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Obecní noviny z Trojanovic

Mám rád přátelskost zdejších lidí
Koncem června 2014 rozhodlo zastupistelstvo obce Trojanovice udělit čestné
občanství panu Paulu Chovancovi za jeho
dlouholetou činnost při budování vzájemných vztahů mezi naší obcí a krajany
v Texasu. Během jeho krátké návštěvy
v České republice mu byl 9. července 2014 slavnostně předán pamětní
list. Při této příležitosti jsme mu položili
několik otázek.

P. Paul Chovanec a jeho texasští přátelé (spolu s A. Figarovou, E. Porubovou, D. Strnadlem a M. Trubačem) při
udělení čestného občanství

Z projevu pana P. Paula Chovance:
Dobrý den, jmenuji se Pavel Chovanec.
Jsem katolický kněz arcidiecéze Galveston – Houston. Houston je velké
město v Texasu na pobřeží Mexického
zálivu, odkud NASA kontroluje své lety.
Jsem knězem již 40 let. Jsem velmi rád,
že mohu navštívit rodnou zemi svých
předků. Můj pradědeček z otcovy strany
Konstantin Chovanec přišel z Trojanovic na Moravě. Můj pradědeček z matčiny strany Vojtěch Hájovský přišel z malé
vesnice Sviadnov na Moravě. V Texasu
bylo v předchozích generacích tolik
Čechů a Moravanů, že moji prarodiče,
kteří se tam narodili, se nikdy nemuseli
učit anglicky. Moji rodiče mluvili česky
i anglicky, ale já bohužel mluvím česky
velmi špatně. Můj známý, Daniel Floryk,
mi pomohl přeložit tyto věty...
Povězte nám o vaší rodině, jak se dostala
do Texasu?
Můj pradědeček přišel do Texasu v roce
1856. Jmenoval se Konstantin Chovanec.
Jeho děti, mezi nimi i můj dědeček Rudolf
Chovanec, zůstaly žít v Americe. Můj otec
Albert Chovanec i já jsme byli narozeni v Texasu. Já jsem se narodil v roce 1946.
Mám bratra, který je ženatý a žije v Houstonu.

Je o vás známo, že se velmi angažujete v úsilí o udržování českých tradic mezi krajany v
Americe. Mohl byste nám trochu přiblížit, co
děláte?
Ano, v Texasu existuje čilý život českých
komunit. V Houstonu máme Czech Centre Museum of Houston, které slaví letos
dvacet let od svého založení. Konají se tam
přednášky a koncerty, centrum je otevřené
pro veřejnost, jsou tam obchody s předměty. Máme také knihovnu pro české aktivity.
V Texasu existuje několik organizací, které
podporují české dědictví, jak jen je to možné.

V České republice nejste poprvé, že?
Ne, není to moje první návštěva. Již jsem tu
byl dvakrát v minulosti. Poprvé to jsem přišel, bylo to tuším v roce 1997, studoval jsem
češtinu v Praze, byli jsme tenkrát ubytováni
na kolejích Vysoké školy zemědělské v Suchdole. Měli jsme skvělé učitele, kteří nás
učili český jazyk, cestovat po české zemi,
zažívat vaši kulturu, výstavy. Pak jsem navštívil Českou republiku ještě jednou. Nyní
jsem tu potřetí, ale poprvé, co trávím čas
v domově svých předků.
Co se vám u nás nejvíce líbí?
Je obtížné z bohatství, které české země
mají, vybrat jednu věc. Myslím, že je to česká hudba – „co Čech to muzikant“ (dodává
v češtině), vím, že v Čechách existují celé
muzikantské rodiny – i u nás v Texasu takové jsou. Miluji české jídlo, architekturu,
historii. Mám rád přátelskost zdejších lidí,
čisto v ulicích. A je ještě spousta dalších
krásných věcí, jako např. křišťály, vltavíny
nebo granáty.

Co pro vás znamená, že jste obdržel čestné
občanství obce Trojanovice?
Je to tak úžasné, že si říkám, jak je to možné, že jsem ho obdržel právě já. Velmi si
toho vážím, zvláště když vím, že Trojanovice byly domovskou obcí mého prapradědečka. Cítím to jako nezasloužený dar,
za který jsem velmi vděčný. Pro každého,
kdo něco takového obdrží, je to velká čest
a já jsem velmi šťastný. Děkuji vám za vaši
laskavost. Budu se za vás modlit.
Děkuji za rozhovor.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto: Josef Šimek
Rod Chovanců, Trojanovice a Texas
P. Paul Chovanec je potomkem v Trojanovicích dnes již vymizelého rodu
Chovanců. Trvalou památkou na něj
je lokální název „Chovancova louka“
a kříž Pod Javorníkem, který spolu
s Janem Tichavskýcm, Josefem a Janem
Horečkou nechal v roce 1796 postavit Jiří Chovanec. V domě jeho syna
Ignáce Chovance probíhala v první polovině 19. století školní výuka 109 dětí.
Jeho syn (praděd P. Paula Chovance)
Konstantin v roce 1856 spolu s rodinou
odešel do Texasu, kde jeho potomci žijí
dodnes.
P. Paul Chovanec působí jako kněz
v kostele sv. Justina Martyra v Houstonu.
Aktivně se podílí na udržování českých
tradic mezi krajany. Je členem Czech
Centre Museum of Houston, organizuje
konference s krajanskou tematikou, je
viceprezidentem Czech Heritage Society v Texasu.
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Čistější Trojanovice
V sobotu 14. června proběhla u nás v obci
úklidová akce „Ukliďme Česko aneb společně pro čistější Trojanovice“. (Původní
květnový termín byl zrušen kvůli povodňovému počasí.) Za účasti 8 dospělých a 3
dětí jsme z lesa vyčistili cca 1,5 tuny odpadu – 870 kg staré asfaltové krytiny, 130 kg
pneumatik a cca 500 kg směsného odpadu.

Úklid probíhal kolem lesního chodníku
nedaleko bývalého kravína na Bystrém, kde

se nachází několik míst s pozůstatky dřívější
skládkové činnosti ruských vojsk i místních
občanů. Část těchto míst se povedlo vyčistit
úplně, některé alespoň povrchově.
Úklid se konal také v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“. Na většině
míst republiky akce proběhla 17. května,
kdy více než 6000 dobrovolníků vyčistilo
cca 500 černých skládek a odvezeno bylo
přes 350 tun odpadu.
Myslíme si, že naše obec je velmi vysoko v žebříčku, co se čistoty prostředí týká,
přesto bohužel stále dochází k znečišťování
krajiny, minimálně drobným nepořádkem.

Proto budou zřejmě následovat další úklidové akce pravidelně v jarních a možná i
podzimních termínech. Více informací
k proběhlým či chystaným akcím je k dispozici na Facebooku ve skupině: „Čistější
Trojanovice“.
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za příjemně strávený den i obecnímu
úřadu, jenž poskytl úklidové pomůcky a
také provedl odvoz sesbíraného odpadu.
Místo, kde žijeme, je zase o kousek příjemnější.
Radim Jurek a Martina Vodrážková

BYKEKAP 2014
Zvon zvoničky „Strážkyně Beskyd“ odstartoval 5. ročník MTB závodu BYKEKAP,
který se
konal
v neděli 20. července na Horečkách. Sedmdesátka bikerů
se vydala vstříc terénu Velkého Javorníku a
Veřovických vrchů a jak bylo v cíli slyšet,
trať byla těžká, ale spravedlivá. Závodníci
si mohli vybrat ze dvou tratí: „Mistrovská“
- 30 km, na které se bojovalo o bednu ve vě-

kových kategoriích, a „hobby“ - 27 km, kde
měli šanci vyhrát tři výherci formou losování startovních čísel. Pořadatel - Sportovní klub Valašského království - opět vsadil
na ryze valašské ceny - vyřezávaná plaketa,
originální medaile, mistrovský dres (design
valašského kroje) a také originální putovní
pohár pro mistra a mistryni. Nejrychleji se
s tratí letos popral a titul Mistra Valašského

království získal Pavel Žák (Bike Triatlon
Morkovice) a to v čase 1:25:00. Mistryní
se stala Veronika Stromšíková (Mike Bike
Cycling Team) v čase 2:06:54.
Tradiční třešničkou na dortu byl „Přebor
Valašsska ve sprintu na šišokole“, kde potřetí obhájil vítězství Pavel Fryštacký a vybojoval valašskou slivovici.
Část trati BYKEKAPU vedla přes vznikající „Beskydské traily“, na jejichž slavnostní otevření vás Sportovní klub Valašského
království srdečně zve 17. srpna 2014.
text a foto: Vlaďka Prašivková
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Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 26. 6. 2014
28/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zrušení usnesení č.
27/6 ze dne 5. 5. 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- odmítnutí úplatného převodu pozemků p. č. 3691/2 a p. č. 3691/3
v k. ú. Trojanovice
- bezúplatný převod pozemků p. č. 3691/2 a p. č. 3691/3 v k. ú.
Trojanovice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Trojanovice
- zřízení věcného práva k pozemkům (viz. čl. IV. smlouvy)
- zavazující a omezující podmínky a sankční ujednání (viz. čl. III.
smlouvy)
28/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje:
-odmítnutí úplatného převodu pozemků parc. č. 3550/1 a parc. č.
3585/2 v k. ú. Trojanovice
-bezúplatný převod pozemků parc. č. 3550/1 a parc.č . 3585/2
v k. ú. Trojanovice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Trojanovice
28/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje:
-odmítnutí úplatného převodu pozemku parc. č. 2145/9 v k. ú.
Trojanovice
-bezúplatný převod pozemku parc. č. 2145/9 v k. ú. Trojanovice
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Trojanovice
28/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje přijetí daru - ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k celku na pozemku
p. č. 118, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Trojanovice a
na stavbě komunikace na tomto pozemku. S podmínkou, že každý spolumajitel bude moci určit, kdo bude komunikaci využívat a
každý spolumajitel bude povinen toto využívání akceptovat.
Zastupitelstvo obce Trojanovice ruší usnesení č. 11/1 ze dne 18. 6.
2012.
28/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2208/2 o výměře 44 m2, k. ú. Trojanovice za cenu 440,Kč ročně.
28/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice odkládá prodej pozemku p. č.
588/1 v k. ú. Trojanovice do vypracování odborného odhadu ceny
pozemku.
28/7 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 11084714 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí ve výši 134 190,- Kč
na akci „Čistá obec Trojanovice – etapa č. II“.
28/8 Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat částku přeplatku
na účtu sdružených prostředků pro ﬁnancování veřejné osobní dopravy, pro snížení částky jednotlivých obcí na rok 2014.
28/9
a. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce
Trojanovice za rok 2013 s výhradami.
b. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Trojanovice
za rok 2013 dle příloh.
28/10
a. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem celoročního hospodaření Mikroregionu Frenštátsko za rok 2013 bez výhrad.
b. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet mikroregionu
Frenštátsko za rok 2013 dle příloh.

28/11
a. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2013
bez výhrad.
b. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Jubilejní základní
školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres
Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2013 dle příloh.
28/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatů, které vyplývají ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojanovice za rok 2013.
28/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje žádost Jubiljení
základyní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, příspěvkové organizace, o použití hospodářského výsledku
za rok 2013 ve výši 504 756,14 Kč na rozdělení do fondu odměn
ve výši 100 951 Kč a do rezervního fondu ve výši 403 805,14 Kč.
28/14 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014.
28/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje v souvislosti se
záměrem nabytí 10 % podílu na společnosti SKIALPIN PUSTEVNY s. r.o., se sídlem Trojanovice 477, PSČ: 74401, IČ: 27775658
uzavření smlouvy o úschově s advokátem Mgr. Tomem Káňou
za účelem úhrady ceny za převod podílu ve společnosti v případě, že odhad majetku společnosti bude minimálně 20.000.000 Kč
a pověřuje starostu obce k činění kroků k tomu nezbytných, jakož
i jednání v této věci.
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje nabytí podílu o velikosti
10 % na společnosti SKIALPIN PUSTEVNY s. r.o., se sídlem Trojanovice 477, PSČ: 74401, IČ: 27775658 za cenu ve výši 2.000.000,Kč a k uzavření předmětné smlouvy pověřuje starostu obce.
Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje starostu obce, aby po nabytí podílu ve výši 10 % ve společnosti SKIALPIN PUSTEVNY s.
r.o. na valné hromadě této společnosti hlasoval pro změnu společenské smlouvy dle přiloženého návrhu jejího nového znění,
bez příplatkové povinnosti.
28/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2014, o místních poplatcích.
28/17
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru pro veřejné
zakázky a granty.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky
a granty a rozhoduje, že realizaci zakázky “Oprava místních komunikací v obci Trojanovice 2014” provede ﬁrma Swietelsky stavební
s.r.o. za cenu 2.232.208,20 Kč vč. DPH.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky
a granty a rozhoduje, že realizaci zakázky “Projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v obci Trojanovice 2014”
provede ﬁrma Stavas, s.r.o. za cenu 360.580,- Kč vč. DPH.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky a granty a rozhoduje, že realizaci zakázky “Rozšíření veřejného osvětlení v obci Trojanovice 2014”, stavební objekty SO 01, SO
02, SO 03 a SO 06, provede ﬁrma EB Elektro Bartoš s.r.o. za cenu
1.065.417,80 Kč vč. DPH. Stavební objekt SO 05 se nebude reali-

zovat.

5. Zastupitelsto obce schvaluje rozdělení gratnů pro rok 2014 podle zápisu Výboru pro veřejné zakázky a granty ze dne 26. června
2014.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014
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28/18
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení čestného občanství obce
Trojanovice s dotací 10.000,- Kč panu Ing. Ludvíku Šablaturovi
za odbojovou činnost v II. světové válce.
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení čestného občanství obce
Trojanovice panu P. Pavlu Chovancovi za přínos ve vytváření vztahů mezi obcí Trojanovice a vystěhovalci v Texasu.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Naši jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Bohuslava Morisová 92 let
Ilona Cabáková

80 let

Milada Zapatová

75 let

Ludmila Fabiánová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví
buk + smrk
Trojanovice,
tel: 603 315 738

Dříví štípané: prostorové metry, špalky - rovnané smrk suchý
- do vyprodání zásob. Možnost dovozu odběrateli
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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 srpen 2014
Od pátku 1. do neděle 3. srpna 2014 od 20:00 hodin
Strážci Galaxie
USA, titulky (pátek) a dabing (sobota a neděle), akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 122 minut, cena 110,- Kč (děti) a
140,- Kč (dospělí), Falcon
Další z ﬁlmových adaptací Marvelovských komiksů. Když Quill
ukradne co může zničit vesmír, nezbývá mu nic jiného, než se spojit se čtveřicí vskutku podivných hrdinů, jako třeba s opravdu nebezpečným mývalem nebo s antropomorfním stromem.
Od úterý 5. do středy 6. srpna 2014 od 20:00 hodin
Sex, drogy a daně
Dánsko, titulky, životopisné drama, nevhodný do 15 let, délka 115
minut, cena 90,- Kč, Film Europe
Snímek založený na skutečných událostech. Boháč Simon Spies
rozjíždí riskantní byznys s právníkem Mogensem Glistrupem.
Spies se mezitím nechá obklopovat zástupem polonahých žen,
Glistrup se stane kontroverzním politikem a zakladatelem dánské
Pokrokové strany.
Od pátku 8. do neděle 10. srpna 2014 od 20:00 hodin
V oku tornáda
USA, titulky, thriller, nevhodný do 12 let, délka 90 minut, cena
100,- Kč, Warner Bros
Apokalyptický příběh města Silverton, které je v průběhu jednoho
dne pustošeno jedním tornádem za druhým. A to je teprve začátek.
A zároveň příležitost pro všechny adrenalinové nadšence a lovce
tornád, kteří se oproti normálním lidem snaží dostat co nejblíže a
získat co nejlepší záběry.
Od úterý 12. do středy 13. srpna 2014 od 20:00 hodin
22 Jump Street
USA, titulky, akční komedie, nevhodný do 12 let, délka 112 minut,
cena 80,- Kč, Falcon
Po akci v utajení na střední škole jsou tentokrát Schmidt a Jenk
posláni na akci v utajení na vysokou. Jenže krom řešení případu
postupně i řeší, zda jsou schopni nějakého vzájemného vztahu a
zda jsou schopni konečně dospět.
Od pátku 15. do neděle 17. srpna 2014 od 18:00 hodin
Tři bratři
ČR, rodinná pohádka, přístupný bez omezení, délka 86 minut,
cena 100,- Kč (děti) a 140,- Kč (dospělí), Bioscop
Když se spojí Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, musí to stát za to. Příběh tří bratrů, kteří se vydávají do světa na zkušenou, aby si mohli
najít nevěsty a převzít po rodičích hospodářství. Na své cestě se ale
dostávají do známých pohádek, kde na ně čekají nástrahy, spousta
příhod a třeba i láska.
Od pátku 15. do neděle 17. srpna 2014 od 20:00 hodin
Expendables: Postradatelní 3
USA, titulky, akční thriller, nevhodný do 12 let, délka 126 minut,
cena 110,- Kč, Bontonﬁlm
Skupina žoldáků přezdívaných „The Expendables“ není ve ﬁlmových vodách žádným nováčkem. Tentokráte se dostanou do konﬂiktu s obchodníkem se zbraněmi Stonebanksem, spoluzakladatelem „The Expendables“, určeným zároveň k jejich zničení.

Od úterý 19. do středy 20. srpna 2014 od 20:00 hodin
Chlapectví
USA, titulky, drama, nevhodný do 12 let, délka 166 minut, cena
110,- Kč, CinemArt
Portrét dospívání obyčejného chlapce. Film natáčený 12 let zachycuje různé momenty Masonova života a ukazuje, jak člověk nejen
stárne fyzicky, ale jak se v průběhu času mění i jeho postoje a názory.
Od pátku 22. do neděle 24. srpna 2014 od 18:00 hodin
Želvy Ninja
USA, dabing, akční sci-ﬁ, přístupný bez omezení, délka 98 minut,
cena 120,- Kč, CinemArt
Další ﬁlmová adaptace komiksového příběhu o čtyřech obojživelnících žijících v newyorské kanalizaci, zvědavé reportérce April a
hrůzu nahánějícímu Trhači.
Od úterý 26. do středy 27. srpna 2014 od 20:00 hodin
Sex Tape
USA, titulky, komedie/drama, nevhodný do 15 let, délka 95 minut,
cena 140,- Kč, Falcon
Že natočit si video, na němž zkoušíte všechny možné polohy z knihy o sexu, není zrovna dobrý nápad, vám dosvědčí Jay a Annie.
Protože nikdy nevíte, co se stane, a soukromé video už nebude tolik soukromé.
Od pátku 29. do neděle 31. srpna 2014 od 18:00 hodin
Letadla 2: Hasiči a záchranáři
USA, dabing, animovaná dobrodružná komedie, přístupný
bez omezení, délka 84 minut, cena 80,- Kč, Falcon
Dobrodružství leteckého závodníka Práška pokračuje. Když se dozvídá, že jeho motor je poškozen a možná už nebude moct nikdy
lítat, nevzdává se. Přidá se k odvážnému hasičskému týmu Kouřových skokanů a pomáhá bojovat s rozsáhlým lesním požárem.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
130 LET POHORSKÉ JEDNOTY RADHOŠŤ
Dokumenty a artefakty mapující historii PJR
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 7. září 2014
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota a neděle 9.00 - 15.00
www.muzeumfrenstat.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí

Slavnostní zahájení
Beskydských trailů
v neděli 17. srpna 2014 v 10.00 hodin
před restaurací Rekovice na Horečkách
Podrobnější informace naleznete
na plakátech, webových strákách obce
a Sportovního klubu Valašského království
či na fb proﬁlu Beskydské traily
MO KDU-ČSL v Trojanovicích pořádá
v neděli 17. srpna 2014
DOŽÍNKY

Program:
- v 8:45 hodin děkovná mše za letošní úrodu v dolním kostele
ve Frenštátě p. R.
- v 15 hodin dožínková zábava „u planiskového mostu“
v Trojanovicích.
V průběhu slavnosti vystoupí Valašský soubor písní a tanců
Radhošť z Trojanovic.
K tanci a poslechu hraje paní Porubová ze Zašové.
Občerstvení, lopaťáky, guláš, kolo štěstí.
Vstupné dobrovolné.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé
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Krajené z Texasu po stopách svých předků
Léto, čas dovolených a výletů. Tak jako
v minulých letech tak i letos navštívili náš
kraj potomci našich krajanů z Texasu. Přijeli se podívat na zemi, odkud pocházejí jejich předkové a touží navštívit místa, která
byla domovem jejich praprarodičů.
Jednou z rodin, která čas od času přijíždějí,
je rodina „Pustejovsky“. Jejich rodová větev
pochází z Hukvald a z obce Mniší. Jeden
z jejich předků, než odjeli do Texasu, bydlel
v domku, který se nachází na okraji Frenštátu p. R., ale je už začleněn do katastru
obce Lichnov.

se krajané dozvěděli od MUDr. Josefa Šimíčka, některé další zajímavosti o historii
svých předků.
V obci Bordovice, na místě, kde stával jejich dům, zavzpomínala paní Elizabeth Sue
Baca na své předky.
Po celodenním hledání památek po předcích si krajané na zvláštní přání při harmonice s panem Miroslavem Holubem
zazpívali písničky, které se naučili od svých
předků a novější, které si uchovávají jako
vzpomínku na domov svých otců.
text: Bohumír Holub
foto: Bohumír Holub, Martin Trubač
V Trojanovicích před pamětní deskou věnovanou vystěhovalcům do Texasu

Reklama a inzerce

S MUDr. Josefem Šimíčkem v Lichnově

Další je rodina Bačova, která měla své
předky kromě Trojanovic také z obcí Horní
Bečva a Velké Karlovice. Při návštěvě obce
Horní Bečva hledali místo, kde stával dům
jejich předků. Vzhledem k nedokonalé evidenci a přečíslovavání domů se však dům
nepodařilo nalézt.
P. Paul R. Chovanec, kněz, je dalším přímým potomkem
rodiny Chovancovy
z Trojanovic. V Trojanovicích Pod Javorníkem je kříž s letopočtem 1796, který nechal
postavit jeho předek Jiří Chovanec.
Další místo, která jsme navštívili, bylo
Muzeum vystěhovalectví v Lichnově. Zde

Zadní strana podstavce kříže Pod Javorníkem se jmény fundátorů (mezi nimi je uveden i Jiří Chovanec)
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Na co zajít do muzea?
Kostrou každého muzea jsou stálé expozice - mimochodem, jestlipak víte, kolik stálých expozic naleznete v tom frenštátském?
Místnímu návštěvníkovi je však stačí vidět
jednou, dvakrát. Pokud není veden nějakým speciﬁckým zájmem, nejspíš už víckrát nepřijde.
To, čím muzeum může přilákat, je něco
jiného.

V prvé řadě jsou to výstavy. Pravda, většinou si je lidé spojují pouze s obrazy a
sochami, ale není tomu tak. V uplynulém
půlroce jste v muzeu mohli vidět např. výstavu porcelánu, keramiky a skla nazvanou
Křehká krása, přibližující zajímavé předměty z muzejních sbírek. Zájemci o místní
historii ocenili výstavu dokumentů nalezených ve věži při revitalizaci kostela sv. Jana
Křtitele. Výstava byla doplněna bohatým
obrazovým materiálem ilustrujícím proměny kostela a přilehlého místa v průběhu
století. Téměř všechny písemné materiály
byly naskenovány a návštěvníci si je mohli v klidu podrobně prostudovat. Navíc,
ke každé výstavě je vytvořen pracovní list,
prostřednictvím kterého mohou zvláště ti
mladší – ale nejen oni – pojmout výstavu
jako událost takřka detektivní a objevit
pro sebe nějaký zajímavý nebo krásný detail. V současné době probíhá výstava 130
let Pohorské jednoty Radhošť. Přibližuje
historii nejstarší české turistické organizace, která výrazně ovlivnila život ve zdejším
regionu. Na podzim plánujeme výstavu Peníze a platidla napříč staletími, konec roku
pak bude patřit výstavě výtvarných prací
žáků frenštátských škol.
Součástí života muzea jsou přednášky a
besedy. Jakkoliv se zdá, že kvůli internetu
a nejmodernější audiovizuální technice
zájem o ně upadá, jsme rádi, že se stále
najdou zájemci, kteří přednášky navštěvují. Vždyť tu nejde jen o to získat informace – to lze stejně dobře, ne-li rychleji, z
pohodlí vlastního pokoje. Přednášky jsou
především příležitostí setkat se – jak se zajímavými lektory, tak mezi sebou navzájem.
A stává se, že i poměrně málo navštívená
beseda se promění v angažovanou diskusi
(vzpomenu např. přednášku
Rad-

o tuto aktivitu a budeme rádi, pokud zaujmeme další. Chtěl bych jen připomenout,
že projekt – navzdory svému speciﬁckému
označení - není nijak omezen, nejedná se
o žádný zvláštní „klub“ či „uzavřenou společnost“. Jediné, co je potřeba – mít čas a
chuť přijít.

ka Polácha o rakousko-uherské polární
výpravě). Cyklus přednášek bude od října
opět pokračovat – mimo jiné připravujeme
zajímavou besedu s promítáním ﬁlmových
dokumentů z éry přestavby starého Frenštátu p. R. v 70. letech.
Stále větší význam mají speciální programy, jejichž prostřednictvím se snaží muzea
přiblížit své sbírky konkrétním cílovým
skupinám, nejčastěji dětem a mládeži (ale
nejen jim!). V uplynulém půlroce proběhlo
celkem 9 edukačních programů, kterých se
zúčastnilo na 1100 žáků. K nejnavštěvovanějším patřily programy Nesemy Mařenu
(věnované velikonočním tradicím), Terezínské ghetto a Od kolébky do školy přibližující život dětí před 100 lety. V současné
době za přispění pedagogů pracujeme na
vytvoření ucelené nabídky edukačních programů, které by svým obsahem korespondovaly se školními vzdělávacími programy
a staly se tak vhodným doplněním učební
látky.
Rovněž jsme zahájili pilotní projekt Čtvrtečníci. Jde o pravidelná měsíční setkání
těch, kdo se chtějí něco dozvědět. Jádrem
každého setkání je beseda na určité téma,
po níž pak následuje diskuze či jiná aktivita. V této chvíli máme za sebou čtyři setkání, začínají se proﬁlovat první stálí zájemci

Pokud tedy přemýšlíte, na co zajít do muzea
– doporučujeme sledovat naše informační
kanály. Kromě tradičních forem – plakátů,
rozhlasových hlášení či novinových inzercí
– můžete aktuální dění v muzeu sledovat
na webových stránkách Muzea Novojičínska: www.muzeumnj.cz (je třeba kliknutím
vybrat pobočku Muzeum ve Frenštátě pod
Radhoštěm) nebo prostřednictvím facebooku. Poskytujeme rovněž informační
službu zasíláním e-mailových zpráv.
V případě zájmu můžete za tímto účelem
zanechat svůj e-mail na adrese: martin.trubac@muzeumnj.cz nebo v pokladně muzea.
A abych nezůstal dlužen odpověď na otázku z úvodu článku: Ve frenštátském muzeu
najdete devět stálých expozic. Více informací o nich na: http://www.muzeumnj.cz/
muzeum-ve-frenstate-pod-radhostem/stale-expozice/
text a foto: Martin Trubač
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Hudební akce roku Horečky fest 2014 přilákala na 3000 návštěvníků
Hudební rodinný festival - tento přívlastek
v názvu naplnil letošní Horečky fest doslova. Po deštivém pátku, kdy organizátoři festivalu vynaložili neuvěřitelné úsilí k tomu,
aby byl festival připraven, přišla sobota
12. července - den D a počasí bylo ideální.
Přesně v poledne se otevřely brány do jednoho z nejkrásnějších festivalových areálů
v republice a byl zahájen čtrnáctihodino-

cími hvězdami se představily i ty vycházející, například objev Hlasu Československa
zpěvačka Elis, anebo vynikající hudební
partička Tatroska, která na Horečky festu
2014 po dvouleté odmlce slavila návrat
na pódia. Je dobrou tradicí, že festival otevírají místní frenštátské kapely. Letos to byl
gipsy jazzový Hot Club Fren a kapela Lower
Street. Žánrově byl letošní ročník Horečky

vý hudební maratón jménem Horečky fest
2014. Celkem 4 scény, 25 kapel a 15 DJ´s a
pestrý doprovodný program festivalu přilákal na letošní Horečky fest zatím rekordní
počet návštěvníků, jejichž počet dosáhl 3
tisíc. Horečky fest 2014 slavil jednoznačný
úspěch.
Hlavní festivalové hvězdy Anna K, Peter
Bič Projekt, Blue Eﬀect, Citron, Doga a
Vilda Čok vystupovaly na dvou hlavních
pódiích, Continental stage v Amﬁteátru
na Horečkách a Siemens stage na přilehlé
louce bývalého areálu zdraví. Spolu se září-

festu neuvěřitelně pestrý. Obě hlavní pódia
doplňovala třetí nejmenší scéna u restaurace Rekovice, ta patřila začínajícím kapelám a alternativě. Vystupoval zde například
trojanovický Rotoped Band, výborní Public Relations z Ostravy, anebo slovenský
Atmosferik. Po západu slunce se otevřela
čtvrtá taneční scéna - Taneční stodola, kde
hrálo několik DJ´s a promítaly se nezávislé
ﬁlmy.
Program festivalu byl kromě spousty kvalitní muziky obohacen o celou řadu doprovodných akcí. Děti i dospělí si užívali diva-

Terezínský příběh pod frenštátským nebem
Nemám rád silná vyjádření. Zvláště pokud jsou založená na subjektivním dojmu.
Přesto se jednoho právě teď dopustím: Nejvýraznější událostí letošního beskydského
léta je bezesporu divadelní zpracování knihy Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou, které jsme mohli zhlédnout
v neděli 20. července 2014 na frenštátském
nádraží. Představení bylo součástí projektu
Vlak Lustig - Vlak Odvahy, který již třetím
rokem v rámci festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran putuje po městech (či spíše nádražích) České republiky.
Představení doprovázela výstava a beseda
na téma „Člověk a zlo“.
Letošní putování Vlaku Lustig bylo spojeno s výročím 70 let od vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi, kdy
došlo k nějvětší genocidě našich občanů

v dějinách.
Divadlení zpracování příběhu, který je sám
o sobě velmi silný, bylo vpravdě dech beroucí a mráz po zádech nahánějící. Jste při
něm svědky, jak šestici lidí postupně - cynicky a bez uzardění - obírají o vše - nejprve o peníze, posléze o důstojnost a nakonec
i o šaty. A ta nahota, se kterou před vašima
očima šest nešťastníků odchází do sprch
(vlastně do plynových komor), nejvýmluvněji ukazuje, jak křehký a zranitelný může
být člověk, když padne do spárů jiného člověka, jehož ve hře reprezentuje nacistický
důstojník Brenske (skvěle zahraný Radkem
Zimou). Jeho úšklebek: „Ani my přece nemůžeme udělat víc než VŠECHNO!“ mi
nahání hrůzu ještě teď.
Martin Trubač
foto: Tomáš Karaﬁát

delního spektáklu v podání divadla Kvelb
Theatre z Českých Budějovic. Kumštýři
bavili návštěvníky festivalu dvěma kusy,
Otesánek a Černá rodinka. Velký úspěch
slavila festivalová školka, ve které mohli návštěvníci bez obav ponechat své děti, o které se staraly zkušené vychovatelky z agentury 7 AGENCY. Zde také probíhaly hudební
dílny pod vedením pedagogů frenštátské
ZUŠ. Přímo u věže skokanského můstku postavil lezecký oddíl Gekon lezeckou
stěnu. Vylézt si mohl každý z návštěvníků
festivalu a to za dobrovolný příspěvek
do kasičky na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách. Po festivalovém areálu se také procházela partička tanečníků
z nízkoprahového centra Kryt, která volně
předváděla taneční kreace ve stylu Kramp
a Breake dance. Ale nejvíce viditelné opět
bylo dílo mistrů graﬃti ze společnosti Sprayart34, kteří stejně jako loni vytvářeli přímo před očima návštěvníků obří obraz na
motivy hudby a symboly Beskyd. No a aby
toho nebylo málo, odpálili pořadatelé krátce pojedenácté večerní ohňostroj ze střechy
věže skokanského můstku. „Jsem úplně vyšťavená, ale spokojená, tohle byla fakt super
akce, perfektní výběr kapel, spousta známých a hlavně to luxusní počasí. Nakonec i
ten ohňostroj z věže můstku neměl chybu,“
vyjádřila se Martina Jurková, pravidelná
návštěvnice festivalu. Jak už to bývá, určitě
ne všechno bylo bez chyby, například porucha lanovky, kterou vyváželi frenštátští
skokané na lyžích návštěvníky na Horečky.
Ti museli být nakonec „vysvobozeni“ frenštátskými hasiči.
Marián Žárský
MěKS Frenštát p. R.
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Co vám v jiném jazykovém kurzu neřeknou - díl druhý: Jazyky jsou pro všechny
V minulém díle jsem se vás pokusil povzbudit do učení se cizím jazykům. Prvním
povzbuzením bylo, že jazyky nejsou jen
pro vysokoškoláky. Podtitul dnešního článku tedy zní „Jazyky jsou pro všechny“.
Za tímto tvrzením si stojím a ani vysoký
počet „chronických začátečníků“ hlásících
se do různých kurzů, včetně našich, mi můj
postoj nevyvrátí. Přiznávám však, že tento
podtitul musím doplnit ještě o krátký dovětek, takže konečné znění bude „Jazyky jsou
pro všechny, kteří chtějí“.
Učení se cizím jazykům opravdu není doménou vysokoškoláků nebo intelektuálů
či inteligentů. To, jestli se naučíte, nezávisí
na vašem předchozím vzdělání, ale na tom,
jestli a jak moc chcete. Předchozí vzdělání
vám sice může pomoci v učení, protože
můžete mít vytrénovanou paměť, ale určitě
ani dobrá paměť není spásou ani podmínkou pro to, abyste se cizí jazyk naučili.
Dokonce si dovolím tvrdit, že vysoká škola
a někdy i střední ovlivní člověka natolik, že
není schopen přijít na systém, jak se naučit
cizí jazyk. Naopak lidé bez vysokoškolského vzdělání snadněji akceptují dobré rady
lektora a jde jim to lépe. Vysokoškoláci totiž
příliš spoléhají na principy, které při učení
jazyků neplatí. Uvedu tři nejčastější.
1) „Nemusím vědět vše, stačí vědět, kde to
najdu.“ To je typický přístup lidí s vyšším
vzděláním. Zkuste ale vysvětlit cizinci, že to,
co mu chcete říct, máte ve svých poznámkách v sešitě na straně 16, čtvrtý řádek shora. Jak říká můj švagr „To je Vam platne jak
zuby pod pažu“. Jazyk není klasický školní
předmět, ale komunikační prostředek, a je
třeba ho dostat do krve. Jak? Častým opakováním. Z toho plyne – nestačí vědět, kde
to najdu.
2) „To logicky odvodím.“ Ve fyzice lehce odvodíte například vzorec pro výpočet
rychlosti. Ano, rychlost je v km/hod, z toho
vyplývá, že to bude dráha lomeno čas. Takže
v = s/t. Během tří sekund odvodíte podobné vzorce ve fyzice, matematice, geometrii
i jinde. Ale jazyk vyžaduje rychlejší reakci.
Zkuste se bavit s cizincem, který na každé
vaše slovo bude čekat 3 sekundy. V lepším
případě se omluví, že potřebuje už jít a že
„snad příště“. Nebo si zkuste představit, že
se s nějakým cizincem bavíte česky a čekáte na jeho reakci stejnou dobu, tedy ty tři
sekundy na každé slovo. Po druhé větě už
budete stepovat nohou a hledat výmluvu
nebo nějakou spásu, abyste se svého pomalého společníka zbavili. Z toho plyne – logika je na nic.
3) „Půl roku? To je času...“ Dovolím si
jednu anekdotu. Odborníci dělali průzkum
mezi lidmi různého stupně vzdělání, za jak

dlouho by se dokázali naučit čínsky. Nejdříve se ptali vysokoškolského profesora
s několika tituly před i za jménem, který
odpověděl, že asi 4 až 5 let. Další byl na
řadě asistent, ten si věřil více a řekl, že tak 2
až 3 roky. Třetím byl mladý inženýr s krátkou praxí ve fabrice. Odpověděl: „ Myslím,
že rok až dva by mi stačily.“ Poslední byl
student druhého ročníku na vysoké škole
a z toho místo odpovědi vypadlo: „A kdy
bude zkouška?“

na to jak a získáte ten správný grif, začne
se dílo dařit a vás to začne bavit. Jakmile
najdete zalíbení v opakování vět a získávání zručnosti v komunikaci, máte vyhráno.
Sto padesátý třetí hřebík do dřevěné budky
zatlučete stejně zručně, jako sto padesátou
třetí větu v cizím jazyce do své hlavy.
Možná vám to zní trochu drsně, ale všichni
přece známe úsloví „Musím mu to vtlouct
do hlavy“. Samozřejmě, že v jazykové škole
nepoužíváme kladivo a ani moderní meto-

Metoda vtloukací - drsná, ale účinná.

Je to sice anekdota, ale anekdoty přináší
sám život. Proto se v ní odráží i to, že každý
máme jinou představu o náročnosti jazyka a jinak přistupujeme ke studiu. Jazyk se
však neučíme na zkoušku, ale na celý život.
Z toho plyne – nejde se učit jen před zkouškou.
Těmito příklady v žádném případě nechci
odradit vysokoškoláky. Chci vás jen všechny bez rozdílu vzdělání navést na to, že k jazykům je třeba zaujmout jiný postoj. Proto
lidé, kteří nejsou ovlivněni vysokoškolskými manýry, mají mnohdy větší předpoklady k úspěchu. Sám jsem se učil angličtinu
až po vysoké škole, ale teprve až jsem se
zbavil oněch manýrů, dostavil se úspěch a
udělal jsem státní zkoušku.
Naopak chci povzbudit všechny, kteří nejsou zvyklí se učit, a proto si nevěří. Tvrdím,
že cizí jazyky jsou ideální pro ty z vás, kteří
rádi děláte rutinní práce. Někdo rád vyšívá, někdo plete košíky, jiný peče perníky a
někdo rád stlouká něco ze dřeva. Tyto činnosti vyžadují opakování a zručnost. První
stehy na výšivce jsou neohrabané, stejně tak
první ohyby proutků vám nejdou, když vyrábíte košík, první perníky jsou roztečené
nebo tvrdé a na první dřevěné budce ohnete nejvíce hřebíků. Jakmile však přijdete

dy vám nepřijdou jako něco násilného. Jde
jen o to, aby lektor našel mnoho způsobů,
jak studenty přimět k použití dané věty či
gramatického jevu, takže student pak vůbec nevnímá, že by mu bylo něco vtloukáno, ba naopak velmi příjemně se na hodině
baví, protože získává větší a větší zručnost.
Jakmile získáte zručnost, dílo se daří a vás
to začne bavit.
Jak to tedy shrnout? Naučit se mohou
všichni. Studovaní s nesprávnými manýry
potřebují najít jinou cestu, manuálně zruční mají ideální příležitost využít své trpělivosti.
Stanislav Blažek
BUBO-jazykový klub
foto: Martin Buryan

Zasedání Zastupitelstva obce
Zveme všechny občany
na 29. zasedání Zastupitelstva obce
Trojanovice, které se koná 1. září
2014 v 18.00 hodin na hřišti
Pod Javorníkem.
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Zážitky veterináře: S felláhy na divočáka
Čas je a vždycky byl neúprosný a mé dny
v Alžírsku se chýlily ke konci. Žil jsem tu
spoustu let a poznal mnoho přátel a zajímavých lidí, se kterými jsem se chtěl pořádně
rozloučit, protože jsem tušil, že většinu
z nich už nikdy nespatřím.
S manželkou jsme se rozhodli, že uspořádáme dvě hostiny. První hostinu jsme připravili pro felláhy, místní zemědělce, mé
dlouholeté klienty. Jelikož v muslimském
světě muži své manželky na hostiny zásadně neberou, nemuseli jsme se zdržovat
žádnými sladkostmi a zákusky a připravili
jsme tradiční arabské mešui. Tak se v severní Africe říká
jehněti na rožni,
podávanému s fantastickou směsí bylinek,
koření, omáček, s nekvašeným chlebem
jako přílohou. Stejně tak jsem se nemusel
zdržovat s nákupem alkoholu, protože jak
známo, tento škodlivý nápoj Alláh muslimům přísně zakazuje. Na mé hostině však
došlo k zajímavému jevu, neřku-li zázraku.
Uprostřed muslimského světa se zřejmě
na chvíli rozprostřelo křesťanské nebe,
pod kterým do sebe mladí Arabové schovaní za olivovníky lili alkohol všeho druhu,
až se hory zelenaly.
Druhá hostina byla určena pro mé přátele z
Evropy. Část tvořili mladí francouzští lékaři, kteří si zde odbývali civilní službu, a část
Švédové ze společnosti Skanska, budující
v Alžírsku nové školy. Jeden z nich, Steve,
velký milovník vepřových steaků, v Alžírsku trpěl jako zvíře, protože v muslimském
světě se vepřové maso nedá koupit. Alláh
skrze Mohameda totiž v Koránu označil
prase za nečisté zvíře, a tak v muslimských
státech na vepřové nenarazíte. Jak mi ale
vysvětlili brzy po příjezdu mí francouzští
přátelé, vepřový steak se v Alžírsku sice
nedá koupit, ale dá se ulovit! Na okraji
Sahary, v hornaté krajině porostlé eukalypty, zakrslými borovicemi a všudypřítomným křovím, se utěšeně množila stáda divočáků, která zde neměla žádné přirozené
nepřátele. Proto jsem se rozhodl, že své evropské přátele překvapím pečínkou z divokého prasete a učiním tak Steva neskutečně
šťastným. Pečínka mi však zatím pobíhala
po lesích, tak jsem se začal v okolí poptávat,
kdo by mi pomohl divočáka skolit. S náborem lovců jsem musel rychle přestat,
protože na lov divočáka chtěli všichni. A
těšili se, že s sebou vezmou i strýce Mohameda a jeho syna Ahmeda a soused Ali, že
by si šel taky zastřílet a to jsme zapomněli
na Hasana, ten má doma dvě pušky, takže
jednu může půjčit Omarovi...
Ráno mne čekalo před domem nejméně dvacet lovců. Nadšeně na mne mávali
zbraněmi. Věděl jsem, že zbraň tady vlastní

každý felláh, takže množství zbraní mne
neudivilo. Zhrozil jsem se však, když jsem
spatřil, v jakém jsou stavu! Potlučené a poškrábané, to byly ještě ty lepší. Vzadu jsem
dokonce zahlédl mladého výrostka, jak si
drátem přivazuje hlaveň k pažbě.
Mí lovci mne oblehli. „Tak jedeme, doktore, hurá na divočáka!“ překřikovali se jeden
přes druhého a mávali zbraněmi s prsty
na spoušti. Mezi nohama nabuzených ozbrojenců se motali divocí psi a poštěkávali. Čekal jsem, koho prvního napadne vyzkoušet na nich kvalitu munice. Arabové
jsou přirozeně hraví a střelba na pohyblivý
cíl je jejich oblíbenou zábavou. Když jsem
podesáté opatrně odsunul další z hlavní,
kterou mi někdo při diskuzi přátelsky tisknul k břichu, zavelel jsem k odjezdu.
Všech dvacet rozjařenců se vlezlo do pouhých tří aut. Naskákali tam jako veverky.
V mé maličké terénní Ladě Nivě nás jelo
sedm. Sedm mužů a šest nabitých pušek.
Mí lovci si je mezi sebou podávali, lezli zepředu dozadu, pokřikovali jeden přes druhého a především, neustále mi pod nosem
mávali svými nespolehlivými vražednými
kvéry.
„Dejte to ode mne pryč,“ zařval jsem každou chvíli. Z auta za námi se dokonce ozval
výstřel!
„Co to bylo, mám zastavit?“ jektal jsem
zuby.
„Klid, jeďte dál, Hasanovi vystřelila puška,
to ona občas dělá. Ale naštěstí ji měl zrovna
vytaženou z okýnka,“ křikl na mne Omar.
„A nezranil někoho na ulici?“ vyzvídal
jsem.
Omar pokrčil rameny: „Neřekl bych. Takovou mušku zas Hasan nemá.“
Kodrcali jsme dál. Za námi běželi divocí
psi a nad námi začali poletovat supi. Supů
si bohužel všiml i Omar, který seděl vedle
mne, a jak se na správného Araba patří, začal po mrchožroutech pálit z okýnka. I on
měl hlaveň zadrátovanou vším možným
a já jen čekal, kdy mi střepiny z jeho pušky roztříští hlavu na tisíc kousků. Netreﬁl.
Puška vydržela. Supi mávli křídly a plavně
přelétli víc doleva. Omarovi zmizeli z mušky. Ten však nezaváhal ani na vteřinu, strčil mi svou pušku zralou do šrotu pod nos
a jal se zaměřovat obrovské ptáky z mého
okýnka. Tiše jsem si pro sebe úpěl. V jedné
ruce jsem držel volant a druhou jsem pomalu zavíral okno a tím posouval hlaveň
Omarovy pušky výš, dál od mého nosu, očí
a mozku. Tímto manévrem jsem Omarovi
znemožnil míření a zachránil si život. Ještě
chvíli se snažil a pak hlaveň strhl z okna a
mého podbradku k sobě. „Mališ (nevadí),“
procedil mezi zuby.

„Já končím,“ zařval jsem, zastavil auto a
vykulil se do písku. Rukama jsem si zakrýval hlavu a snažil se zavrtat do země.
„Zastavil jste dobře, doktore,“ pochválil
mne Omar nevzrušeně. „Jsme na místě.“
Nevím, jak dlouho jsem ležel v písku a
třásl se. Když jsem se vzpamatoval, všude
kolem mne se ozývala střelba, hlasitý štěkot
psů a řev honců. Řev, ryk a štěkot se z různých končin soustředil do jednoho místa,
z čehož jsem usoudil, že ubohý divočák už
to má spočítané. A měl. „Tubib, tubib (doktore),“ začalo se ozývat lesem. Volali mne.
Šel jsem za hlasy a brzy partu lovců našel.
Skláněli se nad zastřeleným divočákem a
klacky odháněli dotírající psy.
Obhlédl jsem honce i lovce. Zdálo se, že
hlavy, ruce, nohy i ostatní části těla mají neporušené. Nechápal jsem, jak je to možné,
ale oddechl jsem si. Rozdal jsem bakšiš a
zeptal se, kdo mi pomůže vyvrhnout divočáka. Všichni Arabové začali divoce mávat
rukama a kroutit hlavou.
„No jo, vlastně, divočák je pro ně nečistý,“
pomyslel jsem si. Tak jsem jako jediný nevěřící pes ve skupině musel kance nakonec
vyvrhnout sám. Ještě že jsem měl tatínka
řezníka.
Po dlouhém přemlouvání mi aspoň pomohli donést divočáka k autu. Napřed si
omotali ruce hadry, pak si opatřili pořádně
dlouhou a pevnou větev, na kterou běhama
přivázali divočáka a dávali velký pozor, aby
se jich rozkývané prase při chůzi nedotklo.
Ale jak se říká - konec dobrý, všechno dobré. Divočák na červeném víně všechno mé
strádání vynahradil. Steve i ostatní přátelé
si chuť kančího masa nemohli vynachválit,
protože hostina se konala nedlouho
po černobylské katastrofě a Švédové věděli,
že si ve své vlasti na divočákovi nepochutnají velmi a velmi dlouho.
MVDr. Zdeněk Lysý
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Z táborového deníku
Pondělí 14. 7. 2014 8:30: vše je připraveno, vedoucí mají rozdělené děti do oddílů,
lékárničky jsou plné, chatky připravené a
vybavené,
umývárna a suché záchody
také v provozu, paní kuchařka a zdravotník v pohotovosti a všichni netrpělivě
vyhlížíme první táborníky.
9:00 přijíždějí první nadšené děti a ubytovávají se v nových krásných dřevěných
chatkách, které jsme vybudovali za přispění
obce Trojanovice z grantu pro sportovní a
zájmovou činnost mládeže. Je teplo, sluníčko svítí a my se na děti těšíme čím dál víc.
10:30 všechny děti jsou ubytované, čeká je
první nástup a pokyny hlavní vedoucí tábora, která během svačinky dětem vysvětluje
pravidla pro táborníky a prozrazuje program prvního dne.
11:00 děti nadšeně pobíhají kolem stáje
v holínkách s přilbou v ruce. Aby taky ne,
vždyť tábor nese název „Jak vycvičit draka“
a lepší draky, než ty řehtající čtyřnohé
ve stáji si děti ani nemohly přát. Po hlavních instrukcích, jak se u koní chovat, děti
berou hřebílka a kartáče a pouštejí se
do čištění draků.

20:00 první jízda na dracích dopadla dobře, nikdo nespadl, nikdo nebyl zraněn. Odpolední program byl v lese, kde jsme odchytli toulavé dráčky a stali se jejich strážci.
Za ztrátu svěřeného draka se samozřejmě
strhávaly body. Pondělní etapovou celotáborovou hru zvládli všichni skvěle. Malinko se zatahuje, nad Radhoštěm se blýská,
ale my u táboráku vesele zpíváme a baštíme
opečené špekáčky.
Úterý 15. 7. 2014 16:45: je to neuvěřitelné,
ale všichni jsme vyšlapali Velký Javorník
bez větších obtíží. Během cesty jsme splnili
připravené úkoly a čekala nás svačinka. Byl
to náročný den, dopoledne jsme jeli
na vyjížďku na dracích a pak jsme si hráli
hry v táboře, zatímco se přišli na zvířátka
podívat táborníci z příměstského tábora
Korálky, který pořádalo CVČ ASTRA. Čeká
nás ještě výstup na rozhlednu a pak sestup

do tábora. To ovšem není vše, na večer je
připraveno vystoupení pejsků, kteří nám se
svými psovody Marikou a Michalem přijedou ukázat základní poslušnost, obranu a
také ukázku všelijakých agility cviků, které si děti mohou vyzkoušet, ale pššt, je to
překvapení. Po vystoupení pejsků nás čeká
ještě diskotéka s maškarním karnevalem.
Moc se těšíme, masky máme připraveny a
chceme si tábor pořádně užít.
Středa 16. 7. 2014 8:00: budíček je posunutý o půl hodiny, protože jsme na diskotéce tančili ještě chvíli po večerce, která byla
každý den ve 21:30. Dneska si zkusíme naše
draky vodit v jízdárně přes kavalety a zvládnout i slalom, zastavení a vykročení vpřed,
snad se nám to podaří. Na odpoledne je
naplánován výlet na koupaliště a večer nás
čeká soutěž s názvem „Bonanza má talent“,
kde se zabavíme scénkami a vystoupeními,
které si připravujeme vzájemně ve všech
oddílech. Dnes je zase krásný slunečný den,
a tak někteří budou s vedoucími Zuzkou a
Míšou spát pod širákem. To jsem zvědavá,
jak to dopadne.
Čtvrtek 17. 7. 2014 23:00: konečně jdeme
spát, bylo to dobrodružství, byli jsme
na noční hře, kde bylo naším úkolem dojít stezkou odvahy
až do cíle a podepsat se na listinu, podle které se nám přičítaly body. Nikdo se moc nebál, tak byli
strašidelní vedoucí trošku zklamaní, že
asi měli strašit více, ale hlavní je, že jsme
si to všichni užili. Před noční procházkou
jsme koukali v letním kině na ﬁlm, podle

kterého je nazván náš tábor. Na večeři byla
domácí pizza, takže jsme se pěkně nacpali,
vůbec celý týden nám paní kuchařka Vlasta
Školeková pěkně vyvařovala, za což jí moc
děkujeme. Nicméně dnešní den byl také
velmi teplý a místo plánovaného výletu
na Horečky jsme se raději vydali do stínu
do lesa. Ovšem, aby to nebyla nuda, dala
nám hlavní vedoucí do ruky buzoly a připravila nám trasu s lístečky, na kterých byl
napsán pouze azimut, či směr, kudy se vydat. Nikdo se neztratil ani na východ, ani
na západ, a všichni došli až k pokladu, který
hlídal spící alfadrak. Dopoledne jsme byli
na dlouhé procházce s koňmi, kterou si děti
moc užily. Kousek od tábora ovšem stoupl
největší drak na nohu vedoucí Terezce, která pak musela na rentgen, naštěstí bylo vše,
kromě modřiny, v pořádku a doufáme, že
se rychle zotaví.
Pátek 18. 7. 2014 17:00: po týdnu plném
dovádění a skotačení je v táboře klid. Děti
jsou s krásnými zážitky a plné dojmů v pořádku předány rodičům. Dort pro vítězný
oddíl „Drakobijců“ s vedoucí Vendou už je
dávno snězený a nám se vrací vzpomínky
na dopolední jezdecké závody, kde děti absolvovaly jízdu zručnosti na dracích. Celý
týden ale sbírali i „Jihovýchodní draci“
s vedoucí Adrianou a „Dragoni“ s vedoucí
Terkou v celotáborových hrách, soutěžích,
cvičení draků a zvláštních úkolech body,
které se sčítaly. Nutno dodat, že vycvičit
draka zvládli opravdu všichni malí táborníci a o dort se rozdělili také všichni.
text a foto: Zuzana Školeková
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Rok se s rokem sešel aneb pouť na Hostýn
Dáte mi jistě za pravdu, že jsme rádi opět
přivítali nabídku pana Jana Tichavského.
O jakou nabídku se jednalo? Účast na pouti
na sv. Hostýn v neděli 15. června 2014.
Vyjeli jsme autobusem v ranních hodinách, abychom byli na Hostýně před 9. hodinou. To byl čas, kdy za všechny poutníky
z Trojanovic a Frenštátu p.R. a jejich rodiny
byla sloužena mše svatá, kterou v letošním
roce celebroval P. Jiří Šolc SJ– superior a
rektor baziliky.
Po mši svaté se někteří zúčastnili pobožnosti křížové cesty, kterou jsme se letos
modlili podle amerického arcibiskupa Fultona Sheena. Ten nás nabádá např. k takovýmto zamyšlením: „Proč je na světě bolest?
Proč si myslíme, že Ježíš nás kompromituje
ve společnosti? Kazí mladým kariéru? Proč
si někdy myslíme, že to nějak půjde i
bez něj?“ Na závěr křížové cesty jsme poděkovali za myšlenky a náměty pro náš pozemský život.

Ve 13.00 hodin se konalo v bazilice svá-

tostné požehnání, které vedl a na závěr
pouti nám požehnal P. Stanislav Peroutka
SJ. Potom už následovala cesta zpět do našich domovů.
Počasí nám přálo, i když bylo trochu
chladněji než v minulých dnech (člověk je
ale tvor stále nespokojený).
Chtěla bych jménem poutníků velice poděkovat panu Janu Tichavskému za jeho
nezištnou ochotu a obětavost při pořádání
těchto poutí.
text a foto: Milena Mužíková

Trojanovické hasičky na krásném druhém místě

Letos proběhl 18. ročník hasičské soutěže
O putovní pohár starosty obce v kategorii
mužů a 16. ročník O putovní pohár starosty
hasičů v kategorii žen.
Soutěž proběhla za slunečného počasí. Zúčastnilo se 20
družstev. Vítězem v kategorii mužů se stali
hasiči z Větřkovic (bývalý okres Opava)
s časem 14.950 s, v kategorii žen zvítězily
hasičky z Hájova s časem 20,109 s.

SDH Trojanovice postavil dvě družstva
mužů (obsadily 8. a 9. místo) a jedno družstvo žen, které vybojovalo krásné 2. místo.
Hasičský den v Trojanovicích ukončil Letní
večer se skupinou Arriön.
Tomáš Martinák
foto: Jan Novotný

Dvanáct divadelních ohlédnutí
Ohlédnutí osmé: Naši furianti a generace
Národního divadla
Markýtka: Inu, dnes v noci strejčku, stala
se mi vám moc divná věc! Jak vám tak spím
na návsi vedle té kapličky svatého Jana v našem vozejku pod plachtou, najednou se vám
krade ke kapličce ňáká ženská vosoba, hlavu
měla zabalenou v plíně, a přilepí nějakej papír na kapličku. Tu já vyskočím z vozu a křičím: „Počkejte, vy jedna hříšná vosobo, cák
to děláte – dyť je todle posvěcený místo.“ Ona
vzala do zaječích a já ty lejstra strhla dolů a
skovala jsem je do vozu. Já to ráno čtala. Až
jsem se toho lekla, co tam stálo napsáno!“
A nebylo divu. Šlo totiž o paličský list. Ale
hezky po pořádku. Ve vesnici Honice je
vypsáno konkurzní řízení na ponocného.
Uchazeči jsou dva: krejčí Fiala a vojenský
vysloužilec Bláha. Rozhodnout má obecní
výbor. Jeho čelní exponenti jsou však rozděleni. Starosta preferuje Bláhu, zatímco
první radní Fialu. Problém je, že nejde
jen o volbu ponocného, ale také – a to především - o prestiž, o to, čí názor má větší
váhu. A jak už to tak bývá - vždy, když se
někomu stane výkon veřejné funkce prostředkem k léčení vlastních komplexů - je
na problém zaděláno. A do toho všeho ještě
paličský list!
Na počátku 30. let se v celé Evropě zvedla vlna demokratických revolucí a výjimku netvořily ani české země. Do kulturně
společenského života začaly progresivněji
vstupovat mladé generace, které se snažily
o prosazení nových programů, zvláště pak
srozumitelných pro nižší střední buržoazii,
a tak byl v tomto období formulován nový
program – Divadlo jako národní instituce.
Tento program s sebou nesl řadu nových
požadavků – byly kladeny vyšší požadavky na dramaturgii a herectví, výpovědní
hodnota měla být srozumitelná pro všechny společenské vrstvy, postavy měly většinou základ v reálných osobách (proto třeba
Naši furianti jsou první českou realistickou
hrou, neboť vycházejí z opravdových postav a před premiérou se celý soubor včetně
režiséra jel podívat do nejmenované jihočeské vesnice, aby lépe vystihli charakter a
koncept hry), do popředí se dostávaly především činohry, opery a balety byly odstrčeny do ústraní. Nejvyšším vrcholem těchto
snah bylo vytvoření samostatné reprezentativní instituce (postavení Národního divadla). Tyto snahy o zkvalitnění divadelní
činnosti se netýkaly pouze Prahy a proﬁ divadel – do procesu byla zapojena i amatérská divadla, která měla pozvednout úroveň
českého venkova. Celý tento program byl

nazván Národním divadlem a jeho hlavními představiteli byli např. K. H. Mácha,
K. Sabina, K. Havlíček Borovský, J. J. Kollár a pak také J. K. Tyl, který na programu
pracoval celý život. Nešlo mu o zkrášlování
českého jazyka prostřednictvím divadla, ale
o zkrášlování života diváků, tedy aby lépe
porozuměli a vážili si své vlasti a byli hrdí
na to, že jsou českého původu. Uvědomoval si, že svůj koncept musí rozšířit i na jiná
místa (nejen do Prahy) a do svého plánu
zahrnoval také vytvoření divadelních institucí v Brně a Olomouci. Dále také počítal se
zapojením ochotnických skupin.
Po předchozích kampaních a neshodách,
jak vlastně má národní divadlo vypadat
(K. H. Borovský například žádal, aby byla
umožněna polovina repertoáru v češtině
ve Stavovském divadle, což mu ke koncepci
Národního divadla stačilo – proti tomu se
ohradil Tyl a dožadoval se samostatné budovy). Nakonec byl v roce 1850 vytvořen
Sbor pro zřízení Českého národního divadla s předsedou F. Palackým, který se obrátil ke všem vrstvám s výzvou ke sbírkám,
byla formulována koncepce a idea Národního divadla a roku 1852 byl pak koupen
pozemek na nábřeží. Jelikož však došlo
ke změně politického zřízení (Bachův absolutismus), muselo se se stavbou počkat
na vhodnější čas. Po skončení této nepříznivé politické situace vzniklo Prozatimní
divadlo, které se pak stalo součástí Národního divadla.
16. 5. 1868 byl položen základní kámen
Národního divadla. První kámen, který na
místo dorazil, byl z hory Radhošť (dorazil 5.
5.) další kámen byl z Řípu a další z Blaníku.
Přednost před radhošťským kamenem však
dostal kámen z Řípu, neboť měl pro národ
„vyšší mravní hodnotu“. Paradoxně se však
ukázalo, že kámen z Řípu je tvrdý čedič a
během týdne jej nikdo nestihne opracovat,
proto byla použita náhražka z Louňovic ne-

daleko Říčan (ten však posloužil a pak byl
vyměněn). Všechny ostatní kameny byly
dovezeny v jednom roce (tedy 1868) až
na jeden, který dorazil o rok později – a to
až z Chicaga, kde žila silná skupina krajanů. Stavba divadla byla ﬁnancována především z veřejných sbírek, do kterých přispěl
i František Josef I. Nad portálem a oponě
je nápis Národ sobě a o výtvarnou výzdobu se postarali hlavně mladí umělci jako B.
Schnirt, M. Aleš, F. Ženíšek, J. V. Myslbek,
V. Brožík a J. Mařák, architektem byl Josef
Zítek. Slavnostní otevření bylo naplánováno na 11. 9. 1881 k příležitosti svatby korunního prince Rudolfa, ovšem toto nařízení zemského výboru mnozí nelibě nesli, a
proto bylo divadlo otevřeno prozatímně 11.
6. 1881 premiérou Smetanovy Libuše. Odehrálo se však pouze několik představení a
divadlo, snad prý nepozorností klempířů,
12. 8. vyhořelo. Ihned však došlo k dalším
sbírkám, které umožnily opravu divadla,
které se ujal prof. Arch. Josef Schulz, který
odstranil některé nedostatky v hledišti i jevišti. 18. 11. 1883 pak bylo Národní divadlo
znovuotevřeno opět Smetanovou Libuší.
Zápletka téměř kriminální je nakonec vyřešena. Přičiněním moudrého ševce Habršperka se ukáže, že autorem vyděračského
listu není Bláha, ale Fialovic prostomyslná
dcera Kristýna a že cílem bylo Bláhu v očích
veřejnosti očernit. Vše dobře končí. Dokonce i radní Bušek je ochoten přiřknout
poctivému Bláhovi ponocenství. Jestli si
však myslíte, že ho přesvědčily argumenty,
tak to jste na omylu. Žádné zmoudření se
nekoná. Svůj názor Bušek mění jenom proto, že Habršperk slíbil krýt jeho nezákonné
pytláctví. Takže za šťastný konec nakonec
může korupce. Inu, vždyť je to hra z českého prostředí.
text: Linda Blažková, Martin Trubač
foto: Bangalore Guruswamy

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

