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Nemá cenu slibovat, co nejde splnit!
Tento měsíc končí funkční období současného zastupitelstva obce. Je to důvod
k ohlédnutí a rekapitulaci, o kterou jsme
požádali starostu obce Mgr. Jiřího Novotného.

Horečky výrazně nahoru.
Co ti naopak dělalo největší vrásky?
Asi projekt kanalizace k Zahrádkám, která
se tamním obyvatelům léta slibovala. Lidé
dlouho čekali, ale pak jim docházela trpělivost. Poprosil jsem je, ať ještě rok počkají, že pokud nezískáme dotaci, uděláme to
z vlastních prostředků. Naštěstí jsme získali
2 mil. Kč a kanalizaci nemusela obec platit
sama.
Lišilo se pro tebe volební období 2010-2014
od toho předchozího?
Rozdíl byl v tom, že jsem se nemusel rozkoukávat a měli jsme projekty, na kterých
se pokračovalo. Tím, že jsem z Pod Javorníka, tak jsem se musel v prvním funkčním
období více rozkoukávat na Lomné a Bystrém, kde jsem lidi až tak moc neznal.

Jirko, jako starosta máš za sebou druhé
funkční období. Když se za ním ohlédneš, co
všechno se podařilo?
Přišel konec mého již druhého volebního
období a musím říci, že to bylo období dobré. Udělalo se velké množství práce.
Jedním z hlavních cílů, které jsme si předsevzali, bylo zabránit nebezpečí těžby černého uhlí v našem regionu. Podle mě jsme
se významně přiblížili k vytěsnění těžařů z oblasti a myslím, že stačí velmi málo
a o těžbě v Beskydech nebude již nikdo
v budoucnu uvažovat. Zároveň se udělalo mnoho pro infrastrukturu obce, kdy se
postavily vodovody, kanály, cesty a osvětlení. Zkrášlily se obecní stavby, zlepšilo se
odpadové hospodářství i školy. Začíná se
také dařit v rozvoji cestovního ruchu. Nyní
má obec aktivity jak na Pustevnách tak na
Horečkách. Na mnohé projekty se získaly
dotace. Je toho skutečně hodně.
Která věc ti v uplynulém období tvého starostenství udělala největší radost?
Nechci pořád omílat doly, ale pravomocné rozhodnutí o odstranění těžních věží
mě vážně potěšilo. A nyní aktuálně 17. září
rozhodl soud a zamítl žalobu OKD. Potvrdil tak, že doba trvání staveb v areálu Dolu
Frenštát nebude prodloužena. To je velké
vítězství, které výrazně přiblížilo likvidaci
těžních věží.
Také mám velkou radost z toho, že se rozvinula výborná spolupráce s městem Frenštát p. R. Společně jsme např. založili fond
Horečky. Díky tomuto fondu jde lokalita

Co ses za dobu svého dosavadního působení
v čele obce naučil?
Člověk nahlédl do mnoha věcí. Zjistil, že
jsou věci, které ovlivní a které ovlivnit nejdou. Zjistil jsem, že nemá cenu slibovat
něco, co jednoduše nejde splnit. Nesplnitelné sliby vás mohou dostat akorát do problémů. Naučil jsem se lidem objasňovat,
nakolik jsou jejich požadavky reálné. Lidé
by neměli nereálné sliby vyžadovat a ani
nesplnitelným slibům podléhat.
Jako starosta obce musíš zvládat mnohé
- často velice rozmanité věci. Co tě nejvíc
baví?
Nejvíce mě baví tvůrčí práce. Ač jsou vodovody a kanalizace potřebné a budujeme
je, baví mě hlavně realizovat architektonicky hodnotné věci a myslím, že to na obecních budovách je vidět. Dovolil jsem si toto
číslo Obecních novin doplnit o čtyřstránku
z časopisu Architekt, kdy novinář Petr Volf
zařadil obec Trojanovice vedle Litomyšle,
kde od devadesátých let pracují na moderní
architektuře. Jsem velmi rád, že se dostalo
obci této cti a že je obec takto hodnocena.
Máme být na co hrdi a věřím, že obec bude
v tomto trendu pokračovat.

Lidé by se měli dívat kolem sebe a své okolí
zušlechťovat. Jednoznačně by si obec měla
zachovat charakter pasekářské obce a volné louky by se neměly zastavět. V cestovním ruchu postaveném na spolupráci obcí,
na nadregionálních značkách Pustevny,
Radhošť, Radegast, Velký Javorník, Horečky, bratři Strnadlové a Jiří Raška, vidím velkou budoucnost. Obec, její budovy, cesty a
služby by měly být vzorem a dobrým příkladem pro občany.
Co je třeba dotáhnout do konce, změnit
nebo vylepšit?
Je toho opravdu hodně. Vypíchl bych tři
hlavní věci. Dokončit obnovu Horeček jako
turistické lokality, opravit restauraci Rekovice a dostat ji do pozitivní ekonomické
bilance. Dokončit rekonstrukci obchodu
na Lomné, aby budova byla hezká, funkční a nabízela nájemní prostory pro drobné
podnikatele. Zlepšit služby na Pustevnách a
v Ráztoce a udělat z této lokality TOP destinaci České republiky.
Hospodaření obce v období 2010-2014
ve zkratce:

- Proinvestováno bylo do budov a
techniky celkem 32 mil. Kč
- Na dotacích bylo získáno 7,5 mil.
Kč
- Investice do nákupu budov (obchod, Rekovice) a podílu v lyžařském
středisku 6,5 mil. Kč
- Na účtech obce Trojanovice je 34
mil. Kč (pozn. před 8 lety měla obec
na účtu 23 mil. Kč)

K čemu se naopak musíš nejvíc nutit?
Nejvíce se musím nutit do psaní článků
do Obecních novin. Měsíc vždy uteče a
sám víš, že těch pár článků odevzdávám
na poslední chvíli a mnoho měsíců nenapíšu vůbec nic.

Čeho si vážíš na svých spolupracovnících
– zaměstnancích obecního úřadu, zastupitelích?
Zaměstnanci obce jsou velmi obětaví a
pracovití. I díky nim se daří mnoho projektů dotahovat do konce. Za to jim patří můj
velký dík.
Co se týká zastupitelů, zažil jsem už dvě
zastupitelstva a vážím si toho, že obě zajišťovala kontinuitu při spravování obce. Že
nové zastupitelstvo nikdy neměnilo výrazně směr nastavený jejich předchůdci. Také
si vážím na zastupitelích, že opravdu pracovali a nepolitikařili. Musím říct, že všichni
zastupitelé byli výborní a čest jejich práci.

Dobrý starosta musí být člověk s vizí. Jakou
cestou by se – podle tebe –měla obec Trojanovice ubírat do budoucna?
Trojanovice by měly být jednoznačně moderní obcí s lidmi, kteří uvažují dopředu.

Vlastnosti, které oceňuješ na svých spoluobčanech?
Trojanovjané jsou svérázní lidé. Často jsou
velmi tvrdohlaví a svéhlaví. Proto se s některými někdy špatně jedná. Na druhou stra-
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nu je v nich mnoho dobrého. Jsou schopni
pomáhat sousedům a mají rádi místo, kde
se narodili a kde žijí. Hluboký zakořeněný
vztah k Trojanovicím je to, čeho si opravdu
na lidech v obci vážím.
Všem dotazovaným na závěr rozhovorů
vždy říkám, že pokud mají na srdci něco, nač
jsem se neptal, mohou to dodat.
Dovolím si využít toto závěrečné slovo a
poděkovat tak v prvé řadě celé mé rodině,
která mě v práci velmi podporuje a bez jejíž podpory a tolerance bych práci pro obec
nemohl vykonávat. Zvlášť musím zmínit
svou ženu Markétu, která zatím trpělivě
snáší mé absence doma a snáší i to, že si
obecní problémy tahám domů. Moc jí
za její podporu děkuji.
Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům.
Bez podpory zastupitelstva by se tolik pro-
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jektů nepovedlo a obec by se místo jednotného proudu utápěla v hádkách, konfrontacích, klepech a „blbé“ náladě. To že se
skutečně všichni zastupitelé respektovali
mezi sebou a že uměli respektovat rozhodnutí většiny, je největší přidaná hodnota
naší obce. Když slyším, jak se v některých
zastupitelstvech hádají, tak je mi jasné, že
to neprospívá nikomu a zvláště ne obci samotné.
Chtěl bych vyzdvihnout práci mého předchůdce Drahomíra Stranadla, který předával obec s ﬁnanční rezervou a který dodnes
obětavě a nezištně pomáhá v rozvoji obce.
Nyní nás čekají nové volby do zastupitelstev. Podle mě jsou to nejlepší volby pro
občany republiky. Jednak mohou využitím
svého volebního práva nejvíc ovlivnit své
okolí a jednak mohou volit napříč politickými stranami a sdruženími, které ve vol-

Ministr ﬁnancí zavítal na Frenštátsko
Ve čtvrtek 11. září 2014 navštívil na popud obce Trojanovice ministr ﬁnancí Andrej Babiš Frenštát p. R. Setkal se se zástupci samospráv a s místními podnikateli a zaměstnavateli, navštívil dva
největší výrobní závody. Hlavním tématem jednání bylo ohrožení podnikatelského sektoru případným zahájením těžby na Dole
Frenštát.
Důvodem návštěvy ministra Babiše bylo setkání s významnými
frenštátskými a trojanovskými podnikateli, zaměstnavateli, zástupci samospráv a neziskových organizací. Ti všichni sdílejí obavy
o budoucnost podnikatelských aktivit na Frenštátsku. Zdejší průmysl i cestovní ruch je totiž stále ohrožen aktivitami OKD na Dole
Frenštát. „Podnikáme zde 20 let bez koruny státní podpory a vyplácíme 1 mld. ročně na mzdách. Kdyby se mělo těžit, tak bychom
se museli s výrobou odstěhovat,“ sdělil ředitel závodu Continental,
bude doplněno večer.
Ministr Babiš se zájmem vyslechl námitky přítomných proti nelegálním aktivitám těžařské ﬁrmy. „OKD stále podniká nezákonně
v nezkolaudovaných stavbách,” připomněl starosta Trojanovic Jiří
Novotný existenci největší černé stavby v České republice. „Pomůžu tím, že napíšu předsedovi báňského úřadu, aby to dal do pořádku,” komentoval tento stav Andrej Babiš.
Schůzka se uskutečnila přímo v prostoru závodu Continental Automotive Czech, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kromě generálního ředitele Zdeňka Przybyly se setkání zúčastnili také ředitel závodu Siemens Jaromír Zapletal, ředitel závodu AK Frenštát
Bedřich Raška, ředitel ﬁrmy EB Bartoš Leo Bartoš, majitel hotelů
Troyer a Ráztoka a spolumajitel lyžařského areálu na Pustevnách
Petr Hanko, radní města Frenštát p. R. Alois Jaroš, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta Trojanovic Jiří Novotný a předseda o. s. Naše Beskydy a člen komise
Rady města Frenštátu p. R. pro zrušení a zasypání Dolu Frenštát
Stanislav Uruba.
O to, aby se pan Andrej Babiš osobně seznámil s problematikou
Dolu Frenštát, usilovali členové občanského sdružení Naše Beskydy od jeho nástupu na ministerský post. Jeho návštěvě Beskyd předcházela emailová i telefonická komunikace a také schůzka
na půdě Poslanecké sněmovny v červnu 2014. Ministr Babiš navštívil Frenštát p. R. necelý týden před zahájením soudního řízení
v kauze černých staveb na Dole Frenštát.
Stanislav Uruba

bách kandidují. Jsem velmi rád, že v obci
kandiduje celkem 6 stran a to z toho důvodu, že si lidé skutečně mohou vybírat z lidí,
které znají a kterým věří, že v zastupitelstvu
budou hájit ne své vlastní zájmy, ale zájmy
všech lidí žijících v obci. To že se při volbách občané nemusí omezovat pouze na
volbu jedné strany, je velká výhoda voleb
do obecního zastupitelstva.
Obci Trojanovice přeji, aby měla v příštím
volebním období dobré zastupitelstvo i vedení. A pokud bude vůle občanů, tak budu
rád nadále obec vést, protože je ještě velké množství práce, která není dokončena.
Především stále stojí těžní věže a věřím, že
na jejich likvidaci by mohlo jedno volební
období stačit.
Děkuji za rozhovor.
rozhovor přiravil: Martin Trubač
foto: Martin Buryan

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 10. a 11.
října 2014 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 11. října od 8:00 do
14:00 hodin.
Pro voliče bydlící v části obce Dolina, Pod Radhoštěm a Pod
Javorníkem je volební místnost v MŠ Pod Javorníkem, kde
byla do pozice zapisovatelky jmenována slečna Jana Jurková.
Pro voliče bydlící v části obce Bystré, Lomná a Karlovice je
volební místnost v Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka Trojanovice Lomná, kde byla do pozice zapisovatelky
jmenována paní Alena Janáková.
Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit
do volební místnosti, může požádat v době voleb o přenosnou
volební schránku.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky).
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny
před konáním voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Jana Jurková

Naši jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Lydie Šablaturová

90 let

Marta Chudíková

85 let

Zdeněk Harabiš

85 let

Zdenka Kytková

75 let

Jitka Káňová

70 let

Josef Snoza

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 1. 9. 2014
29/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného
břemene pro vedení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku
p. č. 3580/3 v k. ú. Trojanovice pro stavbu na pozemku p. č. st. 208.
Platbu a ostatní podmínky věcného břemene určuje směrnice č.
1/2010.
29/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného
břemene pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3505
v k. ú. Trojanovice pro stavbu na pozemku p.č.3307/11 a 3305 v k.
ú. Trojanovice. Platbu a ostatní podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.
29/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného
břemene pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 596/8
v k. ú. Trojanovice pro žumpu na pozemku p.č.596/2 v k. ú. Trojanovice. Platbu a ostatní podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.
29/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje darování příjezdové
komunikace k rodinným domům č. p. 617, 282, 301 a k novostavbě
RD p. č. st. 1970 v k. ú. Trojanovice, na pozemcích p. č. 2903/1,
2902/3, 2907/2, 3528/2, 2907/5 a 2907/1 v k. ú. Trojanovice, do
vlastnictví obce Trojanovice s podmínkou, že bude darován také
pozemek p. č. 3528/2.
29/5 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků
pod komunikací, která leží na části parcel č. 2499, 2497/3, 2497/1,
2496 v k. ú. Trojanovice, do majetku obce Trojanovice. Zaměření
pozemků bude hradit obec Trojanovice.
29/6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o výstavbu vodovodního řadu na Lomné.
29/7 Zastupitelstvo obce schvaluje systematickou podporu Domovu Hortenzie, příspěvkové organizaci, Frenštát p. R., ve výši 12
000,- Kč ročně na 1 občana Trojanovic, umístěného v tomto zařízení.
29/8
a) Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Jiřího Novotného, nar. 3. 5. 1976, bytem Trojanovice 610.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 8. 10. 2014, a to k výkonu všech práv akcionáře
na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Martinu Trubačovi, nar. 8. 10. 1970, bytem
Trojanovice 426.
b) Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, schvaluje
stanovy společnosti ASOMPO a. s. ve znění, které tvoří přílohu
tohoto usnesení.

29/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje směnu částí pozemků parc. č. 3574/1 a parc. č. 3574/2 v k. ú. Trojanovice za části pozemků parc. č. st. 193, parc. č. 1978, parc. č. 1981/6, parc. č.
1982, parc. č. 1986, parc. č. 1989, parc.č. 1990, parc. č. 1992, parc. č.
1993, parc. č. 1998/14 a parc. č. 3573 v k. ú. Trojanovice v rozsahu
geometrických plánů č. 3580-21/2014 a č. 3581-26/2014 s tím, že se
strany v souvislosti s předmětnou směnou nebudou jinak vypořádávat a náklady na geometrické zaměření ponesou stejným dílem.
29/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí žádost o vyřešení neoprávněného užívání části pozemku p. č. 2864/14 s tím, že
na této parcele vede komunikace k dalším nemovitostem. Obec
Trojanovice standartně řeší tyto situace odměřením pozemku
na náklady obce a darováním pozemku obci Trojanovice.
29/11 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014.
29/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje hlasování per rollam provedné dne 22. června 2014 dle přílohy, a bere na vědomí
změnu majetkové struktury, která nastala dne 1. 8. 2014, od kdy
je obec Trojanovice 10% spolupodílníkem společnosti Skialpin s.
r. o.
29/13
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 “Zvýšení energetických
úspor ZŠ Trojanovice” provede v části 1. Zateplení ZŠ Trojanovice
ﬁrma Fabriko Morava s.r.o. za cenu 6.628.533,67 Kč, včetně DPH
a v části 2.” Dodávka kotelny” ﬁrma Cergomont s. r. o. za cenu
3.216.031,17 Kč, včetně DPH.
29/14 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení samosběrného vozu
pro obec Trojanovice a zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele.
29/15 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky a granty a rozhoduje, že realizaci zakázky “Oplocení za brankou TJ pod Javorníkem” provede ﬁrma Davson ploty Brno, za cenu
124.584,02 Kč, včetně DPH.
29/16 Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci restaurace Rekovice na Horečkách a zahájení jednotlivých výběrových řízení na
etapy rekonstrukce.
29/17 Zastupitelstvo obce schvaluje společné výběrové řízení
s Městem Frenštát p. R. na svoz a likvidaci komunálního odpadu.
29/18 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci
na projektový záměr nového oddělení mateřské školy na Lomné.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce
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Co vám v jiném jazykovém kurzu neřeknou - díl čtvrtý: Čas hraje pro vás
Možná si vzpomínáte, že když jste se měli
ve škole naučit básničku, při zkoušení si ne
a ne vzpomenout, jak začíná další verš nebo
sloka. Z některých jste dokonce dostali
špatnou známku, avšak dnes se vám zdá
nepochopitelné, že jste si nemohli vzpomenout na Nerudovu
Jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v kleci jatí ...
nebo Máchovu
Byl pozdní večer, první máj,
večerní máj byl lásky čas,
hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj …, když to ještě
dnes umíte, jako když bičem mrská.
Je to proto, že čas hraje pro vás. Náš mozek je schopen si zapamatovat velké množství informací, ale neumí je vytáhnout
rychle ven, dokud nejsou do paměti pořádně „vryty“. Proto když chcete něco dostat
do hlavy pořádně, je třeba to zopakovat
mockrát a mít to v paměti po určitou dobu.
Čím déle to v hlavě nosíte, tím více automaticky si to vybavujete. Vyzkoušejte si to.
Vezměte třeba text písně Prodavač od Michala Tučného (určitě znáte jeho 5 deka,
10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo cukru, kilo
másla, jeden rohlík, jedna veka…), intenzivně se ho učte a za hodinu ho zazpívejte
zpaměti ve stejném tempu jako on. Pokud
nemáte fotograﬁckou paměť, nepůjde to.
Váš mozek potřebuje čas, aby to vryl do paměti a abyste si to vybavili tak rychle, jako
byste v něm četli. Proto se vám i ne precizně naučené básničky z dětství vybaví rychleji než skvěle naučené texty, které jsou pro
vás nové. Básničky z dětství máte tak silně
vryté do paměti, že se Vám prostě vybavují
automaticky i po letech.
Je to velmi zvláštní jev, který by asi světově
proslulý psychoanalytik z Příbora vysvětlil
velmi fundovaně a obratně. Já ho však chápu pouze svým selským rozumem, ale to mi
stačí na to, abych ho mohl využít. Nemusíte chápat, jak funguje elektřina, abyste ji
mohli používat. Stejně je to i s principem
fungování vaší hlavy.
Co z toho vyplývá pro učení se cizích jazyků?
1) Začít co nejdříve, abyste to, co se dnes
naučíte, mohli za pár měsíců a let suverénně požívat.
2) Nevracet se pořád zpátky mezi začátečníky, kde sice budete mít po třetím zopakování ročníku perfektně naučené začátky, ale
neporostete do vyšší úrovně. Rozumný a
zkušený lektor ví, že tempo výuky musí přizpůsobit úplným začátečníkům a ne těm,
kteří se každoročně hlásí znovu do úrovně
nula, ale ví také to, že látku z úrovně nula
musí se studenty pravidelně a dlouhodobě

opakovat ve vyšších úrovních.
Čas tedy udělá s vaší hlavou divy. Proto,
pokud víte, že budete potřebovat zvládat
cizí jazyk dobře za pět let, nesmíte začít
za čtyři roky, ale hned.
Čas hraje pro vás i z jiného, mnohem logičtějšího důvodu. Pro zvládnutí jazyka
na slušné komunikativní úrovni potřebujeme zvládnout asi 2000 slov a frází. Lidé,
kteří zvládají jazyk velmi dobře, operují
většinou se slovní zásobou alespoň 3500
slov.
Z toho pochopitelně lehce odvodíme, že
pokud toto kvantum chceme zvládnout během jednoho roku, musíme denně dostat
do hlavy pro slušnou komunikaci asi 6 slov
za den, pro velmi dobrou komunikaci asi
10 slov za den, přitom však je třeba učit se
denně, bez odpočinku a nejen nezapomínat
už naučené, ale navíc to naučené zautomatizovat. Nemusím asi zdůrazňovat, že je to
nadlidská dřina.
Pokud to však rozložíme na 5 let, stačí nám 6 až 7 slov ne za den, ale za týden
pro slušnou komunikaci nebo 12 slov za
týden pro velmi dobrou komunikaci. Přitom stačí 5 dnů v týdnu a ještě zbude čas na
dovolenou. To je jiná pohoda, co říkáte? A
samozřejmě o tu pohodu jde. Jestliže máme
nad sebou strašáka ve formě termínu, a to
ještě ne příliš reálného, nebude se nám učit
dobře. Když však máme času dost, můžeme
si z toho udělat příjemnou záležitost a
všechno v klidu projet, či jak říkají pánové
v České sodě, prosvištět několikrát, protože
opakování je matka moudrosti.
K tomuto přísloví si taky dovolím ještě mé
vysvětlení selským rozumem. Potřebujete
se naučit slova a věty. Raději budu používat pojem „věty“, protože vašemu mozku
dá věta téměř stejnou práci jako slovo a
pokud jí rozumíte, znáte zároveň význam
všech slov v ní obsažených, takže účinek je
přitom podstatně vyšší. Jestliže tedy větu
„proženete“ vaší hlavou jen jednou, většinou zapadne do hladiny zapomnění. Když
ji však proženete po čase hlavou znovu, už
je vám povědomá. Pokud to uděláte zase
jen jednou, zapadne znovu pod hladinu
zapomnění, ale už ne tak rychle a ne tak
hluboko. Když ji proháníte hlavou systematicky po nějaký čas, zůstane ve vaší hladině
vědění a i když klesá dolů, klesá už pomalu
a její vytažení v momentě, kdy ji potřebujete, už vám nedá téměř žádnou práci. Proto
přísloví „Opakování je matka moudrosti“ je
pro cizí jazyky tak důležité. Když pak ještě připočteme k tomuto faktu skutečnost
o důležitosti času, pochopíme, v čem tkví
úspěšnost polyglotů, tedy lidí, kteří zvládají
3 a více cizích jazyků. Jeden známý poly-

Známý psychoanalytik z Příbora by to asi vysvětlil
jinak...

glot kdysi řekl, že pro něj není těžké naučit
se cizí jazyk, jen musí dodržet pravidlo, že
mezi jednotlivými učeními se danému jazyku nesmí udělat pauzu delší než 17 hodin. Pochopitelně měl svůj systém, který
pro někoho může být nemyslitelný, ale jeho
systém jen potvrzuje výše zmíněný princip
o upadání vět do hladiny zapomnění a jejich opětovné vytahování nahoru nad hladinu vědomí.
Opět vše, co bylo napsáno v tomto článku, platí pro jakoukoliv lidskou činnost.
Chcete–li být v něčem mistři, je třeba to
dělat dlouhodobě a často. Pokud už jste
přihlášeni do jazykového kurzu, přeji vám,
ať vám jsou všechny principy z posledních
čtyř článků k užitku. Jestli ještě přihlášeni
nejste, třeba vás mé informace povzbudí.
Hodně štěstí.
Stanislav Blažek
foto: cs.wikipedia.org

Přijďte do klubu!
Dětský lesní klub Na trojanovské pasece uspořádal o letních prázdninách
dva přivesnické tábory pro předškolní děti. I přes deštivé počasí, jsme si
společně strávené chvíle opravdu užili
a potvrdili heslo lesních mateřských
škol: „Není špatné počasí, jen špatné
oblečení“. Od září je rozšířen provoz
na tři dny v týdnu (po, út, st) od 8
– 16 hodin. Máte-li zájem nebo jste
zvědaví, jak to v lesním klubu chodí,
přijďte mezi nás!
Martina Vodrážková
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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 říjen 2014
Od úterý 30. září do středy 1. října 2014 od 20:00 hodin
Výchozí bod
USA, titulky, sci-ﬁ drama, nevhodný do 12 let, délka 113 minut,
cena 110,- Kč, CinemArt
Ian Gray je mladý molekulární biolog, který se zabývá studiem
lidského oka. Setkání s tajemnou kráskou však jeho život obrátí
naruby. O několik let později je totiž nenávratně otřesena jeho víra
v neomylnost vědy a skepse vůči mystickým silám.
Od soboty 4. do neděle 5. října 2014 od 18:00 hodin
7 trpaslíků
Německo, dabing, animovaná pohádka, přístupný bez omezení,
délka 88 minut, cena 100,- Kč (děti) a 140,- Kč (dospělí), Bioscop
Když se Bobovi, nejmladšímu z trpaslíků, podaří nechtěně píchnout Růženku do prstu a tím uvést celé království do spánku, rozhodne se všech sedm kamarádů tuto patálii napravit. Jenže Růženčinu pravou lásku střeží strašlivý drak.
Od soboty 4. do neděle 5. října 2014 od 20:00 hodin
Zmizelá
USA, titulky, drama/thriller, nepřístupný do 15 let, délka 145 minut, cena 120,- Kč, CinemArt
Nick je obviněn ze zabití své ženy Amy, která beze stopy zmizela
v den jejich pátého výročí svatby. Ač se však Nick dušuje, že by nic
takového udělat nedokázal, zápisky v deníku jeho ženy a výpovědi
jejích přátel tvrdí pravý opak.
Od úterý 7. do středy 8. října 2014 od 18:00 hodin
Želvy Ninja
USA, dabing, akční sci-ﬁ, přístupný bez omezení, délka 98 minut,
cena 100,- Kč, CinemArt
Další ﬁlmová adaptace komiksového příběhu o čtyřech obojživelnících žijících v newyorské kanalizaci, zvědavé reportérce April a
hrůzu nahánějícímu Trhači.
Od čtvrtku 9. do pátku 10. října 2014 od 19:00 hodin
Těšínské divadlo: Jana Eyrová
Předprodej vstupenek v TIC města, telefon 556 836 916.
Od soboty 11. do neděle 12. října 2014 od 18:00 hodin
Dům kouzel
Belgie, dabing, animovaný/dobrodružný, přístupný bez omezení,
délka 85 minut, cena 90,- Kč (děti) a 110,- Kč (dospělí), Mirius
FD
Kocour Bouřka se skryje v domě starého kouzelníka, kde žije
spousta nadpřirozených bytostí. Někteří se jej ale snaží z domu vystrnadit. A když pak starý kouzelník skončí v nemocnici, zkomplikuje situaci i chamtivý synovec, který chce dům prodat.
Od soboty 11. do neděle 12. října 2014 od 20:00 hodin
Nick Cave: 20 000 dní na Zemi
Velká Británie, titulky, dokumentární, nevhodný do 12 let, délka 95
minut, cena 80,- Kč, AČFK
24hodinový náhled do života a tvořivosti jednoho z nejlepších světových hudebníků a umělců současnosti - Nicka Cavea.

Od úterý 14. do středy 15. října 2014 od 20:00 hodin
Annabelle
USA, titulky, horor, nepřístupný do 15 let, délka 95 minut, cena
100,- Kč, Warner Bros
Zpočátku se zdála stará klasická panenka Annabelle v bílých svatebních šatech jako ideální dárek pro nastávající manželku. Avšak
ani vyznavači satana, kteří mladý pár napadli, neodhadli, jaké zlo
svým činem vyvolali a které posléze posedlo právě panenku Annabelle.
Od pátku 17. do neděle 19. října 2014 od 18:00 hodin
Andělé všedního dne
ČR, drama, nevhodný do 12 let, délka 97 minut, cena 120,- Kč,
CinemArt
Na motivy románu Michala Viewegha natočila Alice Nellis snímek
o skupince lidí a jejich andělech strážných, kterým dotyční lidé stále jen hází klacky pod nohy.
Od pátku 17. do neděle 19. října 2014 od 20:00 hodin
Divoké historky
Argentina/Španělsko, titulky, povídkový thriller, nevhodný do 12
let, délka 122 minut, cena 80,- Kč, Aeroﬁlms
Šest příběhů o křivdách a nespravedlnostech, u nichž člověk většinou zatne zuby a spolkne svůj vztek, aby se nedostal za hranice zákona. Jenže pak přijde ta pomyslná poslední kapka, pohár přeteče
a nervy rupnou. A pak zákon nezákon, převezmou hrdinové oněch
příběhů spravedlnost do svých rukou.
Od úterý 21. do středy 22. října 2014 od 20:00 hodin
Drákula: Neznámá legenda
USA, titulky, fantasy drama, nevhodný do 12 let, délka 92 minut,
cena 120,- Kč, CinemArt
Film inspirovaný příběhem Drákula od Brama Stokera zavede diváky do Rumunska a představí jim hraběte ještě před tím, než se
stal krvelačnou zrůdou. V dobách, kdy bránil svou zem před nájezdy Turků.
Ve čtvrtek 23. října 2014 od od 18:00 hodin
Filmový klub: Zimní spánek
Turecko/Francie/Německo, titulky, drama, nevhodný do 15 let,
délka 196 minut, cena 100,- Kč (FK 80,- Kč), Film Europe
Bývalý herec Aidyn vede horský hotel a sám sebe vidí jako hodného vládce nad údolím. Ve skutečnosti jej všichni, včetně jeho
manželky, nesnáší. S příchodem zimy se hotel a přilehlá vesnice
stávají nedostupnou pevností, z které ale též nejde utéct a vztahy
se začnou vyostřovat.
Od pátku 24. do neděle 26. října 2014 od 18:00 hodin
Škatuláci
USA, dabing, animovaný/dobrodružný, přístupný bez omezení,
délka 97 minut, cena 90,- Kč (děti) a 110,- Kč (dospělí), CinemArt
Sirotek Eggs většinu času trávil v podzemí. Nebyl tam ale sám. Vychovali jej odpadky a šrot sbírající skřítci. Jenže na ty se teď chystá
deratizátor a Eggs musí zachránit svou rodinu.
Od pátku 24. do neděle 26. října 2014 od 20:00 hodin
Intimity
ČR, romantická komedie, nevhodný do 12 let, délka 104 minut,
cena 110,- Kč, APKCS
Sedm příběhů ze života sedmi párů různých věkových kategorií.
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Akce v Trojanovicích a okolí
Nahlédneme tak do milostných problémů teenagerů, umělců, naprosto opačných povah, nevěrníků, seniorů či dokonce zamilované
prostitutky.
Od úterý 28. do středy 29. října 2014 od 20:00 hodin
Soudce
USA, titulky, drama, nevhodný do 12 let, délka 142 minut, cena
100,- Kč, Warner Bros
Robert Downey Jr. jako právník Hank Palmer, se vrací z velkoměsta zpět do rodného městečka, aby zjistil pravdu o případu svého
otce, místního soudce, který je obviněn z vraždy.
Bijásek – kino pro děti
Ve středu 8. října 2014 od 13:15 hodin
Turbo
USA, dabing, animovaná dobrodružná komedie, přístupný
bez omezení, délka 96 minut, cena 40,- Kč, CinemArt
V úterý 14. října 2014 od 9:15 hodin
Za kamarády z TV IX.
ČR, pásmo pohádek, přístupný bez omezení, délka 64 minut, cena
25,- Kč, Krátký Film
Ve středu 22. října 2014 od 13:15 hodin
Rio 2
USA, dabing, animovaná dobrodružná komedie, přístupný
bez omezení, délka 101 minut, cena 40,- Kč, CinemArt

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
PENÍZE A PLATIDLA NAPŘÍČ STALETÍMI
Výstava mincí a platidel ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 16. listopadu 2014
ČTVRTEČNÍCI: SAVCI VE SBÍRKÁCH MUZEA
Programem provází Martin Trubač.
Ve čtvrtek 23. října 2014 v 10.00 hodin.
Muzeum ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota a neděle 9.00 - 15.00
www.muzeumfrenstat.cz

DNE 18.10. 2014
SE koná ZÁJEZD
DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BEŠENOVÁ
Na Slovensko.
PRO VÍCE INFO VOLEJTE
P. PUSTKOVÁ JITKA 604 203 888

Jak volit v komunálních volbách?
Volič si může vybrat jednu z následujících variant
hlasování:
Varianta 1. - volba osobností ze všech stran

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má
být zvoleno. V případě Trojanovic je to 11 členů. V případě
volby více členů než 11 je hlasování neplatné

Varianta 2. - volba strany

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má
být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

Varianta 3. - kombinace volby osobností a strany

Lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
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Reklama a inzerce

Září ve znamení historie
Tak by bylo možné označit uplynulý měsíc
ve frenštátském muzeu. Všechny akce, které tu proběhly, se týkaly historie – ve dvou
případech šlo o historii regionální.

Začalo to setkáním čtvrtečníků, které bylo
tentokrát spojeno s exkurzí do nedávno
revitalizovaného kostela sv. Jana Křtitele.
Na padesát návštěvníků se usadilo v jeho
lavicích, aby si vyslechli stručné uvedení
do historie kostela, který byl od svého založení úzce spjat s dějinami obce samotné.
Po úvodním slově se skupiny ujal místní
farář P. Rudolf Swienczek, provedl ji zákoutími chrámu a zasvěceně pohovořil o umě-

leckých památkách kostela.
Přednáška Město Frenštát ve 14. -17. století se rovněž týkala historie regionu. Ve světle nových poznatků hovořil historik PhDr.
Jiří Jurok o významných dokumentech – ať
již šlo o privilegia, která utvářela život obce,
či o kroniky, které jsou důležitým informačním zdrojem o osudech města a jeho
obyvatel. Posluchači si tak mohli udělat
ucelenou představu o vývoji Frenštátu a
jeho blízkého okolí od předhusitských dob
až po počátky novověku.
Ve čtvrtek 18. září 2014 pak byla zahájena
výstava Peníze a platidla napříč staletími,
která mapuje historii platebního systému
na našem území od pravěku do konce 20.
století. Kromě mincí a bankovek tu naleznete předměty, které sloužily ke směně
v době předpeněžní éry. Prostřednictvím
informačních panelů se seznámíte s procesem výroby mincí i s tím, jak se měnila
kupní síla peněz v jednotlivých epochách.
Výstavu doplňují artefakty, které jsou s penězi úzce spojeny, jako např. vkladní knížky, pokladny, pokladničky či kalkulátory.
Ti nejmenší si mohou během návštěvy poskládat puzzle s motivem mincí. Pro školní

skupiny máme připraveny pracovní listy se
zajímavými matematickými úkoly. Výstava
potrvá do 16. listopadu. Vstupné: dospělí
30,- Kč, děti a senioři 10,- Kč.
text a foto: Martin Trubač

Vážení spoluobčané,
pomalu končí další volební období obecního zastupitelstva. Volební období, do kterého se KSČM
po delší odmlce angažovala.
Přestože si myslíme, že pominuly důvody, pro které jsme vstoupili do voleb a práci obecního zastupitelstva za poslední čtyři roky hodnotíme kladně,
rozhodli jsme se znovu ucházet o vaši přízeň i v
následujícím volebním období. Dle našeho názoru
je jednoznačně ku prospěchu, pokud je v obecním
zastupitelstvu více stran a hnutí, které tak mohou
prezentovat a hájit zájmy a potřeby co nejširšího
spektra vás občanů obce.
Zároveň si vás tímto dovolíme požádat, nehledě
na to koho podpoříte, abyste se dostavili k volbám
do obecního zastupitelstva a vyjádřili tak svůj zájem
o dění v naší obci a její budoucnost.

Kandidátní listina
1. Jaroslav Máďa, 60 let, OSVČ, bez polit. příslušnosti
2. Ing Jaroslav Štefek, 57 let, lesní správce, bez
polit. příslušnosti
3.
ti

Petr Bárta, 52 let, OSVČ, bez polit. příslušnos-

4. Oldřich Běčák, 70 let, důchodce, bez polit. příslušnosti
5. Antonie Bártová, 62 let, OSVČ, bez polit. příslušnosti

Do nastávajících voleb jdeme s tímto volebním 6. Bc. Jan Hampl, 23 let, student, bez polit. příprogramem:
slušnosti
1. Zásadně nesouhlasíme s těžbou uhlí na Dole
7.
Aneta Andrlová, 20 let, studentka, bez polit.
Frenštát. Podpoříme každou iniciativu vedoucí k odpříslušnosti
stranění staveb OKD.
2. Zaručíme účelné a transparentní využívání ﬁnanč- 8.
Miroslav Balcar, 66 let, důchodce, bez polit.
ních prostředků z rozpočtu obce.
příslušnosti
3. Budeme podporovat podnikání v obci u investičních akcí zajišťovaných obecním úřadem, upřed- 9. Zdeňka Štěrbová, 64 let, důchodkyně, bez polit.
příslušnosti
nostníme regionální podnikatele.
4. Budeme podporovat další účelné rozšiřování vo- 10. Karel Adamčík, 68 let, důchodce, KSČM
dovodní a kanalizační sítě v obci, zasadíme se o přiměřené vynaložení prostředků při budování čistíren 11. František Ondryáš, 67 let, důchodce, KSČM
odpadních vod.
5. Zasadíme se o výstavbu chodníku podél komunikace na Ráztoku.
6. Z hlediska bezpečnosti občanů budeme prosazo- Navržení kandidáti, kteří dostanou vaši důvěru, buvat celonoční osvětlení v lokalitách se soustředěným dou přistupovat k výkonu svých funkcí zodpovědně.
turistickým ruchem a zvýšeným pohybem osob.
Jako zvolení zastupitelé budou mít na paměti, že
7. Zasadíme se o vybudování dostatečných kapacit mají prosazovat oprávněné zájmy a potřeby svých
spoluobčanů bez rozdílu jejich politické orientace a
v mateřské škole pro děti občanů obce.
důstojně svou obec reprezentovat.
8. Budeme podporovat rozvoj v oblasti cestovního
ruchu, pěší turistiky a cykloturistiky.
KSČM Trojanovice

Obecní noviny z Trojanovic
Jak první třída k novému designu přišla
Vstup do první třídy je pro mnohé děti
důležitým životním krokem. Téměř všichni se těší do školy na nové kamarády,
na paní učitelku a na svou třídu. Aby se u
nás letošní prvňáčkové cítili dobře, rozhodli
jsme se jim jejich třídu vylepšit. Na pomoc
jsme si přizvali známou designérku paní
Kellermanovou, která pro nás vypracovala
nápaditý návrh na výzdobu a vymalování
třídy. Paní designérka se rozhodla pro stromy z geometrických tvarů, které nápaditě
zpestřily zdi v naší třídě a dodaly jim přírodní nádech. Pod stromy umístila zelený
koberec, který symbolizuje trávu, kde děti
mohou o přestávce odpočívat. Poslední
změnou ve třídě byla rekonstrukce umyvadla a umístění dekorativní tapety nad
ním, které dodalo tomuto místu ten správný šmrnc. Věříme, že se prvňáčkové v nové
třídě budou cítit příjemně. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci
třídy podíleli – paní uč. Hance Rýgolové,
paní ředitelce a v neposlední řadě také paní
Kellermanové za skvělé nápady.

Strana 15
V pondělí 1. září začala škola
Během letních prázdnin byly ve škole úspěšně rekonstruovány troje toalety
ve staré části budovy, ve školní jídelně byla
vyměněna stará podlaha za novou dlážděnou a v nové části školy byly provedeny
nové elektroinstalace.
Veškeré stavební i úklidové práce se včas
stihly. První školní den jsme tradičně zahájili v místní tělocvičně za přítomnosti pana
starosty obce, rodičů našich nejmladších
žáků, všech zaměstnanců školy a samozřejmě také za přítomnosti všech našich žáků.
Těch je ve škole v současné době celkem
136, z toho je jich 26 v prvním ročníku.
V současné době probíhá rekonstrukce
školy, která spočívá v zateplení pláště budovy, výměně oken v tělocvičně, výměně
střechy na částech budovy a výměně stropu
tělocvičny. Celkovou rekonstrukcí projde
také kotelna školy.
Do nového školního roku přeji všem žákům i kolegyním pohodu ve škole, mnoho
úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Soňa Bunčková, ředitelka školy

text a foto: Michaela Manová

Oprava mostu na Solárce
Pro občany z Trojanovic i Frenštátu p. R.
je nepříjemné zastavení provozu na Solárce z důvodu opravy mostu přes Radhoštnici. Nicméně při kontrolním dni této
stavby, která je hrazena z ﬁnancí MS kraje,
stavbyvedoucí sdělil, že stavba pokračuje
podle harmonogramu a Solárka by měla
být zprovozněna do 25. října 2014. Výhodou mostu bude, že bude doplněn o chodník, takže přecházení mostu bude bezpečnějsí. Prosím lidi o toleranci při objíždění
této uzavírky a také o trpělivost.
Jiří Novotný, starosta obce

Akce v Trojanovicích a okolí

Rodina Stavárkova se sešla na Kopané
Již osmý sraz rodiny Stavárků se uskutečnil v sobotu 16. srpna v areálu bývalé školy
na Kopané. U jednoho stolu se tu sešli rodiče, prarodiče a celé generace rodin, kteří se
dnes nejmenují jen Stavárkovi. Srazu se například účastnila i rodina Šablaturova nebo
Štefkova, která má své stavárkovské kořeny
v první polovině 20. století. Tehdy se Anna
a Lidvina Stavárkovy provdaly a změnily
tak své původní jméno.
Sraz měl celodenní program. Začalo se
v dolním kostele ve Frenštátě, kde se sloužila mše za rodinu Stavárkovu. Poté se spo-

lečně odešlo na hřbitov, kde pozůstalí položili květiny svým zemřelým příbuzným.
Odpoledne se pak všichni sešli u guláše
v budově bývalé kopanské školky.
První sraz rodiny Stavárkovy se konal
v roce 1979. Od té doby se rozvětvené příbuzenstvo scházelo co pět let. Na setkání
v roce 2009 dokonce přiletěli i potomci rodiny Stavárkovy z Kalifornice, kterou zde
založil předek Jan Stavárek, když za války
emigroval do Ameriky. S Davidem a Patricií a jejich dcerou Theodorou je část rodiny
v kontaktu.
Sobotní akci zajišťoval Vít Stavárek, člen
Klubu důchodců a přátel školy na Kopané. Nechyběla bečka piva, klobásy, koláče
i jiné občerstvení. Klub teď opravenou budovu využívá pro setkání, pořádání cvičení a mnoho dalších aktivit. Kromě toho se
do života školy zapojí i děti, které mají
k dispozici velkou zahradu nebo vnitřní tělocvičnu.
text a foto: Aneta Přadková

Dvanáct divadelních ohlédnutí
Ohlédnutí desáté: Bílá nemoc a meziválečné drama
Galén: Vyřiďte jim…všem králům a vladařům na světě…že já bych chtěl, aby už nebyly
války, víte? Řekněte jim, že jinak zajdou na
malomocenství. Ten lék proti Čengově nemoci, to je můj lék, rozumíte? A já jej nedám,
dokud neslíbí, že se už nebude zabíjet!
V hlavních rolích této hry vystupují nemoc
a válka. Zatímco první vzbuzuje strach a
hrůzu, druhá vyvolává nacionální nadšení,
také ovšem přináší osobní proﬁt jednotlivcům. Obě rozsévají smrt ve velkém, avšak
v prvním případě lidé napínají své síly, aby
jí zabránili, kdežto ve druhém případě…A
tu se objevuje doktor Galén, jedna z nejzajímavějších Čapkových postav vůbec. Laskavý lidumil, který objevil lék proti nebezpečné nemoci, ale poskytnout mocným tohoto
světa jej hodlá jen pod podmínkou, že se
účinně zasadí proti válce. Náhle onemocní
sám maršál – hlavní iniciátor válčení. Tváří
tvář vlastní smrti začíná být ochoten svůj
postoj změnit a zastavit válečnou mašinérii.
Zavolá si Galéna.
20. století bylo, co se směrů v kulturní sféře týče, asi jedno z nejzajímavějších období vůbec. Obecně nazýváme toto období
avantgardou a dále pak rozlišujeme jednotlivé směry – kubismus (co se divadla
týče, moc výrazně se této směr neprojevil,
pouze občasně ve scénograﬁi), dadaismus
(který nechal výklad textu a celou koncepci
jen na divákovi, tudíž každý hře rozuměl
jinak), futurismus (ten odmítal dosavadní hodnoty a vyhledával nové prostory
k performanci – music-hally, cirkusy, nightcluby, zbavil divadlo „muzeální atmosféry“,
mísení aktérů s diváky, ruší hranice mezi
uměleckými druhy, snaha nahradit herce
například světlem, zvuk), funkcionalismus
a konstruktivismus (forma následuje funkci, je kladen důraz na praktičnost, bez zbytečných ozdob, jednoduché tvary, technická dokonalost, využívání nových materiálů.
V divadle pak funkcionalismus a konstruktivismus užíval biomechaniku – herectví je
strojová technika, užívány jsou rampy, kovové konstrukce, otáčející se kola, hrazdy),
surrealismus (rozumem nekontrolovatelný
proud asociací, zaznamenávání snů, pochodů duše bez jakékoliv kontroly, tento proud
je aktivní dodnes, i když se od původních
myšlenek jemně vzdálil), expresionismus
(atmosféra je často snová, až děsivá, hojně
užívány pauzy a ticho, bizardní a výrazné
barvy, charaktery ztrácely jméno i individualitu, představovaly sociální skupinu,
vrací se maska. Zápletka byla nesouvislá a

rozbitá do epizod, herec záměrně přehrává, snaží se vyhnout realistickému chování, přebírá mechanické pohyby loutky). A
právě do posledního zmiňovaného směru
patří také tvorba Karla Čapka a jeho bratra Josefa. Jejich tvorba je tzv. relativistická
– ukazuje člověka vtaženého do procesu
civilizačního rozmachu – nové vynálezy,
soukromé podnikání, lepší zpravodajství,
ale také nové formy vykořisťování. Oba
bratři měli citlivý smysl pro řadu problémů v moderní civilizaci a upozorňovali
na možné hrozby. Oba spolupracovali
s divadlem na Vinohradech, Josef jako výtvarník a scénograf, Karel jako dramaturg
a režisér. Jejich hry pak uvádělo i Národní
divadlo s velkým ohlasem publika.
Karel Čapek byl jedním z aktivních
umělců, kteří varovali (nejen svými díly)
před rozmáhajícím se fašismem. Čapek
před vypuknutím druhé světové války
umírá, nicméně ostatní divadelníci (samozřejmě, nejen oni) – např. J. Voskovec, J.
Werich, E. F. Burian, J. Honzl byli donuceni
své domovy opustit, skrývat se v ilegalitě
nebo byli (E. F. Burian či J. Čapek) odvezeni
do koncentračního tábora.
Před nástupem fašismu varovali politickým divadlem. V případě Osvobozeného
divadla to byly revue, politické satiry, které
ostře kritizovaly společnost. Traduje se historka, že během jednoho představení vtrhlo
do sálu gestapo, ovšem diváci to brali jako
součást hry a nadšeně tleskali autentičnosti
celého dění, protože V+W ve svých forbínách (předscénami před zataženou oponou) většinou improvizovali na některé
politické téma. A tak diváci nabyli dojmu,
že je to součást improvizace.
Pozadu nezůstávalo ani divadlo E. F. Buriana. Divadlo D (34 – 41, což bylo číslo
aktuálního roku). Ten bojoval proti fašismu skrze jinotaje, inscenoval záměrně hry,
povídky a básně typicky českých autorů a
přes průhledné symboly a znaky se snažil
upozornit na postupující hrozbu. Inscenoval například Máj K. H. Máchy, Osudy
dobrého vojáka Švejka, Shakespearovy hry,
které se v té době inscenovat nesměly (hry
od neárijských autorů byly zakázané). Vracel se k českým pověstem a k lidové tvorbě,
snažil se, aby si český národ uvědomil svou
historii a sílu. E. F. Burian měl spoustu inovativních nápadů – založil Voiceband, což
byla skupina lidí, která zpívala, recitovala,
přednášela během divadelních her (ať už
komentovali dění za kulisami, recitovali
scénické poznámky nebo zvýrazňovali důležité pasáže děje). Aktivně se tato skupina
podílela na jazzových večerech, kdy zpívali

Průčelí Divadla na Vinohradech v Praze

či přednášeli české básně. Tato skupina byla
zajímavým oživením her, neboť dav lidí
byl většinou zainteresován do hry a nikoli využit jako nezúčastněný pozorovatel či
komentátor. Dalším jeho objevem byl Teatrgraf - scénický světelný princip, kdy část
kulisy nebo rekvizity či herecké akce byl
promítnut na tenké tylové plátno.
Vraťme se však k doktoru Galénovi. Již
od doby svého vzniku vyvolávala tato postava kontroverze. Má lékař právo – ve
jménu čehokoliv - odmítnout léčit nemocného? Co Hippokratova přísaha? Nestávají
se medikamenty v jeho rukou jenom jinou
formou zbraně k vydírání? Mír nebo smrt?
Výjimečné situace často vedou k nestandardnímu jednání, kdy není možné se opřít
o žádné pravidlo, zákon nebo přikázání.
Před takovým činem lze buď ucouvnout
zpět do hájemství standardních pravidel,
nebo jednat a vzít na sebe veškerou zodpovědnost i riziko, že se možná nenajde
na světě instance, která by čin plně ospravedlnila.
Maršál: Člověče, to jste takový blázen nebo
takový hrdina? Galén: Ne, já…hrdina jistě
ne; ale byl jsem na vojně jako lékař a když
jsem viděl umírat tolik lidí…tolik zdravých
lidí. Maršál: Já byl také na vojně, doktore.
Ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A
já jsem je přivedl zpátky jako vítěze. Galén:
To je právě to. Já jsem viděl spíš ty, které jste
už zpátky nepřivedl.
Statečnost lékaře, který – aby odvrátil válku - vzal na sebe roli vyděrače, ani rozhodnutí maršála, který si v hodině dvanácté
uvědomí stav situace a rozumně kapituluje, nakonec nezmohou nic proti zfanatizovanému davu. Masová hloupost je horší
než nemoc.
text: Linda Blažková, Martin Trubač
foto: Martin Trubač

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

