 2013 jsme se
s naší půlroční dcerkou zúčastnili vítání
občánků v Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla. Ze zvyku jsem tak trochu
očekávala akci spíš formálního charakteru, s touhou všech zúčastněných „mít
to hladce a rychle za sebou“, neboť víkendové dopoledne je velmi vzácný čas
pro spoustu
jiných aktivit… Bylo
pro mne milým překvapením, že ihned
po vstupu do Památníku se tyto pocity
rozplynuly, nejprve díky krásné atmosféře tvořené hudbou a příjemným prostředím a posléze hlavně díky těm, kteří
pro nás tuto akci zorganizovali. Velice
si vážím toho, kolik osob se na průběhu
této události podílelo - vedle představitelů obce tu byla spousta dalších, neméně významných účastníků, přičemž nejhlubší dojem zanechaly, alespoň v mém
případě, přednášející a zpívající děti.
Za celou svou rodinu vám děkuji a věřím, že naše účast na této akci nebyla
poslední…
Romana Kubešová s rodinou
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Těžní věže musí z Beskyd pryč, OKD s odvoláním neuspěly
ních věží je nevyhnutelný. Nejedná se o to,
jestli ano nebo ne, ale o to, kdy. My Valaši
jsme zvyklí čekat a zároveň si jít tvrdě za
svým.“
Sdružení měst a obcí
na ochranu beskydského regionu
fotomontáž: archiv Trojanovice

Advent v Domově Hortenzie

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
potvrdil 5. 12. 2013 rozhodnutí stavebního
úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. OKD
mají 10 měsíců na odstranění černých staveb na Dole Frenštát. Do 4 měsíců musí
společnost předložit plán jejich likvidace.
Společnost OKD už téměř tři roky čelí
skutečnosti, že má v areálu Dolu Frenštát
přes padesát „černých staveb“, tzn. staveb,
u kterých uplynula stanovená doba jejich
trvání, včetně obou těžních věží. Na tuto
skutečnost upozornil už v lednu roku 2011
Obecní úřad v Trojanovicích. Stavební úřad
ve Frenštátě pod Radhoštěm zahájil řízení
o odstranění staveb a 26. června 2013 vydal rozhodnutí o jejich odstranění z areálu
Dolu Frenštát. OKD se proti tomuto rozhodnutí odvolala na Krajský úřad Moravskoslezského kraje a ten 5. prosince 2013
rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě
pod Radhoštěm potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
V rozhodnutí, kterým stavební úřad nařídil odstranění staveb spol. OKD, a. s., v k.
ú. Trojanovice, je mimo jiné uložena vlastníkovi staveb povinnost zajistit a předložit
stavebnímu úřadu návrh technologického
postupu prací při odstraňování staveb, a to
ve lhůtě do 4 měsíců od nabytí právní moci
rozhodnutí stavebního úřadu. Zároveň je
v tomto rozhodnutí stanovena celková lhůta
pro odstranění staveb spol. OKD,
a. s. v k. ú. Trojanovice, a to do 10 měsíců
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. „Je to největší černá stavba
v republice a já jsem rád, že se s konečnou
platností potvrdilo, že máme pravdu. OKD
už před několika lety deklarovala ústy personálního ředitele Radima Tabáška, že
bude v této věci respektovat rozhodnutí
stavebního úřadu. Od té doby se ale brání
zuby nehty a zkouší celé řízení prodlužovat.

Nejprve se těžaři neúspěšně snažili zvrátit
rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění
staveb svou žádostí na OBÚ k prodloužení
doby jejich trvání. Teď se odvolali na kraj a
ten nyní dal stavebnímu úřadu ve Frenštátě
opět za pravdu. Zkrátka ty stavby tam už
25 let neměly stát a musí pryč, to je celé,“
vyjádřil se starosta Trojanovic a zároveň
předseda Sdružení měst a obcí na ochranu
beskydského regionu Jiří Novotný.
Proti černým stavbám v areálu dolu se už
15. května 2013 ostře postavilo 23 starostů
beskydských obcí prostřednictvím deklarace určené generálnímu řediteli OKD, a. s.
Jánu Fabiánovi, kde ho žádali o okamžité
ukončení obstrukcí ze strany OKD a odstranění černých staveb na Dole Frenštát.
Podle Novotného navíc OKD v souvislosti s Dolem Frenštát porušuje zákon nejen
samotnou existencí černých staveb, ale také
jejich pronajímáním.
„Podle mého zde dochází k neoprávněnému obohacování. Pronajímají v areálu dolu
stavby, které už zde vůbec neměly stát. To
samozřejmě s sebou nese i jistá bezpečnostní rizika. Tím poškozují především samotné nájemníky. Poté co budou černé stavby
odstraněny, jsou samosprávy připraveny
podle svých možností poškozeným ﬁrmám
nabídnout náhradní prostory,“ řekl Novotný. Nyní OKD zůstala jediná a poslední
možnost, jak celý proces zvrátit. Podat žalobu o přezkoumání a zrušení rozhodnutí
Krajského úřadu a zároveň požádat soud,
aby OKD přiznal odkladný účinek k pravomocnému rozhodnutí o odstranění staveb.“
Předseda sdružení měst a obcí na ochranu
Beskydského regionu dodává: „To, že žalobu skutečně podají, je vzhledem k tomu,
jak se OKD staví k problémům a drží slovo,
pravděpodobné. Podle mého se ale už nyní
hraje pouze o čas. To znamená, že pád těž-

Domov Hortenzie, p. o., se nachází
ve Frenštátě p. R., svůj domov v něm však
našlo i několik občanů Trojanovic. Proto
není bez zajímavosti informace o akcích,
které přinesly slavnostní náladu a zpestřily život tamních obyvatel v čase adventního očekávání vánočních svátků.
Mezi tradiční vystoupení patřilo pásmo
vánočních písniček a říkanek dětí z mateřské školy Školská, které rozveselily tváře
obyvatelů a posléze každého z nich obdarovaly nádherným háčkovaným zvonečkem.
V předvečer sv. Mikuláše navštívil Domov
samotný Mikuláš s anděly a čerty, kteří
každého podělili mikulášskou nadílkou a
provoněli celý dům předvánoční náladou a
veselím.
V pátek 6. prosince obyvatelé domova navštívili poutavou Vánoční výstavu na Městském úřadě ve Frenštátě p./R. Na vystavené
expozici se sami podíleli svými vánočními
výrobky.
V úterý 10. prosince jsme se zúčastnili
výletu pořádaného odborem sociálních
věcí Městského úřadu ve Frenštátě p. R.
do adventního Nového Jičína. Nejprve
jsme si prohlédli zajímavou výstavu tradiční výroby klobouků a nepřeberné množství
nádherných exponátů. Navštívili jsme také
muzeum v Žerotínském zámku.
Ve středu 11. 12. 2013 ve večerním programu se Domov Hortenzie zúčastnil celorepublikové akce pořádané rádiem Orion
- Česko zpívá koledy. Ve stejný čas a na různých místech republiky se lidé spojili prostřednictvím zpěvu nejznámějších českých
koled.
Nesmíme zapomenout na oblíbené hudební produkce p. Krásného, p. Trubače a
hudební vystoupení žáků ze základní umělecké školy a souboru Garrendo.
Děkujeme všem, kteří pomáhali vytvářet
tuto úžasnou předvánoční atmosféru!
Monika Klíčová, instruktor
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Zoologická setkání na cestě Svatou zemí - III.
Premiér David Ben Gurion o Negevské
poušti prohlásil: „Je to kolébka našeho národa. Nebezpečné a zranitelné území – zato
však s ohromným potenciálem.“ A vskutku,
tento region má pro Izrael význam takřka
klíčový.
Svou rozlohou zaujímá více
než polovinu země. Je domovem asi 350 tisíc obyvatel a asi 180 tisíc beduínů. Přitom
jde o suchou a neúrodnou oblast. Od června do října se průměrné teploty pohybují
nad 31 oC a srážky jsou téměř nulové. Řekli
byste – nevyužitelný prostor. Opak je pravdou.
Negevská poušť je místem, kde se nachází
podniky, jejichž provoz je spjatý s rizikem
- jaderné i tepelné elektrárny, ropu zpracovávající koncerny, armádní cvičné prostory,
věznice. Najdete zde centra na výrobu
solární energie i vinařské oblasti, ve kterých se využívá nejmodernější zavlažovací technologie. Nachází se tu řada kibuců
- zvláštních osad s kolektivním způsobem
hospodaření. Sídlí tu Univerzita Davida
Ben Guriona, jejíž výzkum se zaměřuje
na využití potenciálu pouštní oblasti. To vše
je důkazem, jak houževnatost a důmyslnost
dokázaly zvítězit nad nepřízní přírodních
podmínek.

Samec kozorožce núbijského (Capra nubiana)

Kibuc Sde Boker je místem, kde žil a je
pochován David Ben Gurion (1886-1973).
Tento muž zasvětil svůj život vytvoření samostatného židovského státu. V roce 1948
se stal jeho prvním ministerským předsedou a s přestávkou setrval v této funkci až
do roku 1963. Za jeho vlády země dvakrát
vstoupila do války se svými arabskými sousedy. Složitost existence státu Izrael sám vystihl těmito slovy: „Kdybych byl arabským

Hrob Davida Ben Guriona a jeho ženy Pauly

vůdcem, nikdy bych smlouvu s Izraelem
nepodepsal. To je normální; vzali jsme jim
jejich zemi. Je pravda, že nám ji Bůh slíbil,
ale jak by je to mohlo zajímat? Náš Bůh není
jejich. Pocházíme z Izraele, to je pravda, ale
to bylo před dvěma tisíci lety. Jak se jich to
týká? Byl tu antisemitismus, nacisté, Hitler,
Osvětim - ale byla to jejich vina? Nevidí
než jednu věc: přišli jsme a ukradli jim jejich
zemi. Jak by to mohli přijmout?“ Věděl, že
uhájit nezávislost nebude snadné. Má-li stát
Izrael přetrvat, musí být neustále připraven
o svoji existenci bojovat.
Hrob Davida Ben Guriona leží nedaleko kibucu na útesu nad údolím Zin. Je tu
pochován spolu se svou ženou Paulou a je
to – přiznám se – jedno z nejpůsobivějších
míst, které jsem během naší cesty po Izraeli
viděl.
V těsné blízkosti náhrobku se popásá skupina kozorožců núbijských (Capra nubiana). Tento kozorožec, některými považován za poddruh kozorožce horského, obývá
nehostinné prostory Negevské pouště. Jde
o nenáročné zvíře, které dokáže využít
omezených zdrojů. S obdivuhodnou obratností se pohybuje v nepřístupném skalním
terénu, k čemuž mu pomáhají roztažitelná kopyta. Samice bývají výrazně menší
než samci a mají i kratší rohy (rohy samců
mohou dosahovat délky až 1,4 m). Dospělí
samci žijí většinu roku osaměle, případně
vytvářejí „mládenecké“ skupiny. Během
říje - koncem září – dochází mezi nimi k
prudkým bojům, kdy se protivníci stavějí
na zadní nohy a shora do sebe buší rohy.
Často se přitom stává, že některý z rivalů
ztratí rovnováhu a zřítí se ze skaliska. Vítězní kozli se pak na čas přidávají ke stádu
samic. Po pětiměsíční březosti rodí samice
jedno až dvě mláďata.

Pro ty, kdo chtějí vědět víc:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Negevsk%C3%A1_pou%C5%A1%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sde_Boker
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Ben_
Gurion
http://cs.wikip edia.org/wiki/Kozoro%C5%BEec_nubijsk%C3%BD
text: Martin Trubač
foto: David Trubač

Křehká krása

Po celý prosinec a leden mohou návštěvníci muzea ve Frenštátě p. R. obdivovat
křehkou krásu porcelánových, keramických a skleněných předmětů ze sbírek
muzea v rámci stejnojmenné výstavy
„Křehká krása“.
Naleznete tu výrobky významných ﬁrem
(Míšeň, Vídeň) i lokálních producentů
(Slavkov u Brna, Březová), porcelánové
ﬁgurky z poloviny 18. století i servisy
z počátku 20. století. Prostřednictvím doprovodných textů se seznámíte s historií
výroby skla, keramiky a porcelánu ve světě i českých zemích.
Výstava je doplněna souborem rytin
s motivy měst a hradů, z nichž mnohé
tematicky rezonují s dekorem vystavovaných předmětů.
Martin Trubač
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Oživlá lebka
11. ledna uplyne 40 let od úmrtí spisovatele Bohumíra Četyny. V Obecních novinách si jeho literární odkaz připomeneme
krátkou povídkou Oživlá lebka, vydanou
v roce 1940.
Cestou z Čertových mlýnů na Kněhyni
v Beskydách přijdete ke zbořeništi, které je
obrostlé trním a kapradím. Dveře a okna
jsou ještě patrny a podle zbytků zdi se dá
soudit, že stavení bylo postaveno z tenkých
plochých kamenů, a bylo rozděleno ve dvě
části. Pod horami se vypravuje, že to byla
kdysi lovecká chata, kterou prý postavil
kníže Fürstenberg, na něhož si mnozí starší
lidé pod horami dosud pamatují. Je to ten
kníže, kterého zvěčnila R. Svobodová
v proslulé knize Černí myslivci. Když kníže
zemřel, chata zpustla. Nějaký čas v ní bydlel
jeden pasekář z Trojanovic. Mohl si na protáhlém hřebenu hory rozkopat půdu i sázet
brambory nebo zaset oves. Ani o vodu neměl nouzi – je tam studánka. Za podzimní
větrné bouře, když majitel nebyl přítomen,
chata vyhořela. Trosky trochu opravili kameníci, kteří tam spávali, aby nemuseli
dolů do dědiny na noc.
Na chodníku z Čerťáku na Kněhyni ležívala lidská lebka. Kameníci, aby ji nemusili
obcházet, odstrčili ji na okraj stezky. Divili
se nemálo, když po druhé ji spatřili na starém místě. Konečně to kameníka Pazděru
dopálilo. Večer, když se vracel do chaty, nabral lebku na pantok. „Tož co, milá lebko,“
oslovil ji kurážně, „proč nejsi v ráztoce?
Proč zavazíš na chodníku? Kopnu do tebe,
až odletíš na Radhošť!“ Přidal ještě nadávku a mrštil lebkou do smrčí. Neptejte se, co
se stalo! Lebka proti němu skočila, ozval se
hrozný hluk a vichr hnal smělce po hoře.
Lebka za ním poskakovala a hvízdala, a
nezastavila se až na hajnickém chodníčku,
který vede na Pustevně.

Tam prý byla jakási neviditelná hranice,
dál už lebka neměla moci. Pazděra nemlčel a vyprávěl to doma. Sousedé radili, aby
zašel ke kunčickému faráři. Ten byl proslulý a tajemným věcem prý rozuměl. „Vemte
lebku a doneste ji k nám na hřbitov. Tam
na hoře, na neposvěceném místě nemá pokoje. Musíme ji pohřbít.“ – Pazdera ji
vzal do pytle a donesl na kunčický hřbitov,
kde ji zahrabali. Kupodivu, ani tam neměla
pokoje, země ji vyvrhla. „Musíte dát sloužit mši do rendlíku“, poradil zase pan farář.
„Ten člověk, co mu lebka patřila, byl asi velký hříšník!“ Dnes už málokdo ví, co je to
mše „do rendlíku“. Ale před padesáti lety to
bývalo poslední útočiště pověrčivých lidí.
Když už nic nepomáhalo, dali sloužit mši
ve třech kostelích, které tvořily trojúhelník.
Byly to Kunčice, Frenštát a Tichá. Pazdera
učinil podle rady. Potom už měl nebožtík
pokoj. Pátral po tom, co se tam nahoře stalo, a dověděl se od starých lidí, že lebka patřila jednomu pašerákovi, kterého na Čerťákách zastřelila ﬁnanční pohraniční stráž.
připravil a foto poskytl
Drahomír Strnadel
ilustrace: Lenka Kaiserová

Bohumír Četyna (29.10.1906 - 11.1.1974)
Vlastním jménem Bohumír Strnadel. Za
pseudonym si zvolil nářeční výraz pro chvoj
z jehličnanu. Četyna vychodil měšťanskou
školu ve Frenštátě p. R. a potom za těžkých
sociálních podmínek (1922–23) pracoval
s otcem v lese. Studoval na gymnáziu na Velehradě (1923–24) a na reálných gymnáziích
v Olomouci (1924–26) a v Brně (1926–29).
Studium nedokončil a po vojenské službě
v Brně a v Opavě (1929–31) pracoval doma
v hospodářství a sezonně jako lesní dělník.
1936 navštěvoval na FF UK externě přednášky F. X. Šaldy, orientalisty A. Musila aj.
1939–41 studoval historické prameny k dějinám hukvaldského panství. 1941–42 byl

archivářem a správcem muzejních sbírek
ve Frenštátě p. R. Potom pracoval na Obecním úřadě v Trojanovicích, po osvobození
jako tajemník Místního národního výboru.
Od 1947 se věnoval pouze literární práci a
také osvětové a kulturně politické činnosti.
Na začátku 70. let vedl ostravskou pobočku
Svazu československých spisovatelů.
Vybraná bibliograﬁe: Krajina černá lesem
(1944), Jednou za slunovratu (1955), Zbojníci (1954), Valchař se směje (1958), Besedy na staré valše (1969), Stříbrný obušek
(1972) a další.
podle Slovníku české literatury
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

Vzpomínkový večer
na Bohumíra Četynu
se bude konat v pátek 17. ledna 2014
od 18 hodin v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.
Srdečně zvou organizátoři
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Zážitky veterináře: I malé výkony vyžadují odvahu
Narodil se pod Radhoštěm a třebaže již
řadu let žije ve Vsetíně, do našeho kraje
se často a rád vrací. Když jsem vloni na facebooku narazil na jeho literární „vzpomínky“, napadlo mne, že by mohly pobavit a zaujmout i čtenáře Obecních novin.
A tak vznikl seriál „Zážitky veterináře“,
jehož autorem je MVDr. Zdeněk Lysý.
„Pane doktore, potřebuji ostříhat drápky,“
vpadl jednoho sychravého rána do ordinace drobný nervózní mužík.
Pohlédl jsem mu na ruce a pokrčil rameny. „Ani bych neřekl, drápy máte úplně
v pořádku.“
„Né já,“ rozesmál se příchozí. „Můj kocour. Zlatíčko moje.“
„A kde ho máte?“
„Támhle v autě,“ ukázal pán na starou Felicii, parkující před ordinací. Auto se kývalo
ze strany na stranu a uvnitř se bleskurychle
míhala šedá podezřele mohutná šmouha.
„Kocoura asi nemáte v přepravním boxu,
že?“ zaskuhral jsem.
„No, to né. To bych mu nemohl udělat,“
zhrozil se majitel kocoura. „On je Macíček
hrozně citlivý na špatné zacházení.....“
Rozkývané auto vypadalo, že se každou
chvíli obrátí na bok.
„To vidím,“ povzdechl jsem si. „Tak ho přineste.“
Vnutil jsem pánovi na lov kocoura přepravní box, se kterým odkráčel k autu a já
jsem se věnoval novým příchozím.
Po dvaceti minutách jsem na Macíčka i
jeho pána už skoro zapomněl, když drobný
mužík vítězně rozrazil dveře s přepravkou
nad hlavou. „Mám ho!“
„Vy krvácíte!“ vykřikl jsem. „Ošetřím
vás!“
„To nic není,“ mávl chlapík rukou a kap-

kami krve postříkal bílou zeď ambulance.
„My doma krvácíme pořád.....“
„Vidím, že Macíček to zastřižení drápků
potřebuje jako sůl,“ zhodnotil jsem hloubku jeho šrámů.
„Jasně, a proto jsme tady,“ pán postavil na
zem krabici, která se okamžitě překulila
na bok a začala jezdit po podlaze. Z útrob
boxu se nepřetržitě ozývalo hluboké výstražné mručení.
„Tak si kočičku vytáhněte,“ povzdechl jsem
si a sáhl po kleštích.
„Vytáhněte?“ vytřeštil na mne Macíčkův
pán oči. „Vytáhněte? To myslíte vážně? Zažil jste někdy tornádo?“
„Ne,“ přiznal jsem.
„A chtěl byste ho zažít?“
Zahleděl jsem se do jeho světle modrých
očí a vřele zatoužil po odchodu do důchodu.
„A jak si to tedy představujete?“ usmál
jsem se křečovitě. „V krabici se kočce drápky stříhají poměrně obtížně.“
„Budete ho muset uspat, věřte mi,“ přišla
okamžitá odpověď.
„Uspat kvůli stříhání drápků?“ cukal jsem
se. „Není to zbytečné riziko pro kocoura?“
Z přepravky se ozval zvuk evokující temné
noci v džungli.... Za mříží zablesklo velké
žluté oko.... Oba jsme upřeli zrak na zmítající se přepravku. „Když mluvíte o riziku...,“
zašeptal pán. V jeho hlase zněl děs.
„Máte pravdu, přispíme ho....“ kapituloval
jsem. „Dám mu injekci...“
Se stříkačkou v ruce jsem přistoupil k přepravce, kterou drobný pán vší silou přidržoval na stole. „Budete muset vytáhnout
aspoň kousek kocoura,“ nabádal jsem majitele, „jinak ho neuspíme.“
Mužík na milimetr pootevřel dvířka.
Z mezery vystřelila obrovská packa a rozříz-

la mu kůži. Akci provázelo nervy drásající
vřeštění. Kocour se vší silou opřel do dvířek
a málem vypadl z krabice. Natlačili jsme ho
mřížemi zpět, ale dvířka nešla zaklapnout,
protože do nich z druhé strany naráželo
nejméně šest kil rozzuřeného masa.
Odložil jsem injekci. „Chvilku strpení,“
požádal jsem klienta a zašel do skladu.
Naštěstí mám vedle ordinace ještě obchod
s chovatelskými a včelařskými potřebami,
tak jsem se zanořil mezi zboží a pátral
po vhodném brnění pro boj s rozzuřenou
bestií.
Už tak zubožený krvácející pán se k smrti vyděsil, když jsem do ordinace vkráčel
ve včelařském obleku a s drátěnou kuklou
na hlavě. Jak s sebou trhnul, kocour využil
příležitosti, rozrazil plastovou přepravku a
přistál mi přímo v obličeji. Nebýt kukly, vyškrábal by mi oči. Shodil jsem ho na zem.
Kocour se okamžitě zorientoval v prostoru
a zamířil do „kočičích dvířek“, které mám
vestavěné ve dveřích ordinace ještě z dob,
kdy jsme doma měli kočku. Macíčkův pán
projevil nečekanou duchapřítomnost a
jakmile kocour strčil půlku těla do otvoru,
zajistil uprchlíka padacími dvířky tak, že
nemohl tam ani zpátky.
„Výborně, držte ho,“ zařval jsem, přiběhl
ke kocourovi a píchl mu injekci do zadku.
Jelikož kocour běsnil ze všech sil už nejméně půl hodiny, uspávací látka zapůsobila
dost rychle. Za chvíli se šedý obr sám vyvlékl z otvoru a ulehl k nohám svého pána.
„Hodný Macíček,“ pochválili jsme zkrotlého polotygra.
Položil jsem spícího kocoura na stůl a
opravdu pečlivě mu ostříhal drápky. Pevně
doufám, že mu budou dorůstat velmi, ale
opravdu velmi pomalu.
MVDr. Zdeněk Lysý

Žákyně z Trojanovic slaví úspěchy
Žákyně ze ZŠ Trojanovice, které navštěvují kroužek ZumbAtomic pod vedením Moniky Paprskářové, se již na jaře tohoto roku
účastnily několika tanečních soutěží a pokaždé soutěž vyhrály
nebo obsadily 2. místo. Celý tento úspěšný rok završily v sobotu 30.
listopadu 2013 v kopřivnickém kinosále, kde se konala talentová
soutěž Sedmikvítek. Jednalo se o postupovou soutěž, kde úspěšní
účastníci oblastních kol postupují na základě dosažených výsledků
a doporučení poroty do republikového ﬁnále. Tanečnice své nadání a úspěch opět potvrdily, a to 1. místem v kategorii Tanec-Skupiny (se skladbou Hříchy léta-FREN ZUMBA STARS). Tímto si
vybojovaly postup do republikového ﬁnále, které by se mělo konat
na konci ledna 2014 v Praze. Bohužel přesný termín a organizátor
soutěže ještě není potvrzen, ale holky pilně trénují, poněvadž je
kromě soutěží čekají také další vystoupení jako např. na školních
plesech. Přejeme žákyním mnoho dalších úspěchů a protančených
hodin s úsměvem na tváři.
Monika Paprskařová

foto poskytla: Kateřina Segečová

Strana 14

Obecní noviny z Trojanovic

Ukončení projektu
30.listopadu letošního roku ukončila škola projekt „Moderní škola Trojanovice“,
který získala z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem
projektu bylo především zkvalitnění vzdělávání žáků naší základní školy. Celková
částka na projekt, který byl zahájen v červnu 2011, činila 776.664 Kč.
Tato částka byla vyčerpaná na několik oblastí.
1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech cizího jazyka, čtenářské
gramotnosti a ICT technologií. Bylo proškoleno celkem 5 pedagogů. Všichni pedagogové byli proškoleni na programy Word
a Exel. V rámci těchto aktivit škola získala
soubory vzdělávacích materiálů, které slouží k podpoře profesního a odborného růstu
pedagogických pracovníků.
2. Individualizace výuky přírodovědných
předmětů ve školním roce 2011/2012, kdy
byli žáci pátého ročníku rozděleni na dvě
výukové skupiny. Individualizací výuky došlo ke zvýšení efektivity rozvoje přírodověd-

Přespání ve škole
né gramotnosti v předmětech vlastivěda a
přírodověda. Byly podpořeny individuální
schopnosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Formou individualizace výuky byli žáci vedeni k rozvoji
přírodovědných dovedností.
3. Inovace výuky – v rámci tohoto okruhu vytvořili pedagogové 240 digitálních
učebních materiálů (DUM), které ověřili
ve výuce. Zaměřili se především na anglický a český jazyk, matematiku, prvouku,
přírodovědu a vlastivědu. Tím se zvýšila
motivace žáků, dynamika, originalita, názornost a interakce mezi učitelem a žákem.
Souběžně byly zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické
nasazení digitálních učebních materiálů při
výuce. Nově byla vybavena PC učebna, byly
zakoupeny notebooky pro pedagogy, kteří
tvořili DUM, kopírka, tiskárna, digitální
výukové programy. Třídy byly dovybaveny
dataprojektory, promítacími plátny a počítači.
Soňa Bunčková

Po dlouhém očekávání nejhodnější a
nejsnaživější z nás mohli přespat ve škole
za odměnu. Přespání začalo ﬂorbalovým
turnajem, který pro nás připravili někteří
rodiče z naší třídy. Hráli jsme společně
s našimi rodiči. Během hry nám pěkně
vyhládlo a s chutí jsme si dali večeři. Po
večeři zábava pokračovala hrou na
schovávanou ve škole. Rozutekli jsme se
po celé škole a potmě jen s jednou baterkou jsme se navzájem hledali. Když byly
nalezeny všechny děti, přesunuli jsme se
do třídy, nachystali jsme se na spaní a
pustili si ﬁlmy. Čas rychle ubíhal, takže
jsme usnuli až kolem druhé hodiny ranní.
Probouzeli jsme se všichni kolem osmé
ráno. Po vydatné snídani nás čekal další
program. Počasí nám přálo, a tak jsme
přespání ve škole zakončili třemi hrami
venku. Myslím si, že se akce povedla a
my jsme si to plnými doušky užili.
Michaela Janáková a Beáta Majerová
foto: Michaela Manová

Florbal 2013
Hráči pobíhající po tělocvičně, v ruce svírající ﬂorbalovou hokejku. Radost ze vstřeleného gólu, zklamání, jakmile padne gól
do vlastní branky. Na tribunách povzbuzující křik fanoušků. V tomto duchu se nesl
třetí ročník vánočního ﬂorbalového turnaje, který se konal 9. 12. 2013 (mladší žáci
1. – 2. třída) a 13. 12. 2013 (starší žáci 3.
– 5- třída) ve školní tělocvičně. V letošním
roce se přihlásilo celkem 8 týmů, z nichž
tři týmy byly složeny z našich nejmladších
hráčů (žáků prvních a druhých tříd). Turnaj mladších žáků se nesl v poklidné atmosféře, na hráčích byla vidět snaha hlavně
se treﬁt do míčku a dát gól. Turnaj starších
žáků se nesl již v dynamičtějším tempu.
Byli jsme svědky vyrovnaných zápasů, radosti při střelené brance, zklamání, když
se nepovedl nájezd nebo dát gól, nervozity
mezi hráči. Ani letos na tribunách nechyběla podpora fanoušků, kterým patří velký
dík za povzbuzení hráčů.

A jak to vše letos v třetím vánočním turnaji dopadlo?
Kategorie mladší žáci:
1. místo: Matty K., Šimon P., Sophie O., Jan
H., Sandro C.
2. místo: Martin S., Ondřej P., Vašek S.,

Niki K., František G.
3. místo: Jonáš K., Matěj G., Vašek D., Andrea Č., Josef Hradečný
Kategorie starší žáci:
1. místo: Golden Dragons - Petr K., Katka
Č., Adam C., Martin K., Rosťa T., Vojta P.
2. místo: Dark Angels - Tom D., Viky K.,
Kuba Ch., Matěj S., Vojta B.
3. místo: Brazilci - Davča P., Patricie B.,
Terka Š., Vojta P., Jirka T., Kuba Z.
4. místo: Bílí Drtiči - Míša J., Radim B.,
Marek S., Honza Z., Kryštof
5. místo: Bojovníci - Deny K., Matty K.,
Vašek S., Láďa Ž., Honza R., Beáta M.
Všem zúčastněným děkuji a těším se
v příštím roce na další turnaje.
text a foto: Michaela Manová
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2. místo v třídění odpadu pro Trojanovice
Po úspěších v třídění odpadu v minulých
letech, kdy jsme postupně obdrželi ocenění
za 6., 3., 7. a 6. místo v rámci našeho kraje,
se nám letos podařilo dosáhnout zatím nejlepšího umístění. V letošním ročníku soutěže O keramickou popelnici v kategorii
do čtyř tisíc obyvatel se naše obec umístila
na 2. místě mezi obcemi Moravskoslezského
kraje. Při slavnostním vyhlášení výsledků
této soutěže, které proběhlo dne 28. listopadu 2013 v Kompresovně LANDEK PARKU
v Ostravě, převzal zástupce naší obce pan
zastupitel Josef Kuřec kromě keramického
kontejneru také šek na 30.000,- Kč.
Organizátorem soutěže je Moravskoslezský kraj společně s obalovou společností
EKO-KOM, a.s., která poskytuje obcím
čtvrtletní odměny za množství vytříděného odpadu. Díky těmto odměnám může
na oplátku zase naše obec poskytovat odměny občanům, kteří jsou zapojeni v systému pytlového sběru tříděného odpadu a
dovážejí pytle do sběrného dvora. A právě
na nákup žlutých pytlů bude věnována ﬁnanční částka, kterou jsme obdrželi.
Důkazem vzrůstajícího množství tříděného odpadu je i graf s přehledem dovezeného množství tohoto odpadu do sběrného
dvora za dobu trvání pytlového sběru
od roku 2009 do roku 2013. Zvláště u plastů
je patrné, jak se množství dovezených pytlů
během pěti let zvýšilo. Tento nárůst je takřka trojnásobný.
Naše velké poděkování patří všem občanům, kteří přistupují ke třídění odpadu
zodpovědně a pečlivě veškerý odpad třídí.
Nyní už nám nezbývá nic jiného, než doufat, že pokud ještě trošku přidáme, můžeme
se dočkat snad i té zlaté příčky.
text a foto: Monika Ondryášová

Tradiční výstava betlémů ve frenštátské radnici
Český zahrádkářský spolek, o.s. Frenštát p.
R. pořádal od 6. do 9. prosince 2013 ve velké zasedací síni městského úřadu výstavu
Frenštátské Vánoce 2013. Tradiční výstava
nabídla tradiční obsah. Její jádro tvořily
především betlémy, vánoční aranžmá i adventní vazby.
Vystavovali tam také občané z Trojanovic:
Květa Novotná, Emílie Křístková, Ludmila
Foltýnová, Lenka Kaiserová, Marie Musilová, Romana Stejskalová.
Uveřejněná fotograﬁe je malým ohlédnutím za úspěšnou akcí i za uplynulými svátky.
text a foto: Romana Stejskalová
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Dvanáct divadelních ohlédnutí
Ohlédnutí první: Antigona a počátky antického dramatu
Kreón: Kdo v domě svém je dobrým člověkem, i v obci objeví se pořádným; kdo
přestoupí však zpupně zákony, či chce snad
předpisovat vladaři, ten pochvaly mé nikdy
nedojde. Kdo zvolen obcí, toho každý má
být poslušen jak v dobrém, tak i zlém, a
ve velkém, i v malém. Nic není nad nekázeň
horšího.
Příběh je prostý. V městě Thébách vládli
dva bratři. Ale jak už to chodí, první z nich
– aby se nemusel dělit o moc - druhého vyhnal. Ten si to však nenechal líbit a v čele
nepřátelského vojska se vrátil, aby proti
rodnému městu bojoval. Oba bratři nakonec v bitvě padli, ale zatímco první z nich
byl thébskými obyvateli se všemi poctami
pochován, tělo druhého mělo být necháno
napospas dravé zvěři. Ba co víc, nový thébský vladař Kreón hrozil trestem smrti každému, kdo by zabitému nepříteli prokázal
úctu a pohřbil ho. Zákaz však neuposlechla
jeho vlastní neteř Antigona a Kreón, který
její čin chápe jako vážné ohrožení státní
autority i bezpečnosti obce, ji nechá – navzdory přímluvám svých nejbližších - zaživa zazdít ve skále. Když posléze na naléhání
věštce Teirésia své rozhodnutí zreviduje a
nechá otevřít skalní vězení, je pozdě. Antigona spáchala sebevraždu, stejně jako
Kreóntův syn, který byl zároveň Antigoniným ženichem. Počet mrtvých pak završuje
Kreóntova manželka, která neunese ztrátu
svého syna a probodne se dýkou. Předtím
však ještě stačí svého manžela proklít.
Sofoklovo drama Antigona je zajímavé
tím, že je to jedna z nejstarších politických
divadelních her. Zabývá se vztahem jedince
a státní moci. Přestože byla napsána někdy
kolem roku 442 př. n. l., klade hra velmi aktuální otázky: Kam až sahá pravomoc státu? Jak je to s občanskou poslušností? Kdy
má být občan vůči vládě loajální a kdy – a
hlavně proč - nikoliv?
Autorem textu je athénský dramatik Sofoklés (497-406 př. n. l.). Byl plodným autorem, během svého života napsal na 120 her,
z nichž se do dnešních dnů plně dochovalo
jen sedm. Působil v éře počátků nejen antického, ale evropského divadla vůbec a výraznou měrou zasáhl do jeho podoby.
Řecké divadlo se vyvinulo z náboženských
oslav na počest boha Dionýsa, tzv. dionýsií.
Během nich se konaly průvody městem,
které byly provázeny zpěvem, hudbou a
živými obrazy. Zpočátku dramatické texty
přednášely sbory. Z jejich středu se postup-

Dionýsovo divadlo pod athénskou Akropolí bylo místem, kde se ve starověku hrávaly Sofoklovy hry

ně vyčlenil samostatný aktér, který zprvu
fungoval jako náčelník sboru a teprve později se stal nositelem vlastní dramatické
role (jako tzv. protagonista). Krátce před
Sofoklem byl do divadelní praxe zaveden
druhý samostatný herec (deuterogonista),
takže postavy mohly mezi sebou na jevišti
vést dialog.
Sofoklés podobu antického dramatu zreformoval tím, že uvedl na scénu třetího
herce (tzv. tritagonistu). Tento počet se pak
už po celé období starověku nezvýšil.
Rovněž způsob hraní byl v té době mnohem jiný než dnes. Všechny role – i ženské
postavy – hráli muži. Často se stávalo, že
jeden herec hrál i více postav. Aby je diváci rozlišili, nosili herci na tvářích masky.
A aby byli dobře vidět i v zadních řadách,
chodili obutí do tzv. koturnů s vysokými
podrážkami. Hrávalo se v odkrytých divadlech. Z té doby pocházejí rovněž termíny
jako theatron (dnešní hlediště), orchestra
(prostor, kde stáli herci, dnešní jeviště),
skéné (scéna, nejčastěji jednopatrová budova se sloupovím,
která uzavírala
orchestru). Za zmínku stojí i tehdejší divadelní technika – využívalo se nejrůznějších
efektů včetně stroje, kterým byl na jeviště
z výše spouštěn herec představující např.
některého z olympských bohů (tzv. deus ex
machina).
A co se týče obecenstva? Uvážíme-li, že
bylo běžné hrát tři tragédie a satyrskou hru
za sebou bez větších přestávek (cca 7-8 hodin) den po dni třeba tři týdny po dobu
oslav, musíme uznat, že řečtí diváci byli
velmi trpěliví. Za svou loajalitu vůči státu
(protože divadlo byla státem nařízená zábava) dostávali žold, aby jim neušel zisk
během oslav a hlediště bylo vždy plné. Tak
kdo by se nepřidal, že?
Vraťme se však k Sofoklově Antigoně. Ještě v jedné věci je tato tragédie neobvyklá:
osudové dilema zde řeší hned dvě postavy
naráz. Nejen Antigona, která musí volit

mezi starým dobrým zvykovým právem
prokázat poslední službu zemřelému a rozhodnutím legitimní autority, ale i vladař
Kreón.
On není v jádru zlý a špatný vládce, alespoň se to tak zprvu nezdá. Je řádně zvolen a
své rozhodnutí zakládá na poměrně logické
úvaze. Přemýšlí jako typický kmenový náčelník (či současný ideologický fundamentalista), pro kterého každý, kdo se od skupiny názorově oddělil, je nepřítel a přestává
být hoden pomoci, soucitu či pochopení.
Tento postoj – možná pochopitelný v čase
válečného ohrožení – je však ve chvíli, když
je po boji, Antigonou zpochybněn. Kreón
stojí před otázkou, zda za svým rozhodnutím i nadále stát, nebo svůj postoj změnit.
Kreón se rozhodne setrvat. A pak už je
k fatální tragédii jenom krůček: všechny
námitky začne vnímat jako útok na vlastní
osobu, což ho jenom upevňuje v mobilizační náladě. Kreóntovo neštěstí má příčinu v tom, že ztratil schopnost komunikace
s okolím a schopnost pochybovat o svém
přesvědčení. V dialogu mu jeho syn
radí: Nuž, nenos v srdci jen tu myšlenku, že
co díš ty, je správné, jinak nic. Kdo myslí, že
jen sám je rozumný, ten bývá shledán prázdným. Bohužel, vladař není ochoten překročit svůj vlastní stín. Stává se stále více tvrdým a neoblomným.
Důsledky jsou katastrofální. Zdrcený Kreón zůstává nakonec sám s vědomím, že
za všechno nese zodpovědnost. Možná, že
mu i došlo, že je pro společnost ještě něco
horšího než nekázeň. Hloupost a sebestřednost jejich představitelů.
Pro ty, kdo se chtějí dovědět víc:
http : / / c s . w i k ip e d i a . org / w i k i / S ofokl%C3%A9s
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
text: Linda Blažková, Martin Trubač
foto: Martin Trubač

Uzávěrka příštího čísla bude 20. ledna 2014, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz

