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Obecní noviny z Trojanovic

Vnímám nejen hudebníky, ale také reakci publika
Letos 6. dubna při vítání nových občánků Trojanovic v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla hrál poprvé
s cimbálovou kapelou souboru Radhošť
klarinetista pan Jakub Šivic. Od tohoto
data hraje s kapelou pravidelně a širší
veřejnosti se představil v sobotu 30. srpna na frenštátském náměstí. Pan Jakub
Šivic dobře ovládá svůj nástroj a pozornost upoutá také tím, že nosí velmi tmavé
sluneční brýle a stále jej doprovází jeho
babička paní Zdenka Šrubařová. Je totiž
od narození nevidomý. Požádal jsem jej
o rozhovor.

v Opavě. Je to internátní škola a zpočátku to bylo pro mne velmi těžké zvyknout
si na internát. Vždy jsem se těšil na pátek
a dědečkův příjezd. V pátek mě odvezl a
v neděli zase přivezl do Opavy.

Jaké jste měli předměty?
Byly to zase předměty všeobecně vzdělávací, dále angličtina, hudební teorie, dějiny
hudby a samozřejmě hra na klavír a klarinet.

Jaké jste měli předměty a kolik žáků bylo ve
třídě?
Předměty jsou stejné jako na normální
škole: čeština, matematika, dějepis, zpěv,
navíc se učí orientace v prostoru. Já jsem
měl ještě hru na klavír a zobcovou ﬂétnu a
od osmé třídy přibyl ještě klarinet. Ve třídě
bylo 5 žáků.

Jak nějakou hudební skladbu studujete, než
jste schopen ji zahrát?
Jak už jsem říkal, Brailleovým písmem lze
zapsat i noty. Přečtu si tedy notový záznam
a pak se skladbu musím naučit nazpaměť.
Nemohu hrát, jak se říká, podle not.

Mohl byste vysvětlit Brailleovo písmo?
Základ Brailleova písma jsou ve dvou
sloupcích tři body pod sebou a jejich kombinací lze vytvořit každé písmeno a dokonce i noty. Tyto body jsou na stránkách vyvýšeny, tvoří takové malé hrbolky, které lze
nahmatat prsty a tak nevidomí čtou.

Mohl byste se našim čtenářům představit?
Narodil jsem se 17. ledna 1990 v Ostravě, ale bydlím v Trojanovicích na Bystém.
Od narození nevidím, avšak velmi brzy
u mne objevili moji prarodiče hudební
nadání. Prý jsem dřív zpíval než mluvil a
stále jsem si vyťukával rytmus. Už ve třech
letech mi dědeček koupil malou kytaru a
zobcovou ﬂétnu a později klávesy. Ty mám
dodnes.
Jak jste se seznamoval s okolním světem?
Dědeček a babička se mi hodně věnovali. S dědečkem jsem chodil do lesa, stále
mi vyprávěl, učil mě poznávat hlasy ptáků.
Když jsem byl větší, staral jsem se o králíky
a dokonce jsem se naučil dojit kozu. Velmi
pěkné vzpomínky mám na školku ve Frenštátě p. R., zvláště na paní učitelku Martu
Adamcovou, která mě naučila Brailleovo
písmo.
Kde jste chodil do základní školy?
Navštěvoval jsem Speciální základní školu
pro žáky zrakově postižené a s vadami řeči

Kde jste studoval po ukončení základní školy v Opavě?
V Praze na Malé Straně na Maltézském
náměstí je Konzervatoř Jana Dyla a střední škola pro zrakově postižené. Tam jsem
studoval hru na klavír a klarinet. Chci jen
poznamenat, že Jan Dyl byl významný oční
lékař. Rovněž tato škola je internátní, ve třídě nás bývalo sedm až osm. Avšak domů
jsem už nemohl jezdit každý týden. Zpravidla jednou za měsíc rychlíkem z Prahy
do Hranic, kde mě už čekal dědeček s autem a v neděli mě zase do Hranic dovezl,
posadil do rychlíku a v Praze mě z nádrží
do školy doprovodil asistent.

Jak Vás přijali hudebníci souboru Radhošť?
Všichni jsou ke mně velmi přátelští a já
osobně jsem spokojen, že mohu v souboru
hrát. Vnímám nejen hudebníky a tanečníky, ale také reakci publika.
Poslední otázka. Máte absolutní hudební
sluch?
I když mám dobrý hudební sluch, absolutní ne.
Děkuji za rozhovor.
Pana Jakuba Šivice si velmi vážím, protože s nepřízní osudu se statečně vyrovnal a úspěšně dokončil náročné studium,
které letos završil maturitní zkouškou.
V dějinách obce vskutku výjimečný život.
Poděkování a uznání si zaslouží jeho babička paní Zdenka Šrubařová. Škoda, že
dědeček pan Vladimír Šrubař se vnukova
úspěchu nedožil.
rozhovor přiravil: Drahomír Strnadel
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Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Trojanovice
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dovoluji si poděkovat za důvěru v komunálních volbách, která mě - upřímě
řečeno - velmi mile překvapila.
Tuto důvěru beru jako velký závazek vám všem. Nejenom těm, kteří
mě volili, ale i těm, kteří mohou mít
oprávněně jiný názor a volili jiné kandidáty. Pokud mi dá zastupitelstvo důvěru pro další volební období, budu se
snažit být opět starostou pro všechny
občany Trojanovic a ne jenom pro ty,
kteří volili mou osobu.
Důvěru od vás občanů beru také jako
ohodnocení nejenom mé práce, ale
práce celého dosavadního zastupitelstva. Pro celý náš tým je to vynikající
vysvědčení a ujištění, že svou práci děláme dobře a že obec míří správným
směrem. Obec není zadlužená, přitom
se investuje do rozvoje služeb pro občany. To však neznamená, že nejsou
rezervy ve vylepšeních. Rezervy jsou
velké a je zapotřebí je vidět a nenechat
se uchlácholit současným úspěchem
a dobrým ohodnocením. Určitě nejenom já, ale i staronové zastupitelstvo
bude hledat způsob, jak pracovat v týmovém duchu tak, aby naše obec byla
ještě lepší, ať už se to bude týkat vzhledu nebo služeb.
Děkuji za všechny hlasy nejenom
pro mne, ale i pro ostatní současné
zastupitele, kterým jste dali ve volbách
důvěru. Z mého pohledu je nové zastupitelstvo opět složeno z lidí, kteří
mají zájem o rozvoj obce a nejde jim
o vlastní prospěch. Navazuje se tímto
na předchozí zastupitelstva, která byla
z mého pohledu složena přesně z tohoto druhu lidí. Opět se potvrdilo, že
je lepší mít více kandidátek s větším
výběrem. O to lépe se volí a o to lepší
je volební výsledek co do personálního složení zastupitelstva.
Rád bych také touto cestou oslovil
všechny spoluobčany, ať si udělají čas,
navštěvují zasedání obecního zastupistelstva a přidají svůj názor na další
rozvíjení obce.
Přeji všem spoluobčanům vše dobré
a ještě jednou za všechny zastupitele i
za sebe děkuji.
Jiří Novotný

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí. V Trojanovicích
přišlo k urnám 1064 občanů, tedy necelých
54% oprávněných voličů.
Voliči vybírali kandidáty ze 6 stran či politických uskupení. Volební výsledky byly
následující (politické subjekty uvádíme
v pořadí, v jakém byly na volební listině):
KSČM získala 752 hlasů (6,8%), KDUČSL 914 hlasů (8,27%), Toryové 1755 hlasů
(15,88%), Nezávislí 1203 hlasů (10,88%),
Naše Beskydy - SNK 6151 hlasů (55,65%)
a Strana svobodných občanů 278 hlasů
(2,52%).
V zastupitelstvu, které má 11 členů, zasedne 7 kandidátů sdružení Naše Beskydy
- SNK, 2 kandidáti Toryů, 1 kandidát Nezávislých a 1 kandidát KDU-ČSL. Podle
výsledku voleb by to měli být následující

Reklama a inzerce

kandidáti (uvádíme v pořadí podle počtu
obdržených hlasů):
Mgr. Jiří Novotný (Naše Beskydy - SNK)
- 710 hlasů; Mgr. Martin Trubač (Naše Beskydy - SNK) - 680 hlasů; PharmDr. Jan Gajdušek (Naše Beskydy - SNK) - 615 hlasů;
Mgr. Petr Ondryáš (Naše Beskydy - SNK)
- 592 hlasy; MVDr. Radka Kopřivová (Naše
Beskydy - SNK) - 572 hlasy; Hana Dorotíková (Naše Beskydy - SNK) - 555 hlasů;
Iveta Štefková (Naše Beskydy - SNK) 488
hlasů; Tomáš Střalka (Toryové) - 255 hlasů;
Mgr. Soňa Bunčková (Nezávislí) -225 hlasů;
Ing. Jiří Horák (Toryové) - 209 hlasů; Rostislav Janda (KDU-ČSL) - 176 hlasů.
Seznamy zvolených kandidátů i náhradníků naleznete na www.volby.cz či na webových stránkách obce.
připravil: Martin Trubač

Strana 4

Obecní noviny z Trojanovic

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 6. 10. 2014
30/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje směrnice č. 1/2014
o určování plateb za věcná břemena (viz. příloha) a ruší tak směrnici č. 1/2010.
30/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného
břemene pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 3550/12
v k. ú. Trojanovice pro stavbu na pozemku p. č. st. 706 a pro pozemek p. č. 2636/2. Platbu a ostatní podmínky věcného břemene
určuje směrnice č. 1/2014.
30/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného
břemene pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 3547 v k.
ú. Trojanovice pro stavbu na pozemku p. č. st. 450 a pro pozemek
p. č. 2576/2 vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a ostatní podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014.
30/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného
břemene pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 2338/32
a 3580/5 vše v k. ú. Trojanovice pro rodinný dům na pozemku p.
č. 2318/3 v k. ú. Trojanovice. Platbu a ostatní podmínky věcného
břemene určuje směrnice č. 1/2014.
30/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1095/4 a 1095/2 a koupi pozemku p. č. 1095/3 vše v k.
ú. Trojanovice.

Bourání těžních věží se opět přiblížilo
Ve středu 17. 9. 2014 zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu společnosti OKD. Těžařská společnost napadla rozhodnutí Krajského
úřadu, který zamítl odvolání OKD ve věci zamítnutí prodloužení
doby trvání staveb v areálu Dolu Frenštát.
Krajský soud tímto rozhodnutím potvrdil rozhodnutí stavebního
i krajského úřadu, podle kterých má být více než 50 černých staveb
v areálu dolu odstraněno. Soudní senát vydal usnesení, ve kterém zamítl žalobu společnosti OKD. Potvrdil tak, že rozhodnutí
stavebního i Krajského úřadu bylo správné. Soud tak potvrdil, že
doba trvání staveb se neprodlouží. Soud konstatoval, že závazné
stanovisko správy CHKO bylo v řízení oprávněné a odůvodnění
pro záporné závazné stanovisko bylo dostatečné.
Dále soud konstatoval, že Česká republika jako majitel ložiska
černého uhlí nebude neprodloužením doby trvání staveb krácena
na svých právech, protože ložisko černého uhlí tímto rozhodnutím nebude dotčeno. Rozhodnutí soudu je pravomocné a OKD
proti tomuto rozhodnutí může podat pouze kasační stížnost.
“Jedná se o průlom v celé kauze, který argumentaci obce dává
za pravdu. Výrazně se přibližujeme odstranění těžních věží, nyní
budeme čekat na soud ohledně rozhodnutí o odstranění staveb.
Toto dnešní rozhodnutí však vidím jako klíčové pro zamítnutí i
druhé žaloby společnosti OKD,“ komentoval výsledek soudního
řízení starosta obce Trojanovice Mgr. Jiří Novotný.
Více než pěti desítkám staveb vypršelo stavební povolení už před
25 lety. Podle rozhodnutí krajského úřadu měly OKD do konce
dubna letošního roku předložit plány na jejich demolici. Ta měla
proběhnout do října. Bourání přerušilo předběžné opatření Krajského soudu v Ostravě.
tisková zpráva obce Trojanovice
Pozn.: Tato tisková zpráva byla vydána 17. 9. 2014. Protože však v tom
čase už říjnové číslo ON z Trojanovic bylo v tisku, uveřejňujeme ji nyní.

30/6 Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení záměru prodeje pozemku p. č. 588/1 a schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 588/28,
který vznikl rozměřením p. č. 588/1 dle geometrického plánu č.
3601-53/201, vše v k. ú. Trojanovice.
30/7 Zastupitelstvo obce schvaluje účelovou neinvestiční dotaci
Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Trojanovice, která byla schválena
zastupitelstvem kraje dne 11. 9. 2014 ve výši 5.200,- Kč.
30/8
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 “Pořízení samosběrného
vozu pro obec Trojanovice” provede ﬁrma Agrocar s.r.o. za cenu
2.955.000,- bez DPH.
30/9
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru pro veřejné
zakázky a granty.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje výběrové řízení na realizaci zakázky “Hrubé stavební úpravy restaurace Rekovice”.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Sběrný dvůr mění provozní dobu
Sběrný dvůr opět přechází na zimní provoz. Od 1. listopadu 2014 končí provoz sběrného dvora v pondělí a
ve středu dopoledne.
Zimní provozní doba do konce března 2015 je:
středa
13 – 17 hodin
sobota
8 – 12 hodin

Dvacet let od plynoﬁkace obce
Letos 5. října uplynulo 20 roků od dokončení první etapy plynoﬁkace Trojanovic. Tento den byl do plynovodu vpuštěn plyn a připojeny první spotřebiče. Celkovou situaci zkomplikovalo počasí.
První sníh už napadl 3. října a tak např. ve škole a školce se do 5.
října netopilo. Původně měl být plyn k dispozici 30 září.
Už v roce 1988 nechalo tehdejší vedení obce zpracovat tzv. generel
plynoﬁkace, který počítal pouze s plynoﬁkací Lomné. V roce 1989
pověřil místní národní výbor zpracováním zadání stavby ﬁrmu
OKD a projekt měl zpracovat Hutní projekt ve Veselí na Moravě.
Obě instituce v létě 1992 od smlouvy odstoupily. Proto byly uzavřeny nové smlouvy se soukromou společností Severomoravský
inženýring, který dodal projekt 31. ledna 1993. V témže roce ﬁrma
pana Josefa Martináka započala se stavbou, kterou dokončila o 8
měsíců dříve. První etapa stála 13 mil. Kč. Státní dotace činila 5
mil Kč, sdružené prostředky organizací 4 745 000,- Kč a pouze 3
255 000,-Kč byly obecní peníze. Postupně byly plynoﬁkovány další
části obce Bystré, Karlovice a Dolina, Pod Javorníkem a naposled
Pod Radhoštěm.
Drahomír Strnadel
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Vítání občánků a setkání s jubilanty 28. září 2014

zleva: Nela Pospíšilová, Justýna Šimíčková, Jakub Blecha, Soﬁe Kapicová, Mojmír
Hlavička

zleva: Šimon Videcký, Vítek Videcký, Jiří Horák, Kryštof Kovář, Judita Holubová,
Matyáš Harabiš
foto: Věra Vašendová

Naši jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Bohuslava Šablaturová 80 let
Bohumír Adamčík

80 let

Miroslava Adamčíková 75 let

zleva nahoře: Ladislav Šmajstrla, Ilona Cabáková, Ludmila Fabiánová, Vladimír
Maloň
zleva dole: Jana Škrblová, Emilie Jurková, Jiří Dobiáš, Františka Dudková

Miroslav Šimčák

75 let

Karolina Čadová

70 let

Vlastimil Skapka

70 let

Jindřich Weiss

70 let

Jan Fabián

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Setkání bývalých spolužáků Obecné školy na Bystrém

V pátek 12. září 2014 se v restauraci Na šenku setkalo 56 bývalých
spolužáků z Obecné školy na Bytrém v Trojanovicích. Organizačně celou akci zajistili paní Marie Šablaturová a pan Jan Tichavský.

Shromážděné absolventy pozdravil starosta Jiří Novotný.
informace poskytl: Jan Tichavský
foto: Jiří Novotný
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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 listopad 2014
Od úterý 4. do středy 5. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Česká pivní válka
ČR, dokument, nevhodný do 12 let, délka 70 minut, cena 90,- Kč,
A-Company
Dokument na téma „Tekutý chléb národa našeho“. Jak se v průběh
let proměňovaly značky a celkově národní zlatavý mok? A je vůbec
české pivo v době zahraničních vlastníků společností ještě domácím a tradičním produktem?
Od úterý 4. do středy 5. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Mapy ke hvězdám
Kanada/USA, titulky, psychologické drama, nepřístupný do 15 let,
délka 111 minut, cena 110,- Kč, CinemArt
Klasická hollywoodská rodinka. Stanford je úspěšný psychoterapeut, manželka se stará o kariéru jejich syna, který byl od devíti let
na drogové odvykačce, dcera je vyléčený pyroman. Jejich osud se
protne se stárnoucí herečkou, která se vyrovnává s přízrakem své
slavnější matky.
Od pátku 7. do neděle 9. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Včelka Mája
Austrálie/Německo, dabing, animovaná rodinná pohádka, přístupný bez omezení, délka 79 minut, cena 110,- Kč (děti) a
130,- Kč (dospělí), Intersonic
Další zpracování legendární animované postavičky včelky Máji a
jejich dobrodružství. A samozřejmě nebude chybět ani Vilík.
Od pátku 7. do neděle 9. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Interstellar
USA/Velká Británie, titulky, sci-ﬁ/dobrodružný, nevhodný do 12
let, délka 169 minut, cena 100,- Kč, Warner Bros
Snad nejočekávanější ﬁlm letošního roku z dílny Christophera Nolana. Když už se čas lidstva na Zemi nachýlil ke svému konci, je
vyslána skupina výzkumníků napříč vesmírem, aby nalezli nový
domov.
Od úterý 11. do středy 12. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Zmizení Eleonor Rigbyové: On (úterý)/Ona (středa)
USA, titulky, romantické drama, nevhodný do 12 let, délka 89 minut/100 minut, cena 110,- Kč/110,- Kč (za oba ﬁlmy
160,- Kč), CinemArt
Mladí newyorští manželé Conor a Eleanor se musí vyrovnat s
osobní tragédií, na níž nebyli připravení, a jejich vztah je tak vystaven zkoušce. Dva ﬁlmy z pohledu obou hlavních aktérů podávají
osobní zpověď každého z nich, jak se s nastalou situací vyrovnávají
a zda jejich vzájemné a křehké milostné pouto dokáže setrvat.
Od úterý 11. do středy 12. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Zmizelá
USA, titulky, drama/thriller, nepřístupný do 15 let, délka 145 minut, cena 100,- 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 pátku 14. do neděle 16. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Magické stříbro - hledání kouzelného rohu
Norsko, dabing, rodinný/fantasy, přístupný bez omezení, délka 84

minut, cena 80,- Kč (děti) a 100,- Kč (dospělí), Film Europe
Fantasy příběh o červených skřítcích, jež se z podzimního spánku probudili do nejkrutější zimy, jakou kdy zažili, a k tomu jsou
ohroženi velkým ledovcem. Jejich královna sice přijde s plánem,
ale skřítci z něj nejsou nadšení, neboť by mohl způsobit spíše katastrofu.
V pátek 14. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Get On Up - Příběh Jamese Browna
USA, titulky, životopisné hudební drama, nevhodný do 12 let, délka 139 minut, cena 110,- Kč, CinemArt
Dokumentární snímek věnovaný životu muzikanta a skladatele
Jamese Browna. Pohyboval se na poli soulu a funku a svými skladbami zásadně ovlivnil současný rap i hip hop. Rovněž však čelil
obviněním z týrání žen, přechovávání drog a párkrát i skončil
ve vězení.
Od soboty 15. do neděle 16. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Železná srdce
USA, titulky, akční/válečný, nevhodný do 15 let, délka 135 minut,
cena 130,- Kč, Falcon
Duben 1945. Na evropské frontě probíhá ﬁnální ofenzíva spojenců.
Mezitím se posádka legendárního tanku Sherman v čele se seržantem Donem „Wardaddy“ Collierem vydává skrz početní i palebnou
přesilu do samotného srdce nacistického Německa.
Od úterý 18. do středy 19. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Winx Club - V tajemných hlubinách
Itálie, dabing, animovaná pohádka, přístupný bez omezení, délka
98 minut, cena 80,- Kč (děti) a 120,- Kč (dospělí), H. C. E.
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu,
která byla zakletá třemi čarodějkami.
Od úterý 18. do středy 19. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Pohádkář
ČR, romantické drama, nevhodný do 15 let, délka 90 minut, cena
130,- Kč, Falcon
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho
identitě se kapitán Rott ocitne uprostřed úplně jiného příběhu.
Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny
Máry/Kamila, který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma
krásnými ženami.
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Filmový klub: Leviathan
Rusko, titulky, drama, nevhodný do 15 let, délka 141 minut, cena
100,- Kč (FK 80,- Kč), Film Europe
Kolia žije v malém městě blízko Barentsova moře na severu Ruska.
Hned vedle domu, kde žije se svou mladou ženou Lilya a synem
z prvního manželství, má vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města, ho chce o dům, pozemek i práci připravit. Kolia se
nenechá koupit, je neústupný a odmítá se vzdát. Nejen majetku
a vlastní půdy, ale i veškeré té krásy, která ho již od dětství obklopuje.
V neděli 23. listopadu 2014 od 17:00 hodin
My 2
ČR, romantické drama, přístupnost neznámá, délka neznámá, cena
110,- Kč, CinemArt
Emě je třicet. Ve snaze uniknout bezvýchodnosti svého současného života opustí rodinu i manžela a uteče ke svému kadeřníkovi
Tonymu. Od té chvíle se začíná odvíjet jejich soužití, kdy si občas
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Akce v Trojanovicích a okolí
lezou na nervy, ale zároveň nalézají nové pocity intimity. Hlavně
proto, že Tony je gay.
V neděli 23. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Jessabelle
USA, titulky, horor/thriller, nevhodný do 15 let, délka 98 minut,
cena 100,- Kč, Forum Film
Jessie se po tragické nehodě, při níž přišla o přítele a zůstala ochrnutá, nastěhuje do starobylého domu v Louisianě. Po podivných
událostech a vzkazu od mrtvé matky si uvědomuje, že v domě rozhodně není sama.
Od úterý 25. do středy 26. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část
USA, titulky, dobrodružné sci-ﬁ drama, přístupnost neznámá, délka neznámá, cena 120,- Kč, Forum Film
Zemí Panem burcuje povstání a Katniss tak ani po dvou vítězstvích
ve hrách nemá oddechu. Kapitolu ani prezidentu Snow se tento
stav věcí nezamlouvá a zaplatit za to má právě Katniss.
Od čtvrtku 27. do pátku 18. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Těšínské divadlo: Pension pro svobodné pány
Předprodej vstupenek v TIC města, telefon 556 836 916.
Od soboty 29. do neděle 30. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Tučňáci z Madagaskaru
USA, dabing, animovaná dobrodružná komedie, přístupný
bez omezení, délka neznámá, cena 100,- Kč (děti) a 130,- Kč (dospělí), CinemArt
Jsou drzí, vychytralí a mají frak. Mimo jiné i vlastní seriál či ﬁlmy. Tentokráte se známá čtveřice tučňáků upíše elitní organizaci
tajných a mezidruhových sil, pomáhající nemohoucím zvířatům.
Společně s touto skupinou musí zabránit Dr. Brinovi k převzetí
moci nad světem.
Od soboty 29. do neděle 30. listopadu 2014 od 19:00 hodin
Šéfové na zabití 2
USA, titulky, komedie, nevhodný do 12 let, délka 108 minut, cena
100,- Kč, Warner Bros
V pokračování ﬁlmu o tom, jak se zbavit nesnesitelných šéfů, se
Nick, Dale a Kurt rozhodnou podnikat. Nakonec jsou ale vychytralým investorem přivedení na buben. Proto se rozhodnou unést
investorova syna a vyžádat si pěkně tučné výkupné.
Bijásek – kino pro děti
Ve středu 5. listopadu 2014 od 13:30 hodin
Velká oříšková loupež
Kanada/Jižní Korea/USA, dabing, animovaná komedie, přístupný
bez omezení, délka 86 minut, cena 40,- Kč, H. C. E.
V úterý 11. listopadu 2014 od 9:15 hodin
Pohádky pro kočku
ČR, pásmo pohádek, přístupný bez omezení, délka 76 minut, cena
30,- Kč, Krátký Film
Ve středu 19. listopadu 2014 od 13:30 hodin
Ledové království
USA, dabing, animovaná dobrodružná komedie, přístupný bez
omezení, délka 101 minut, cena 40,- Kč, CinemArtNahlédneme tak
do milostných problémů teenagerů, umělců, naprosto opačných
povah, nevěrníků, seniorů či dokonce zamilované prostitutky.

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
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO FRENŠTÁTU
Promítání amatérských dokumentárních ﬁlmů
ze 70. let minulého století.
Pořadem provází Petr Poštulka.
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 17.00 hodin.
Muzeum ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč
VÁNOČNÍ VARIACE
Výtvarné práce žáků frenštátských škol.
Vernisáž výstavy středa 26. listopadu 2014 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 11. ledna 2014
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY SV. MARTINA
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 17.00 hodin.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
neděle 9.00 - 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeumfrenstat.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
Pletení
a
háčkování se
v posledních
letech
vrací
v celém světě
na výsluní.
A zaslouženě,
vždyť kromě
originálního
výrobku rozvíjíte a uplatňujete svou kreativitu, získáte
chvilku jen pro sebe na odreagování se od celodenního kolotoče a objevujete radost z tvoření nové věci.
Zveme vás na právě probíhající kurzy pletení a háčkování,
které pořádá Kukuruku ve spolupráci s Centrem volného času
Astra.
Účastníci kurzu se každý týden naučí nové techniky nebo zdokonalí ty, které už umí. Připraveny jsou i tematické lekce, kde
budeme háčkovat košíky, nákrčníky, plést čepice a mnoho dalšího.
Kurzy probíhají od září do března, každý čtvrtek od 17 hodin
v Astře. Více na www.kukuruku.cz, tel.: 720685848.
Pavlína Martiňáková
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Beskydské traily jednoznačně souzní s obnovou Horeček
Dovoluji si zareagovat na text pana Černocha z Horeček, který byl doručen do schránek před volbami. Rád bych uvedl věci
na pravou míru.
Předně pan Černoch opomenul říci, že
před stavbou, kterou označuje jako černou,
se k projektu vyjadřoval stavební úřad a tento oﬁciálně sdělil, že na tuto terénní úpravu
či stavbu není zapotřebí stavební povolení.
O černou stavbu se tedy v žádném případě
nejedná, což nově potvrdil i Krajský úřad.
Před zahájením stavby bylo s majiteli pozemků jednáno o souhlasu. S Lesy ČR písemně, s ostatními ústně a písemně až dodatečně. Stezka nevede přes pozemek pana
Černocha, tudíž pan Černoch není stezkou nijak dotčen. Podle vyjádření správy
CHKO se projekt stezek upravil. S myslivci
jsme nejednali, to je chyba, kterou jsem si
neuvědomil. Nicméně nikdo z mysliveckého sdružení Horečky si nestěžoval. Samotná obec tomuto sdružení pronajímá obecní
lesy a já jako soukromá osoba také. Dovolím si říci, že se se všemi myslivci z tohoto
sdružení znám a ani jeden z nich mi neřekl, že by pro ně traily představovaly nějaký
problém. Myslivci mají v lese nezastupitelnou roli a osobně si všech velmi vážím. Musím však dodat, že stezka je projektovaná ve
spolupráci s Rychlebskými stezkami. Tamní
traily měří kolem 60 km a s myslivci nemají

jediný problém. My máme vybudované 3
km a problém vyvstal, podle mě však nikoli
u myslivců, ale v tolerantnosti lidí. Místo
toho, aby se lidé vzájemně respektovali, vyvolávají umělé problémy.
Opomíjím nepodložené útoky na mou osobu, kterým příliš nerozumím. My máme
k trailu všechny doklady v pořádku!
V jedné věci si dovolím s panem Černochem a jeho článkem souhlasit. Ano, žijeme v krásné přírodě. Tuto přírodu si musíme chránit, ale ne tím, že ji zavřeme před
lidmi. Abychom mohli přírodu chránit,
musíme ji lidem ukázat. Lidé ji musí poznat
a vážit si jí. My díky trailu zpřístupňujeme
přírodu v oblasti rekreačního lesa skupině
aktivních lidí, kteří tak místo posedávání
na zastávkách či v hospodách tráví čas aktivně v přírodě na kole. Horečky mají lidi

spojovat, ne rozdělovat. Dělení návštěvníků
Horeček na „my“ turisté, a „oni“ cyklisté je
absolutně nesmyslné. Právě lidé, kteří budou s přírodou v aktivním soužití, nakonec
nedovolí, aby jim ji vzali např. těžaři.
Pan Černoch zmiňuje spojitost s černými
stavbami v areálu Dolu Frenštát. Když už
pominu to, že traily černou stavbou rozhodně nejsou, myslím si, že srovnávat trailovou stezku pro cyklisty s těžními věžemi,
halami, skladem výbušnin, vrátnicí, asfaltovými cestami a veřejným osvětlením je
tak trochu nepoměr.
Zvu proto všechny občany, ať si vezmou
kolo a přijedou se na Horečky podívat,
projedou si stezku a udělají si vlastní názor na to, zda Beskydské traily představují ohrožení, nebo jsou naopak přínosem.
A pokud vám to letos nevyjde, přijďte příští
rok, kdy budeme otevírat rekonstruovanou
obecní restauraci Rekovice, věž skokanských můstků a další atraktivity.
Horečky již tři roky obnovujeme, vracíme
jim jejich původní poslání a budeme v tom
pokračovat. Beskydské traily k obnově Horeček jednoznačně patří a souzní s ní.
Horečky nepatří jednomu člověku, ale
všem!
Jiří Novotný, starosta

Podzimní programy pro školy
Po prázdninové přestávce se opět rozběhla
spolupráce mezi muzeem a místními školami. Zahájili ji třeťáci ze ZŠ Tyršova, kteří se
zúčastnili edukačního programu Historie
města Frenštátu. Žáci se dověděli o nejstarších dějinách města, seznámili se s pojmy:
fojt, privilegium či cech. Zjistili, co bylo napsáno v tzv. smolných knihách a o čem se
psalo v nejstarších frenštátských kronikách.
V rámci programu si prohlédli expozici Paměť města, kde žáky nejvíce zaujaly historické zbraně a model hamru.

Posledně jmenovaného programu se zúčastnili také žáci MŠ z Trojanovic (viz
fota).
Kromě edukačních programů navštěvují
školní skupiny výstavu Peníze a platidla napříč staletími, která mapuje historii peněžní
i předpeněžní směny od pravěku po konec
20. století. Výstava je vhodným doplněním
výuky dějepisu, základu společenských věd
či matematiky a potrvá do 16. listopadu.

Se žáky MŠ jsme se setkali při dvou zbrusu nových programech. První z nich, Laštověnka lítá, byl zaměřen na téma: ptáci
v lidových písních a ve sbírkách muzea.
Žáci se seznámili s charakteristickými znaky ptáků, jejich způsobem života a chováním. Zároveň poznali, jak ptáci inspirovali
lidovou slovesnou tvorbu. V rámci programu Jak krtek ke kalhotám přišel se žáci
prostřednictvím známé pohádky přiblížili
technologii tvorby plátna. Pomocí papíru,
voskovek a barvy si vyrobili jednoduchý
„modrotisk“ a na závěr vyslechli pár tkalcovských písní.

text a foto: Martin Trubač
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Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění
Dlouhodobá snaha o zlepšování úrovně
třídění v Moravskoslezském kraji přináší
výsledky. Poslední meziroční nárůst výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru,
skla a nápojového kartonu opět ukázal, že
obyvatelé kraje třídí stále lépe. Papíru a
plastů bylo na území kraje do konce roku
2013 vytříděno o 5% více než v roce 2012.
„Jsme rádi, že se nám systematická podpora osvědčuje v praxi. V prvním pololetí
letošního roku EKO-KOM a.s. distribuoval
do obcí a měst Moravskoslezského kraje
dalších 616 kontejnerů. V celkovém počtu
se tak na konci letošního roku dostaneme
přes hranici 21 tisíc nádob na tříděný odpad. Právě dostupnost
kontejnerů
pro občany je přitom jedním ze základních
předpokladů pro úspěšný rozvoj třídění
využitelných složek komunálního odpadu v kraji. Oproti konci roku 2005 vzrostl
počet nádob na třídění odpadů v průměru
o 85%.“ vysvětlila Eva Drimlová, regionální
zástupce společnosti EKO-KOM, a. s. Kontejnery na tříděný sběr jsou tak občanům
v kraji blíž, neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 194 obyvatel. V roce 2005 to bylo o 145 lidí více.
Distribuce kontejnerů na separovaný odpad v celkové hodnotě přesahující čtyři
miliony korun probíhá ve dvou vlnách.
V první vlně bylo v lokalitách oblastí ORP
Karviná, Havířov, Hlučín, Vítkov, Opava,
Nový Jičín, Třinec, Frýdlant n. O., Frenštát
p. R., Kopřivnice, Jablunkov, Český Těšín, Frýdek-Místek přiděleno 616 nádob.
V druhé vlně budou nádoby umisťovány
do dalších oblastí, jako je Opavsko a Bruntálsko. Tyto nádoby budou instalovány
na podzim 2014.
Třídění se stává pohodlnější také občanům
obce Trojanovice, kde jsou nově umístěny
tři nádoby separovaného odpadu na papír
a plast.
Přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje se stává třídění odpadů. „Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, a.s.,
na jednoho obyvatele Moravskoslezského
kraje připadalo v uplynulém roce více než
18 kilogramů vytříděného papíru, 10,5 kilogramů plastu, více než 10 kilogramů skla
a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů,“ popsala vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje Ing. Silvie Součková. Dodala, že
celkové výsledky kopírují celorepublikový
průměr. Dokonce nadprůměrně se v kraji
třídí papír a plasty.
„Jsme přesvědčeni, že jdeme správnou
cestou. Třídění odpadů dlouhodobě podporujeme. Tyto výsledky přináší nám všem

pozitivní signál v podobě každoročního
nárůstu množství vytříděných odpadů.
Jsme rádi, že se nám systematická podpora
vyplácí,“ vysvětluje Ing. Silvie Součková.
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
Nezisková autorizovaná obalová společnost EKO–KOM, a.s. byla založena již
v roce 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží a provozuje systém třídění a recyklace obalových odpadů.
Od roku 2002 je autorizovanou obalovou
společností, která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalových odpadů na kvalitní evropské úrovni. Systém EKO-KOM je od svého
vzniku založen na úzké spolupráci s obcemi
v celé ČR a spoluﬁnancuje a rozvíjí tříděný
sběr a recyklaci komunálních a obalových
odpadů.
Úspěšnou dlouhodobou spolupráci obalového průmyslu a obcí potvrzují výsled-

ky recyklace a využití obalových odpadů,
které řadí ČR mezi nejlepší země v Evropě.
Ročně je dosahováno 72 % míry recyklace
obalů. Aktuálně je v ČR k dispozici více než
241 000 barevných kontejnerů na tříděný
odpad. Vybudování sběrné sítě v posledních deseti letech realizovaly obce a města
s pomocí investice EKO-KOM, a.s. do přímého nákupu a do poskytnutí prostředků
obcím v objemu více než dvou miliard Kč.
Díky tomu má přes 99% obyvatel ČR možnost své odpady třídit a 71% jich tak soustavně činí.
Užitečné odkazy:
www.jaktridit.cz – stránky s obecnými informacemi o třídění a využití odpadů
www.tonda-obal.cz – populární stránky
o třídění odpadů určené dětem a mládeži
www.tridime.info – internetové stránky
věnované třídění odpadů v Moravskoslezském kraji
tisková zpráva: MSK a EKO KOM, a. s.
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Co vám v jiném jazykovém kurzu neřeknou - díl pátý: Vše je otázkou zvyku
Tak co, už jste začali s cizím jazykem?
Doufám, že se mi podařilo vás přesvědčit,
že cizí jazyky nejsou takovým problémem,
jak si mnoho lidí myslí.
Doposud jsem popisoval způsoby, jak si
uvědomit, že to není těžké. Tentokrát se pokusím vám ukázat cestu, jak si učení usnadnit a vydržet až do konce. David Gruber
ve své knize „Jak se efektivně učit cizí jazyky“ velmi pěkně popisuje, co je k úspěchu
potřeba a to nejen v oblasti cizích jazyků,
ale obecně. Jsou to v podstatě tři věci: Cíl,
vůle a návyk.
Cíl je u každého jiný a trochu jsem se tohoto tématu dotkl v předešlých článcích. Co
je však velmi zajímavé jsou vůle a návyk.
Všeobecně se velká zásluha připisuje vůli,
ta sle je nejslabším článkem celého vzorce
úspěchu. Je velmi ovlivněna vaší motivací,
tedy cílem. Pokud máte slabý cíl, bude slabá
i vůle. Dá se říct, že vůle je takový „běžec
na krátkou trať“. Pokud chceme uspět v
čemkoliv,
potřebujeme
dlouhodobý
tah na cíl a k tomu vůle většinou nestačí,
alespoň pokud nemá podporu v motivaci.
Z toho logicky vyplývá, že velmi významnou roli v dosažení úspěchu hraje správný
návyk.
Člověk je od přírody pohodlný a snaží se
nepříjemné povinnosti odložit, obejít, přenechat někomu jinému a podobně. Pokud
se však chcete naučit cizí jazyk vy, nelze to
odkládat, obcházet a už vůbec to nelze přenechat někomu jinému. Abychom dokázali cokoliv, je třeba si vytvořit návyk. Dnes
se hodně hovoří o pracovních návycích. Je
to nový fenomén, který se objevil se ztrátou povinnosti pracovat a lidé, kteří stráví
delší dobu v evidenci pracovního úřadu,
ztrácí své pracovní návyky. Nemyslím tím
manuální zručnost nebo vědomost, ale vůbec schopnost uspořádat si denní rozvrh.
Odvyknou si vstávat pravidelně v určitou
dobu, strávit daný počet hodin v zaměstnání, uložit se ve vhodnou dobu ke spánku a
taky využít den ke správným aktivitám.
Návyky jsou tedy v životě civilizovaného
člověka zásadní. Pro dosažení něčeho nového je potřeba hledat způsoby a cesty, zkoušet co funguje a z toho co funguje si pak vytvořit nové návyky. Návyky mají obrovskou
sílu, kterou si málokdo uvědomuje. Velmi
názorně o tom vypovídá jedna anekdota
z doby, kdy jsme se museli učit rusky. Dva
účastníci VUMLu (pro ty, co nepamatují
tuto zkratku – Večerní univerzita marxismu-leninismu) šli jednoho zimního večera
z kurzu domů a jeden povídá druhému:
„Prosím tě, řekni mi, jak to děláš, že tobě ta
ruština jde sama a já se to ne a ne naučit.“

Jeho kolega mu odpoví: „To je jednoduché,
hlavně si musíš vytvořit správný návyk. Já
si třeba beru ruštinu na WC a učím se tam.
Chodím tam každý den, mám tam klid,
prostě ideální podmínky k učení“. „To je
dobrý nápad, člověče, to mě nenapadlo.“
Přišlo jaro a oba šli opět spolu z VUMLu
a soudruh, který před čtyřmi měsíci radil
kolegovi, si vzpomněl a říká: „Vidíš, ještě jsi
mi neřekl, jak ti to jde s ruštinou. Pomohla
ti moje rada?“ „No super, “ odpovídá ten
první. „Ruština mi jde sama, nemám ve
škole horší známku než dvojku. Ale objevil se menší problém.“ „A jaký, prosím tě?“
„No, jak bych to řekl, prostě, jakmile vidím
azbuku, musím okamžitě na záchod.“ Je to
pochopitelně trochu nadsazené, ale v podstatě takto návyk funguje, byť se v tomto
případě objevil i negativní vedlejší účinek.
Abych to nezlehčoval a nevysvětloval vám
to jen na anekdotě, uvedu ještě vlastní zkušenost, která je pro člověka nejcennější.
Když jsem se učil anglicky já, zjistil jsem, že
nejlépe se mi učí v posteli večer před spaním. Za tři roky učení jsem si na to zvykl
natolik, že i po státnicích jsem před usnutím bral knihu do ruky a učil se nebo si
alespoň četl. Pak ale přišly děti, které jako
malé spaly s námi v ložnici a chodily spát
kolem půl osmé. Když jsem pak kolem desáté rozsvítil, že si něco přečtu, vždy jsem
některé vzbudil, tak jsem hned rychle zhasínal. Když jsem si nemohl číst, něco mi
v ten den chybělo, jako kdybych nedokončil
vše, co jsem chtěl. Tak silný návyk to byl.
Učení je tedy podle mě o hledání místa,
(kde se vám dobře učí) času, (kdy máte klid)

Reklama a inzerce

a způsobu (jakým do sebe dostanete slovíčka, fráze a gramatiku). Proto zkoušejte jak,
kde a kdy vám vyhovuje se učit. V jazykovém kurzu vás může lektor spoustu věcí
naučit, motivovat k učení nebo přečtení
něčeho zajímavého, ale k vytvoření správného návyku je potřeba, abyste Vy - Našli
- Možnosti - Jakým způsobem se učit Kde a - Kdy. Pro ty z vás, kteří jste začali
s angličtinou, je poslední věta pomůckou
pro správný slovosled v anglické oznamovací větě. Třeba vám pomůže, jen to zkuste.
Když nepomůže, hledejte jiné možnosti a
způsoby spolu s místem a časem.
Hodně štěstí při hledání.
Stanislav Blažek
foto: Eurolingua English 1,

Originální titulek k obrázku je „Honzův zoufalý pokus naučit se slovíčka.“ Já však dodávám: „Skvěle! Je
třeba hledat způsoby.“
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Tragický listopad 1944
V obvodu zdejší školy počali se objevovati
partyzáni. Nebylo dne, aby o nich nebylo
hlášeno.
Proto od 17. do 23. listopadu nevyučovalo
se na zdejší škole, neb bylo v ní ubytováno
vojsko. Celé okolí bylo obsazeno vojskem a
celý kraj byl prohledáván. Nikdo nesměl
od 16 do 6.45 vyjíti z domu.
Stručný zápis ze školní kroniky Pod Javorníkem plně nevystihuje tragické listopadové události v roce 1944. V září 1944
vybudovala v úbočí Kněhyně svůj štáb
Partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova pod vedením Jana Ušiaka (výsadek
ze Sovětského svazu). Na Smrku se usídlila partyzánská skupina Wolfram (výsadek
z Anglie). Členem této skupiny byl také pan
Vladimír Řezníček z Kunčic p. O.
Začátkem listopadu se Němci rozhodli
obě skupiny zlikvidovat v tzv. akci „Tetřev“,
na kterou osobně dohlížel K. H. Frank, přezdívaný kat českého národa. Součástí této
akce byly veřejné popravy spolupracovníků
partyzánů. První obětí z naší obce byl hajný Josef Faldyn. Publikace Kunovice 1272
– 1972 uvádí:
Dne 9. listopadu roku 1944 časně ráno
dostavila se do Kunovic četa četníků, oblečených v civilu, kteří se občanům netajili,
že neví, proč byli do Kunovic soustředěni.
Kolem 8. hodiny přijelo do Kunovic první
auto s gestapem. Prošli se obcí a zastavili se
u lip Svobody. Co se bude dít, ukázaly další okamžiky. Přijelo auto pro dopravu vězňů, z něhož Němci vytáli tři spoutané muže
v lesnickém stejnokroji a jednoho zraněného Slováka. Pro výstrahu byli všichni čtyři
na lípách Svobody na potupu českého vlastenectví oběšeni. Za svobodu a spravedlivý
život našich národů v Kunovicích položili
život partyzáni:
Josef Faldyn, nar 9. 11. 1907 z Trojanovic;
František Kubala, nar. 23. 7. 1908 z Ostravice;
Karel Kurečka, nar. 5. 12. 1906 z Osrtavice;
Karel Šuchta, nar. 18. 10. 1909 z Holíče.
Popraveni viseli pro výstrahu 48 hodin.

Pamětní deska obětem listopadových událostí

Jan Faldyn

Josef Faldyn se narodil v Trojanovicích
manželům Janu a Johaně (roz. Janákové)
v domě č. 79. V současné době má toto
popisné číslo restaurace Zbojnická koliba
na Pinduli. Rodné stavení Josefa Faldyny
(Faldynova hospoda) stálo asi 50 m od koliby. Arcibiskupský hajný Josef Faldyn sloužil
v Trojanovicích a od roku 1944 na Horní
Čeladné. Patřil k okruhu lidí, kteří partyzány zásobovali potravinami. Veřejné popravy nacisté konali dále v Čeladné, na Dolní i
Prostřední Bečvě, v Růžďce a v Zubří.
V průběhu stanného práva byl raněn pan
František Liďák, 17. listopadu večer byla
zastřelena vojenskou hlídkou dvě devatenáctiletá děvčata Božena Brožová z č. 365
a Božena Slováková ze Zlína. Božena Brožová zemřela okamžitě a Božena Slováková podlehla těžkému zranění ve frýdecké
nemocnici na druhý den. Obě dívky mají
u hostince U Bačů malý pomníček.
Třetí obětí z naší obce byl Vojtěch Pensimus, nar. 5. srpna 1920 v Trojanovicích Pod
Javorníkem. Pracoval jako stavební dělní
a po okupaci od roku 1943 ve frenštátských kasárnách. 29. srpna 1944 vypuklo
na Slovensku povstání, kterého se aktivně
zúčastnil. Po porážce povstvání začátkem
listopadu se ozbrojen vrátil do Trojanovic.
V protipartyzánské akci „Tetřev“ byl zajat.
O jeho dalším osudu nejsou přesné informace. Podle jedné z verzí byl zastřelen
ve fenštátských kasárnách, podle druhé zahynul na pochodu smrti. Vojtěch Pensimus
má na škole Pod Javorníkem pamětní desku (odhalena byla 7. 5. 1994).
Nejtěžší partyzánské boje probíhaly
na Morávce počátkem prosince. Např. 9.

Božena Brožová

Vojtěch Pensimus

prosince při přepadení bunkru na Malém
Travném ztratili Němci 39 vojáků, padlo 10
partyzánů. Proto se také němečtí okupanti s občany na Morávce krutě vypořádali.
Do obecního hostince byl svolán stanný
soud. Původně měli být do hostince svoláni
všichni muži od 16 do 60 let, ale protože sál
nestačil pro tak velký počet lidí, soudu se
museli zúčastnit jen muži z popisných čísel
končících číslicemi 3, 6 a 9.
Po krutém výslechu byl vynesen rozsudek:
14 občanů bylo odsouzeno k trestu smrti
a 10 odvlečeno do koncentračních táborů.
Vrátili se jen tři.
Drahomír Strnadel
foto poskytl: Drahomír Strnadel
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Tradiční podzimní atletické závody
Babí léto si letos dalo na čas a tradiční atletické závody na ZŠ Záhuní ve Frenštátě
p. R. se tak v termínu 10.10. 2014 konaly
za nádherného slunečného podzimního
počasí.
Dvanáctičlenná družstva ze základních
škol Tyršova, Záhuní, Tiché a Trojanovice
soutěžily ve čtyřech disciplínách – běh 60
m, běh 250 nebo 500 m, skok daleký a hod
kriketovým míčkem.
Ve své kategorii ve všech disciplínách obsadil 1. místo Vojta Petr ze 4. ročníku.
Výborných výsledků dosáhli také naši žáci
ze 3. ročníku, kde na stupeň nejvyšší dosáhla Veronika Martínková a na druhém
místě se umístila Barbora Káňová. V kategorii chlapců 3. ročníku se na třetím místě umístili se stejným počtem bodů Matty
Křenek a Václav Stráník.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme.
text a foto: Soňa Bunčková

Zhodnocení cyklistického poháru
Dne 21. 09. 2014 proběhl na druhý pokus
(hlavní termín 14. 09. 2014 zrušen pro nepřízeň počasí) druhý ročník cyklistického
poháru Pedajle 2014 pro děti a PČR pohár
pro dospělé. Počasí se nakonec přiklonilo
na naši stranu a tak jsme rozložili náš hlavní tábor v areálu Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla, který nám opět dala k dispozici obec Trojanovice. Jako premiéru v letošním roce jsme taktéž uspořádali
závod pro dospělé závodníky a starší děti,
když v roce 2013 proběhly závody pouze
pro děti do 14 let.
Pro registraci závodníků dospělé kategorie jsme použili prostory budovy Balita
restaurace a pizzerie, kde taktéž proběhl
start dospělé kategorie. V této kategorii se
nakonec přihlásilo celkem 11 závodníků.
Mohli startovat pouze amatérští závodníci.
V 9:00 hodin byl závod dospělých kategorií odstartován a závodníky čekala trasa
dlouhá deset kilometrů s cílem Trojanovice
- Pindula. Závod se jel za velmi příznivého
počasí a všichni závodníci dorazili do cíle
bez zranění. Prvním historickým vítězem
mužské kategorie se stal Michal Marek
s velmi kvalitním časem 24 minut a 14 vteřin. Vítězkou ženské kategorie se stala Pavlína Šablaturová taktéž s kvalitním časem
31 minut a 24 vteřin.
Během závodu dospělé kategorie již
v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana

Knebla probíhaly soutěže a různé aktivity
pro děti, které zde rodiče zaregistrovali.
Ve spolupráci s HZS Trojanovice si děti
mohly prohlídnout a projet se v hasičském
vozidle. Taktéž bylo připraveno vozidlo
Policie České republiky a policií byla taktéž zařízena laserová střelnice. Registrace
dětí probíhala do 10:00 hodin. Přihlásilo se
celkem 77 dětí. V 10:15 hodin byly odstartované
nejmenší kategorie dětí na odrážedlech. K vidění byly skvělé sportovní
výkony, emoce a taktéž koření závodu a to
vítězství. Rodiče plně podporovali a fandili
svým ratolestem a v cíli čekala na každého
závodníka nebo závodnici sladká odměna.
Sluníčko vydrželo na obloze až do poslední dětské kategorie a taktéž si posvítilo
na vyhlášení všech kategorií, kde všichni
závodníci byli odměněni nějakým darem.

Následně po vyhlášení ukázali hasiči města
Frenštát pod Radhoštěm, jací velcí profesionálové jsou, když předvedli ukázku vyproštění zraněné osoby z vozidla. Pěkné sportovní odpoledne ukončil velmi zajímavou
a taktéž profesionální ukázkou pan Malčík,
který ukázal, že jím cvičení psi jsou skvěle
vybaveni schopnostmi a poslušností.
Doufáme, že závodníci a rodiče byli spokojeni a omlouváme se za nějaké ty organizační nesrovnalosti, které se budeme
snažit do příštích let odstranit. Speciálně
bych chtěl poděkovat manželům Šenkyříkovým, kteří se do organizace a zajištění
všeho potřebného pustili s velkou chutí
a zařídili velmi mnoho práce a taktéž byli
hlavním sponzorem cyklistických závodů.
Taktéž patří poděkování i dalším sponzorům a složkám IZS (Hasiči Frenštát p. R.,
Hasiči Trojanovice, PČR Frenštát p. R. a
technické služby Frenštát p. R. za vstřícnou
ochotu pro návštěvníky a závodníky ukázat svou techniku, zkušenosti a znalosti.
Všem skvělým lidem bych chtěl za všechny organizátory
poděkovat za
přispění
pro malé děti, které musí bojovat
jiným způsobem než na cyklistické trati se
svým onemocněním a aspoň trochu těmto
malým bojovníkům ulehčit jejich nelehký
život. Celkem byla darovaná částka ve výši
okolo 3.500,-Kč.
text a foto: Jakub Lid

Dvanáct divadelních ohlédnutí
Ohlédnutí jedenácté: Audience a absurdní
divadlo
Sládek: A to jste znal taky různý herečky,
když jste psal pro to divadlo?
Vaněk: Samozřejmě.
Sládek: Taky Bohdalovou?
Vaněk: Ano.
Sládek: To byste ji někdy mohl pozvat
na pivo – vzali bysme k tomu ještě Bureše
– mohla by být sranda, co říkáte?
Vaněk: Hm.
Sládek: A nebuďte smutnej!
Vaněk: Já nejsem smutný.
Sládek: A Gotta taky znáte?
Asi nejvíce známá pasáž z Audience. Ta
s „Bohdalkou“. Většina těch, kdo tuto hru
Václava Havla zhlédlo, si ji pamatuje – a to
i přesto, že o zbytku se vyjadřuje s rozpaky. Snad proto, že většina Havlových her se
vymyká realistickému pojetí. Jako by byly
sestaveny z více méně nesmyslných neustále se opakujících dialogů. Ale o to jde.
Navodit atmosféru nesmyslnosti. Mluví se
slova, ale v podstatě jakoby se nic neřeklo.
A takový dojem máme i z rozhovoru sládka
se spisovatelem Vaňkem, o kterém nejasně tušíme, že byl do pivovaru poslán jaksi
za trest.
Absurdní divadlo se postupně vyvinulo
ze surrealismu. Absurdní hra většinou nebývá srozumitelná po jednom přečtení, ale
je třeba ji přečíst (nebo vidět) vícekrát a ani
tehdy nám není zaručeno, že hru pochopíme, nebo si alespoň něco málo zapamatujeme. V drtivé většině je třeba se na hru
daného směru výrazně soustředit, neboť
není výjimkou, že se střídají vypravěči, děj
se vrací ze současnosti do minulosti a naopak skáče do budoucnosti. Je silně potlačena dějová stránka, autoři se hojně zabývají
vnitřními světy postav, jejich myšlenkami a
představami. Absurdní divadlo čerpá zpravidla ze čtyř odvětví – z tzv. čistého divadla (bere scénické efekty z cirkusu, revue,
mimických představení) a zaujímá aliterární postoj, tzn. odvrací se od jazyka a
znehodnocuje jej, neboť se snaží dokázat,
že komplikuje chápání. Dalším odvětvím
jsou žerty klaunů a šašků (groteska a ﬁlmové veselohry), slovní nesmysly a postavy groteskně snivé a inspiraci si bere také
ve snové a fantaskní literatuře. Extrémní a
poměrně častou formou světového absurdního divadla pak bylo ztvárnění utrpení a
to v jakékoliv podobě, nejčastěji však psychické. Začaly se objevovat postavy vyšinuté, perverzní, autoři a inscenátoři šli do
šokujících krajností, které obecenstvo mělo
znechutit a pobouřit. Herec byl pouze lout-

Průčelí Divadla Na zábradlí v Praze

ka v rukách inscenátora. Nejlépe o tom vypovídá koncept Divadla krutosti A. Artauda a jeho manifest Divadlo a jeho dvojník.
Obě jmenovaná díla se zabývají jazykem
v prostoru, výpovědní hodnotou absurdních děl, světlem a hudbou, úlohou herce,
dramatika, režiséra a ve zkratce obsahují
tytéž myšlenky, které jsou již uvedeny o pár
řádků výše. Absurdní drama je také často
spojováno s ﬁlozoﬁckým směrem, který se
nazývá existencialismus.
V našich zemích nebyl trend absurdního
divadla oblíbený. Uváděly se zde v 50. a 60.
letech absurdní hry i zahraničních autorů
(Čekání na Godota, Plešatá zpěvačka, Král
Ubu), domácí tvorba se však držela pouze
nesmyslných dialogů a námětů a spíše než
typicky absurdní hry najdeme hry s prvky
absurdity. Nejvýrazněji se o tento trend
v českých podmínkách zasloužil I. Vyskočil v divadle Na zábradlí v pásmech Faust,
Markéta, služka a já, nebo Smutné vánoce,
na kterých spolupracoval společně s M.
Macourkem a P. Koptou. V jeho koncepci
dramaturgie pak pokračoval i J. Grossman.
Divadlo Na zábradlí našlo svého kmenového autora ve V. Havlovi, který většinu
svých absurdních her (neboť je uváděn jako
jediný český autor opravdu absurdních dramat) uvedl právě v tomto divadle, než mu
bylo po Pražském jaru znemožněno se dále
angažovat.
Neměli bychom však zapomenout
na ostatní výrazné osobnosti české divadelní scény 60. let. Bylo založeno divadlo
Semafor (J. Suchý, J. Šlitr), jehož písně si
zpíváme doposud, Divadlo za branou, kde
účinkoval O. Krejča, J. Topol a kde svou hereckou kariéru začínali M. Tomášková a J.
Tříska, Činoherní klub L. Smočka, J. Vostrého a J. Kačera. Velmi výraznou osobností
české režie se stal A. Radok, po kterém

jsou dodnes pojmenovány jedny z nejprestižnějších českých divadelních cen. A.
Radok spolu s J. Svobodou vymysleli Laternu magiku, se kterou měli velký úspěch
na mezinárodní výstavě Expo 58 v Bruselu.
Laterna magika byla založena na principu
promítání obrázků na libovolný počet pláten. Princip navázal na Teatrgraf E. F. Buriana, ovšem byl propracován k dokonalosti.
V roce 1959 se Laterna magika stala součástí Národního divadla. V současné době
je Laterna magika alternativní scéna, která
spojuje barevné promítání spolu s pohybovým až akrobatickým divadlem.
Vraťme se však k onomu nesmyslnému
rozhovoru sládka se zaměstnancem Vaňkem. Havlova divadelní metoda tu má svůj
význam. Ve zdánlivě nudném opakování
slovních ﬁgur a narážek se najednou začínají vynořovat obrysy skutečného tématu.
A my najednou zjišťujeme, proč si dal sládek Vaňka zavolat. Celé to připomíná žraloka, který obeplouvá svou kořist neustále
dokola, pokaždé však trochu bližší a zřetelnější, aby najednou zprudka zaútočil.
Sládek: Tak nemůžeš. Ty teda nemůžeš. Teď
ses teda vybarvil. A co já? Mě v tom necháš,
viď? Na mě se vykašleš! Já můžu bejt svině!
Já se v tom bahně můžu patlat, na mě nezáleží. Já se pošpinit můžu – jen když pán zůstane čistej! Pánovi, tomu jde o princip! Ale
co ostatní, na to on nemyslí! Jen když on je
hezkej! Princip je mu milejší než člověk.
Možná bychom mu i dali za pravdu, kdyby sládek nechtěl po Vaňkovi absurdní věc.
Totiž, aby sám na sebe donášel. Aby sládkovi ulehčil pozici, neboť on sám se zavázal
o Vaňkovi podávat informace. Najednou
vidíme, že vše je jaksi divně pokřivené a
převrácené – že zloděj volá chyťte zloděje!
text: Linda Blažková, Martin Trubač
foto: wikipedia.cz
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