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Přízeň lidí nás těší a zároveň i zavazuje
Už patnáct roků nám rozdává humor i
vážné myšlenky a každé jejich představení je porcí dobré nálady. Tak bych stručně
charakterizoval činnost Amatérské divadelní skupiny Waterloo. O rozhovor
na téma Waterloo jsem požádal jeho režiséra pana Martina Trubače.

z Tiché byl dlouhý a navíc časem přestal
vystihovat složení souboru. Waterloo nám
vyhovuje, protože je to symbol vítězství i
porážky. Vítězství pro Wellingtona a porážky pro Napoleona. Tak jsme si řekli, když
budeme mít úspěch, dopadneme jako Wellington, a v případě neúspěchu jako Napoleon. Teprve mnohem později jsem se
dozvěděl, že divadlo s podobným názvem
existovalo v Ostravě už v šedesátých letech.
Které představení bylo první?
Poprvé jsme se frenštátskému publiku
představili 11. listopadu 1999 Moliérovým
Lakomcem. Od té doby jsme uvedli celkem 24 divadelních her. Souborem prošlo
za těch patnáct let 67 herců a hudebníků,
ale těch skalních zůstává tak pětadvacet.

Co bylo na počátku?
Zkraje devadesátých let se při kostele začali scházet mladí farníci z Frenštátu p. R.
a Tiché, kteří nacvičovali drobné veršované
texty ze života svatých. Vystupovali v kostelích a okruh diváků byl poměrně malý.
Já jsem se k nim přidal v roce 1994, avšak
moji další spolupráci přerušila civilní služba v severních Čechách. Po mém návratu
jsme se rozhodli navázat na tuto tradici a
zkusit opravdové divadlo.
Proč jste si dali název právě Waterloo?
Název Mladí farníci z Frenštátu p. R. a

Jaké je tvoje divadelní vzdělání?
Formální žádné. Přiznám se, že jsem ani
žádnou odbornou divadelní literaturu nestudoval. Řídím se vlastní intuicí a srdcem.
Ani moje profesní vzdělání nemá s divadlem žádnou spojitost. Mám divadlo rád a
velmi mě baví a co je podstatné, baví to také
ostatní. Mnozí jsou ženatí či vdané, mají
děti a hlavně tolerantní partnery, protože
každé představení znamená mnoho hodin
zkoušek. Divadlo je práce s lidmi a
pro lidi. Za patnáct roků jsme si vytvořili
široký okruh příznivců, to těší a zároveň i
zavazuje.
Jak provádíte nábor herců?
Někteří z našich herců byli zpočátku diváky a pak přišli a chtěli hrát. Například Stanislav Blažek nebo Anička Zrubková. Jiné
jsem oslovil sám, jako Martinu Vodrážkovou nebo Honzu Gajduška.
Kdo vybírá hry?
Hry vybírám já. Snažím se udržovat určitou vyváženost mezi veselohrami a dra-

maty, která skýtají náměty k přemýšlení.
Důležitým faktorem při volbě hry je, zda ji
dokážeme dobře obsadit, protože to je 50%
úspěchu.
Kde se scházíte a jak probíhají zkoušky?
Scházíme se každou neděli odpoledne
v Základní umělecké škole ve Frenštátě p.
R. Jsem rád, že ředitel pan Vladimír Vondráček má pro naši činnost pochopení.
Před vystoupením zkoušíme ve frenštátském kině a to už v kostýmech a s kulisami. Každá zkouška si vyžádá 2 až 4 hodiny.
Na první zkoušce herci dostanou texty,
které musí nastudovat především doma.
Většina herců přistupuje ke studiu textů
zodpovědně, avšak někdy bývá problém
s absencí. Rodinné a pracovní povinnosti
si přirozeně berou svou daň a protože jsme
amatérskou společností, musíme to respektovat. Problémy bývají snad někdy jen s tzv.
„štěkaři“, kteří během celého představení
pronesou jen několik vět, případně jen větu
jednu. Ti se přirozeně cítí nevyužiti a to se
občas projeví na jejich přístupu.
Které představení z tvého pohledu bylo nejúspěšnější?
U diváků zvítězila Cesta kolem světa a
v poslední době i představení Edith a Marlene. Já osobně bych dal na první místo hru
Jedno jaro v Paříži aneb krvavá Henrietta.
Uvažovali jste např. o představení v Rožnově p. R. nebo v jiných obcích v regionu?
Já vždycky říkám, že sláva Waterloo končí
u severních svahů Radhoště. Takový zájezd by byl velmi náročný na čas i ﬁnance a
s velmi nejistým výsledkem.
Tvoje slovo na závěr?
Především chci poděkovat všem, kteří divadlu věnují svůj volný čas, a to na úkor
svých rodin. Jejich odměnou je potlesk
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diváků a především dobrý pocit, když se
dílo povede. Nemenší dík patří jejich blízkým, že svým manželkám a manželům tuto
ušlechtilou aktivitu umožňují. V neposlední řadě bych rád poděkoval všem, kdo nás
jakýmkoliv způsobem v naší činnosti podporují a divákům, kteří dávají našemu snažení smysl a energii.
Děkuji za rozhovor.
Patnácté výročí Waterloo je pokračováním více než stoleté amatérské divadelní
tradice v Trojanovicích. Školní kronika
na Bystrém uvádí: 4. prosince 1910 sehráno bylo v Trojanovicích na Bystrém Národní
jednotou první divadelní představení „Lu-

cifer“. Od tohoto data až do roku 1945
sehráli členové Národní jednoty 84 představení. Právě z jejich inciativy byla v roce 1946 postavena socha před školou na
Lomné od sochaře Jana Knebla, věnovaná
obětem I. a II. světové války. Divadlo dále
hráli hasiči, Valašský soubor písní a tanců
Radhošť, členové Omladiny a Dohlížecího výboru Jednoty. Soubor Waterloo je
důstojným pokračovatelem této tradice.
Do dalších let přeji všem jeho členům
za všechny čtenáře Obecních novin mnoho dalších úspěšných let.
připravil: Drahomír Strnadel
foto: Martin Buryan, David Trubač
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Dvakrát měř a jednou řež!
Člověk se stále učí - a ponejvíce ze svých
chyb. To jsem si uvědomil po vyjití minulého čísla Obecních novin. V článku
Tragický listopad 1944 jsem se při převodu textu do příslušného graﬁckého
programu dopustil v pasáži o Vojtěchu
Pensimusovi několika překlepů. Rovněž
popiska pod fotkou Josefa Faldyna byla
chybně. Textové změny byly učiněny po
jazykové korektuře, takže chyby v článku zůstaly. Čtenářům i autorovi článku
se omlouvám.
Martin Trubač

Odhalení busty TGM na Horečkách
Dne 25. října 2014 byla na Horečkách odhalena busta Tomáše G. Masaryka na místě,
kde před 61 lety stála jeho socha. V úvodu
slavnostního aktu zazněla česká a slovenská hymna, poté Zuzana Kalinová z MěKS
ve Frenštátě p. R. připomněla historii a peripetie původní Masarykovy sochy. Za Nadaci Eduarda Parmy, která projekt spoluiniciovala, promluvila paní Petra Šmajstrlová.
Starosta Trojanovic Jiří Novotný pohovořil
o významu znovuobnovení památky TGM
na Horečkách. Za Českou legionářskou
obec promluvil plukovník Bohumil Vlach a
za Masarykovu demokratické hnutí Lubomír Sázovský. Drahomír Strnadel se krátce
zmínil o významu hesla „Ježíš, ne Caesar“,
které zdobí památník. Poté starostka Frenštátu p. R. a starosta Trojanovic spolu
s panem Leo Bartošem odhalili bustu, která je dílem akademického sochaře Zdeňka
Jalůvky.
Martin Trubač
foto poskytl: František Gajdušek
TGM před 61 lety, dítě uprostřed: František Gajdušek
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Veterinární ordinace
Trojanovice Bystré 274, v Šenku
MVDr. Radka Kopřivová
ordinační doba:
pondělí - pátek

8 - 12 15 - 17 hodin
mimo ordinační dobu
na základě domluvy
tel.: 777787178

TGM dnes

Výsledky veřejné sbírky na Libušín
Bezmála 28 tisíc korun, takový je průběžný výsledek veřejné sbírky na obnovu Libušína v Trojanovicích. Ve čtvrtek 6. listopadu
si obsah dvou zapečetěných pokladniček
přepočítaly a převzaly paní Věra Cábová a
Libuše Smilková z Valašského muzea v přírodě.
První ze dvou vyřezávaných schránek byla
od začátku sbírky, tj. od března tohoto roku,
umístěna v informačním centru obecního
úřadu. Občané i turisté do ní přispěli částkou 22 576 Kč. Druhá pokladnička zahájila svou misi v chatě na Velkém Javorníku.
Poté doprovázela putovní výstavu Kdo postavil Libušín? Mimo jiné s ní zavítala i do
Poslanecké sněmovny. Tato schránka obsahovala 5 410 Kč.
Hotovost i pokladničky si odvezly za-

městnankyně rožnovského skanzenu,
veřejná sbírka na obnovu Libušína však
pokračuje. Přispět je možné na účet č. 1076978880207/0100 nebo prostřednictvím
DMS PUSTEVNY na číslo 87 777 (cena
DMS 30,- Kč). Ke 4. listopadu se ve veřejné
sbírce vybralo 7 659 779,89 Kč. Obec Trojanovice přispěla ze svého rozpočtu částkou
100 000 Kč.
Jitka Urubová

Zveme všechny občany
na 2. zasedání Zastupitelstva obce
Trojanovice, které se koná 15. prosince 2014 v 18.00 hodin na hřišti
na Bystrém.
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 3. listopadu 2014
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění
1. určuje ověřovateli zápisu Pharm.Dr. Jana Gajduška a Rostislava
Jandu a zapisovatelkou Miroslavu Kubelkovou.
2. schvaluje program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice.
3. schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
4. určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce starosty bude členy zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5. volí do funkce starosty Mgr. Jiřího Novotného.
6. volí do funkce místostarosty Mgr. Martina Trubače.
7. zřizuje ﬁnanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
8. volí předsedou ﬁnančního výboru Mgr. Soňu Bunčkovou.
9. volí předsedou kontrolního výboru Pharm.Dr. Jana Gajduška.
10. volí členy ﬁnančního výboru Ing. Jiřího Horáka a MVDr. Radku Kopřivovou.
11. volí členy kontrolního výboru Ivetu Štefkovou a Tomáše Střalku.
12. zřizuje sociální výbor a Sbor pro občanské záležitosti, který
bude 7-i členný, dále výbor pro životní prostřední, který bude mít
3 členy, a nakonec výbor pro veřejné zakázky a granty, který bude
5-ti členný.

13. volí předsedou sociálního výboru a Sboru pro občanské záležitosti paní Hanu Dorotíkovou.
14. volí předsedou výboru pro životní prostředí pana Rostislava
Jandu.
15. volí předsedou výboru pro veřejné zakázky a granty pana Ing.
Jiřího Horáka.
16. volí členy sociálního výboru a Sboru pro občanské záležitosti
paní Moniku Ondryášovou, Janu Bayerovou, Jitku Pajlíkovou, Miroslavu Bačovou, Věru Vašendovou a pana Drahomíra Strnadla.
17. volí členy výboru pro životní prostředí pana Františka Gajduška a Vladimíra Makového.
18. volí členy výboru pro veřejné zakázky a granty pana Tomáše
Střalku, Rostislava Jandu, Josefa Kuřece a Petra Ondryáše.
19. stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:
Členovi zastupitelstva přináleží odměna ve výši
360,- Kč
Členovi výboru zastupitelstva ve výši
880,- Kč
Předsedovi výboru zastupitelstva ve výši
1 120,- Kč
Neuvolněnému místostarostovi ve výši
7 509,- Kč
Měsíční odměna bude vyplácena ode dne 3. 11. 2014.
V souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 19. listopadu 2014
1/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu č. 14205033
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci “Zvýšení
energetických úspor Základní školy v Trojanovicích”.
1/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci “Pořízení samosběrného vozu pro obec
Trojanovice” ve výši 3.041.003,90 Kč.
1/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje uzavření darovací
smlouvy s Moravskoslezským krajem na 50.000,- Kč na ochranu
životního prostředí, především pro rozvoj třídění sběru komunálního odpadu.

1/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku p. č.
588/28 v k. ú. Trojanovice paní Zuzaně Školekové za cenu 50.000,Kč.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

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

1/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2014.

Emil Blažek

93 let

Marie Adamčíková

92 let

1/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje darování pozemku
p. č. 2063/5 o výměře 470 m2 v k. ú. Trojanovice do majetku Obce
Trojanovice.

Božena Baránková

85 let

Josef Rek

80 let

1/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje přijetí daru do majetku Obce Trojanovice, ve formě ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k celku na pozemku p. č. 118/4 v k. ú. Trojanovice, který se nachází pod komunikací na Horečky a který vznikl
oddělením od p. č. 118 a p. č. 127 na základě geometrického plánu
č. 3607-64/2014. Tímto se ruší usnesení č. 28/4 ze dne 26. června
2014.

Miluše Hrabalová

75 let

František Dobiáš

70 let

Vladimír Muras

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Změna termínu vývozu popelnic
Místo čtvrtka 1. ledna 2015 budou popelnice v částech Lomná,
Bystré a Karlovice mimořádně vyvezeny v pátek 2. ledna a svoz
bude dokončen v sobotu 3. ledna 2015 !
Pytlový sběr
V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten ﬁnanční
bonus za vytříděný odpad roku 2014. Do tohoto bonusu budou
započteny ještě pytle a balíky papíru dovezené do soboty 13. prosince, po tomto datu již bude tvořen ﬁnanční bonus roku 2015.
Důležité pravidlo pro vývoz popelnic – dávat k vyvezení vždy
plnou popelnici. Svozová ﬁrma nám nezapočítává vývoz popelnic
dle váhy, ale dle počtu vyvezených popelnic a kontejnerů. Pokud
tedy dáte vyvézt poloprázdnou popelnici, obec ji uhradí v plné výši
jako za plnou. A tento údaj pak slouží k výpočtu místního poplatku za odpady na další rok.
Termíny pro svoz komunálního odpadu v roce 2015

Trojanovice Lomná, Bystré, Karlovice
Trojanovice Pod Javorníkem, Pindulí
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čtvrtky - lichý týden
úterý - sudý týden

Svoz je pravidelně v úterý a ve čtvrtek i ve dny, kdy připadne na
tento den svátek.
Obecní úřad a sběrný dvůr o vánočních svátcích
Ve dnech 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 bude obecní úřad i sběrný
dvůr z důvodu svátků a čerpání dovolené uzavřen.
V sobotu 3. 1. 2015 bude sběrný dvůr otevřen.
Zimní provozní doba sběrného dvora:
středa 13 – 17 hodin
sobota 8 – 12 hodin
„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
24. 12. 2014 v 22:30 v chrámu sv. Martina
ve Frenštátě p. R.
Odjezdy autobusů na štědrovečerní mši:
1. autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce
pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a
na Sibérii.
2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži
na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.
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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 prosinec 2014
Od úterý 2. do středy 3. prosince 2014 od 17:00 hodin
Ouija
USA, titulky, horor, nevhodný do 15 let, délka 90 minut, cena 110,Kč, CinemArt
Že není dobré si zahrávat s nadpřirozenem se Debbie přesvědčí
velmi rychle. Obzvlášť když je nalezena oběšená. Její přátelé se rozhodnou vypátrat důvod jejího skonu, a to skrze tajuplnou desku
Ouija.
Od úterý 2. do středy 3. prosince 2014 od 19:00 hodin
Sex v Paříži
Francie, titulky, komedie/drama, nevhodný do 15 let, délka 116
minut, cena 100,- Kč, 35 MM
Po čem ženy touží tak trochu po francouzsku. Prostě a jednoduše
- i ty úspěšné, neúspěšné, matky, neurotičky, krásné i ošklivé - touží
po troše romantiky... a sexu.
V pátek 5. prosince 2014 od 17:00 hodin
Hledání Vivian Maier
USA, titulky, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 83 minut, cena 80,- Kč, Aeroﬁlms
Dokumentární ﬁlm o na první pohled relativně obyčejné, ač svérázné chůvě Vivian, která se po své smrti stala ikonou fotografování 20. století, když bylo nalezeno přes sto tisíc fotograﬁí, jež nafotila
v průběhu svého života.
Od pátku 5. do neděle 7. prosince 2014 od 19:00 hodin
Návrat blbýho a blbějšího
USA, titulky, komedie, nevhodný do 12 let, délka 110 minut, cena
140,- Kč, Falcon
U blbého a blbějšího, Lloyda a Harryho, čas pokročil o 20 let a
podepsal se na nich. Harry totiž potřebuje novou ledvinu, a tak se
skrze bizarní situace vydává napříč Amerikou ve snaze nalézt svou
ztracenou dceru, aby mu pomohla.
Od soboty 6. do neděle 7. prosince 2014 od 17:00 hodin
Jak jsme hráli čáru
ČR, komedie/drama, přístupný bez omezení, délka 102 minut,
cena 90,- Kč (děti) a 110,- Kč (dospělí), CinemArt
Petrovi rodiče emigrovali do Vídně, a on tak vyrůstá se svými prarodiči. Svůj volný čas tráví s kamarády, rvaním se s bandou kluků šikanující okolí a snahami utéct přes hranice. Když se mu tato
možnost naskytne, dostane strach, že ztratí všechny, které má rád.
Od úterý 9. do středy 10. prosince 2014 od 17:00 hodin
Včelka Mája
Austrálie/Německo, dabing, animovaná rodinná pohádka, přístupný bez omezení, délka 79 minut, cena 100,- Kč (děti) a
120,- Kč (dospělí), Intersonic
Další zpracování legendární animované postavičky včelky Máji a
jejich dobrodružství. A samozřejmě nebude chybět ani Vilík.
Od úterý 9. do středy 10. prosince 2014 od 19:00 hodin
Modelky s. r. o.
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 90 minut, cena 90,- Kč,
MagnusFilm
Jsou ikony českého módního světa a svůj čas tráví předháněním
jedna druhé, kdo objeví v českých vodách další supermodelku.

Když se objeví okouzlující Martina, svedou boj o to, která ji bude
zastupovat. Nebylo by však už lepší, aby na stará kolena zakopaly
válečnou sekeru?
Ve čtvrtek 11. od 00:00 hodin; od pátku 12. do neděle 14. a v úterý
23. prosince 2014 vždy od 16:00 a 19:00 hodin
Hobit: Bitva pěti armád
USA/Nový Zéland, dabing (od 16:00 hodin) a titulky (od 00:00 a
19:00 hodin), dobrodružný/fantasy, přístupný bez
omezení, délka 150 minut, cena 120,- Kč, Warner Bros
Bohužel drak Šmak nebyla jediná hrozba pro trpaslíky. Osud města pod horou je stále vratký a není jisté, zda ustojí Šmakův útok.
Ale zároveň se na ně žene horda vražedných skřetů. Jak nakonec
dopadne Bitva pěti armád? To můžete zjistit už v noci ze středy
10. na čtvrtek 11. prosince 2014, kdy tento očekávaný ﬁlm hrajeme
hned o půlnoci, tedy v premiéře mezi prvními kiny v ČR.
Ve středu 17. prosince 2014 od 17:00 hodin
Příběh Marie
Francie, titulky, životopisný, přístupný bez omezení, délka 95 minut, cena 110,- Kč, CinemArt
Marie se narodila jako hluchá a nevidomá. Přes lékařská doporučení ji její otec odveze místo do ústavu k řádovým sestrám. Díky
trpělivosti sestry Marguerite se z divoké Marie stává schopná mladá žena, navzdory svému hendikepu.
Ve středu 17. prosince 2014 od 19:00 hodin
Raluca
ČR, erotický krimi thriller, nevhodný do 15 let, délka 80 minut,
cena 110,- Kč, A-Company
Bývalý polda, dnes soukromý detektiv, který spí se svojí sekretářkou a vydělává si sledováním lidí. Avšak případ krásné Ralucy mu
nejenže obrátí život naruby, ale vyzvedne na povrch skrytá tajemství jeho policejní minulosti.
Ve čtvrtek 18. prosince 2014 od 19:00 hodin
Filmový klub: Kukuřičný ostrov
Gruzie/Francie/Německo/Švýcarsko/ČR, titulky, drama, přístupný
bez omezení, délka 100 minut, cena 90,- Kč (FK 60,Kč), Artcam
Každé jaro přináší řeka úrodnou půdu z Kavkazu do údolí od Gruzie odtržené republiky Abcházie, a vytváří tak úrodn ostrůvky.
Film zachycuje život starého farmáře a jeho vnučky, který si tam
postaví chatrč, zryje půdu a zasadí kukuřici; a spolu se zráním úrody zraje i mladá dívka.
Od pátku 19. do neděle 21. prosince 2014 od 17:00 hodin
Sněhová královna
Rusko, dabing, animovaná pohádka, přístupný bez omezení, délka
80 minut, cena 100,- Kč (děti) a 120,- Kč (dospělí),
Mirius FD
Animované zpracování známého příběhu H. Ch. Andersena. Královna uvalí na zem věčnou zimu a tím i ochladí lidská srdce. Malá
Gerda se se svou fretkou a skřítkem vydává do královnina paláce,
aby zachránila svého bratra Kaye a zrušila kletbu.
Od pátku 19. do neděle 21. prosince 2014 od 19:00 hodin
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
USA, dabing, akční fantasy komedie, přístupný bez omezení, délka
98 minut, cena 120,- Kč, CinemArt
Animované zpracování známého příběhu H. Ch. Andersena. Královna uvalí na zem věčnou zimu a tím i ochladí lidská srdce. Malá
Gerda se se svou fretkou a skřítkem vydává do královnina paláce,
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aby zachránila svého bratra Kaye a zrušila kletbu.

bez omezení, délka 91 minut, cena 40,- Kč, H. C. E.

V pondělí 22. prosince 2014 od 17:00 hodin
Jak vycvičit draka 2
USA, dabing, animovaná dobrodružná komedie, přístupný
bez omezení, délka 105 minut, cena 50,- Kč, CinemArt
Škyťák a Bezzubka se vrací! Vesnice již přivykla přítomnosti draků a dokonce si vymysleli nový sport - dračí závody. Škyťák však
se svým drakem raději zkoumá oblohu a neprobádaná území. Tak
najde nejen jeskyni plnou divokých draků, ale i tajemného Dračího
jezdce, což jej dovede doprostřed bitvy.

V úterý 9. prosince 2014 od 9:15 hodin
Pohádky pod stromeček
ČR, pásmo pohádek, přístupný bez omezení, délka 72 minut, cena
30,- Kč, Krátký Film

V pondělí 22. prosince 2014 od 19:00 hodin
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana
USA, dabing, animovaný/dobrodružný, přístupný bez omezení,
délka 92 minut, cena 50,- Kč, CinemArt
Geniální a všeobecně nadaný pes Pan Peabody se vydává na cestu
časem se svým adoptovaným synem Shermanem ve snaze zvrátit zhoubné změny v historii, které Sherman způsobil tím, že na
výpravu vzal i svou spolužačku Penny. Jak se hrdinové vypořádají
s během dějinných událostí? S důvtipem sobě vlastním.
Od čtvrtku 25. do pátku 26. a v neděli 28. prosince 2014 vždy
od 17:00 hodin
Paddington
Velká Británie/Francie/Kanada, dabing, rodinná komedie, přístupný bez omezení, délka 96 minut, cena 120,- Kč, ACompany
Z Peru až do Londýna cestuje osiřelý medvídek. Na nádraží Paddington se jej ujmou manželé Fouskovi a kde se medvídek objeví,
tam se začnou dít neuvěřitelné věci.
Od čtvrtku 25. do pátku 26. a v neděli 28. prosince 2014 vždy
od 19:00 hodin
Hodinový manžel
ČR, komedie, nepřístupný do 12 let, délka 100 minut, cena 120,Kč, H. C. E.
Čtyři hráči vodního póla spolu provozují bazén, který jim hygiena
jednoho dne vypustí. Najdou si tak práci jako hodinoví manželé,
mají dokonce stálé klientky. Jejich potřeby však časem začínají být
stále rozmanitější a speciﬁčtější.
V úterý 30. prosince 2014 od 17:00 hodin
Velkolepé muzeum
Rakousko, titulky, dokumentární, přístupný bez omezení, délka 94
minut, cena 90,- Kč, Film Europe
Dokumentární ﬁlm ze zákulisí Muzea dějin umění ve Vídni. Náhled do každodenního chodu muzea a každodenního pracovního
života jednotlivých pracovníků, který tvoří vtipnou a důmyslnou
mozaiku drobných příběhů do jednoho velkého.
V úterý 30. prosince 2014 od 19:00 hodin
Dva dny, jedna noc
Belgie/Itálie/Francie, titulky, drama, nevhodný do 15 let, délka 95
minut, cena 90,- Kč, Film Europe
Sandra pracuje v solární elektrárně a z důvodů depresí často chyběla v práci. Rozhodnutí o jejím propuštění je ponecháno na zaměstnancích, kteří tak buď přijdou o roční prémie, nebo si je ponechají.
Sandra se je proto během dvou dnů a jedné noci snaží přesvědčit,
aby zůstala.
Bijásek – kino pro děti
Ve středu 3. prosince 2014 od 13:30 hodin
Ptačí úlet
USA, dabing, animovaná dobrodružná komedie, přístupný

Ve středu 17. prosince 2014 od 13:30 hodin
Khumba
JAR, dabing, animovaný/dobrodružný, přístupný bez omezení,
délka 85 minut, cena 40,- Kč, H. C. E

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
VÁNOČNÍ VARIACE
Výtvarné práce žáků frenštátských škol.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 11. ledna 2015
ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ POD STŘECHOU
Adventní koncert členů Komorního orchestru
Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína.
V pátek 5. prosince 2014 v 18.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
SILVESTR V MUZEU
Komentované prohlídky v kostýmech.
Ve středu 31. prosince 2014 v 10, 13 a 15 hodin.
Vstupné: 50,- Kč dospělí, 30,- Kč děti a senioři.
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Proč stavíme betlémy? Kdo postavil první betlém? Jak se
dostali do betléma slon s velbloudem? Součástí programu je
praktická část (žáci si vytvoří vlastní ﬁgurky a sestaví „třídní“
betlém).
1. - 19. prosince 2014
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na tel. 553034040
e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz
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
Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic
zve všechny na tradiční předvánoční besedu u cimbálu,
nazvanou

KOLEDA JE VE VÁNOCE

v neděli 14. 12. 2014 v 15.00 hod
v hotelu Beskyd v Trojanovicích.
Vystoupí soubor Radhošť a děti MŠ v Trojanovicích.
Vstupné dobrovolné
Přijďte si poslechnout a společně zazpívat známé i méně
známé vánoční koledy.
Na Vaši návštěvu se těší členové souboru Radhošť
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Než se rozsvítí stromek a zazní koledy
Blíží se Vánoce a s nimi i čas příprav na ně.
Shánění dárků, ﬁnišování v práci, domácí
úklid – vybavuje se mi kreslená karikatura z jednoho satirického časopisu. Je na ní
uštvaný, vyčerpaný člověk, který se s jazykem na vestě probojoval k datu 24. prosince.
Pod ním bylo napsáno: VESELÉ VÁNOCE!
Aby se něco podobného nestalo i vám, nabízí Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
několik příležitostí, jak se na chvíli zastavit
a vnitřně naladit na sváteční strunu.
V pátek 5. prosince 2014 v 18 hodin zveme
na Adventní muzicírování pod střechou
do příjemného prostředí podkrovní galerie,
kde vystoupí členové Komorního orchestru
Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína
s díly barokních a klasických skladatelů.
Pro žáky mateřských a základních škol je
přichystán tradiční předvánoční program,
nazvaný tentokrát Půjdem spolu do Betléma. Žáci se v něm seznámí s tradicí stavění
betlémů a v praktické části si vyrobí svůj
„třídní“ betlém.
Po celý prosinec můžete zhlédnout výstavu kreseb a obrazů žáků frenštátských škol
nazvanou Vánoční variace. Ve spolupráci
s Muzeem Novojičínska ji pořádá Městské
kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm.
Budete-li si chtít poslední den roku zpes-

třit netradiční komentovanou prohlídkou
muzea v kostýmech, přijďte ve středu 31.
prosince 2014 v 10, 13 či 15 hodin.
Na prahu nového roku vás pak zveme
na tradiční Tříkrálový koncert pořádaný
spolu s Muzejní a vlastivědnou společností,
který se koná 3. ledna 2015 v 16 hodin v
kostele sv. Jana Křtitele. Vystoupí CM Pra-

Reklama a inzerce

mínky z Kopřivnice.
Vánoční tematice bude věnováno i první
čtvrtečnické setkání v roce 2015. Ve čtvrtek
8. ledna 2014 v 10 hodin v podkroví muzea
proběhne přednáška Mgr. Václava Michaličky: Betlémy a betlemářství v Beskydech
a Podbeskydí.
Martin Trubač

Obecní noviny z Trojanovic
Reklama a inzerce
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Pár slov k 25. výročí listopadových událostí
O zdraví se říká, že jeho cenu často zjistíme, až když ho ztratíme. Podobné je to
s občanskou svobodou.
Jsem rád, že jsem mohl být u toho, když
jsme ji v roce 1989 po dlouhých čtyřiceti
letech znovu nabyli. Studoval jsem tenkrát
v Praze, takže jsem byl očitým svědkem
událostí kolem 17. listopadu i toho, co následovalo.
Pro pořádek budiž řečeno, že jsem nebyl
žádný hrdina ani revolucionář. Na studia
do Prahy jsem přijížděl vybaven ponaučením, které tenkrát dávali svým dětem nejedni rodiče: Prosím tě, hlavně se do ničeho
nepleť!
Přesto si však vzpomínám, jak nepříjemné
pocity ve mně vzbuzovalo, když se onoho
pátečního dne – již od rána – dávno před
začátkem manifestace na Albertově, začaly
ulice poblíž Karlova náměstí zaplňovat policejními antony. V duchu slyším asistenta
anatomického ústavu, který nás toho dne
propouštěl z výuky se slovy – Jestli vám
mohu radit, nedívejte se napravo a nalevo
a jděte rovnou domů!
Na Albertově jsem byl, ale už ne na Národní třídě. Přesto se mi docela přesně vybavují chvíle, kdy na pokoj dorazil spolužák Petr
Bušek a plný emocí mi sděloval, co se dělo.
Pamatuji se na chvíli vlastního strachu
– kterou si musí zažít asi každý – i řadový
účastník dění. Bylo to tenkrát, když jsme
se s kamarády rozhodovali, zda jít na první
demonstraci na Václavské náměstí. Bylo to

20. listopadu a byla to první demonstrace,
která odstartovala sérii shromáždění, které vyvrcholily památnými manifestacemi
na Letné. Dnes už vím, že všechno dobře
dopadlo. Tenkrát jsme to nevěděli. A stát se
mohlo ledacos.
Během onoho listopadového týdne jsem
navštívil také Frenštát a vzpomínám, jak
obrovský byl zpočátku rozdíl mezi revolučním kvasem, který hýbal Prahou, a poklidným životem zde na periférii. Velmi si
proto cením lidí, kteří nevyčkávali a měli
odvahu se připojit – bylo to mnohem těžší,
protože se nemohli opřít – alespoň zprvu
- o nadšení, jaké vládlo v Praze, a obavy z
toho, co se stane, když to nevyjde, tu byly
přirozeně větší.
Kdosi přirovnával listopadové události a
to, co následovalo, k biblickému příběhu
o vyjití z egyptského otroctví. Něco na tom
bude, protože v onen závěr roku 1989 velká část společnosti zažívala radost a euforii.
Lidé byli k sobě slušní a solidární. Byl jsem
svědkem dnes těžko uvěřitelných věcí, kdy
na Václavském náměstí dokázali lidé celé
hodiny v nepříliš přívětivém počasí trpělivě
a ukázněně čekat na metro, než je rozveze
domů. Ta atmosféra byla srovnatelná se zázrakem u Rudého moře.
A pak přišlo období každodenního života
v nových společenských a hospodářských
podmínkách, které nám daly dospět až
do dnešních dnů. Svoboda, kterou jsme
v roce 1989 získali, nám kupodivu nepři-

nesla společnost, kde by vládla jen slušnost
a poctivost, neodstranila intriky, závist a
klientelismus. Ba co víc, otřásla i některými
jistotami, na které jsme byli v časech totality zvyklí, takže podobně jako v bibli i dnes
si mnozí stýskají po plných hrncích masa,
které měli v egyptském otroctví. Bohužel
zapomínají, čím byly ony příslovečné hrnce
masa vykoupeny – i na to, že ty hrnce nebyly zdaleka tak plné.
Se svobodou je to podobné jako se zdravím. Zdraví samo o sobě nezaručí, že se
z nás stanou úspěšní lékaři, podnikatelé,
dobří sportovci či vzorní manželé a rodiče.
Je však předpokladem k tomu, abychom se
o to vše mohli pokusit.
A stejně tak i svoboda, kterou jsme znovu
nabyli v roce 1989. Je nezbytným předpokladem, abychom jednou, časem, možná dosáhli toho – že se skutečně staneme
společností, jejímiž hlavními znaky budou
zodpovědnost, vzdělanost a slušnost.
Martin Trubač

Vzpomínka na 17. listopad u památníku obětem komunistického režimu, Frenštát p. R., Tyršova ulice

Víte, co má kapela RukyNaDudy společného s Trojanovicemi?
Kapela RukyNaDudy z Frenštátu pod Radhoštěm hraje již deset let archaickou podobu tradiční hudby tzv. Hukvaldských Beskyd (horská část někdejšího hukvaldského
panství přibližně od spojnice Kopřivnice-Místek po Zadní hory). Její hudební instrumentář zahrnuje zde dnes málo užívané či zcela zapomenuté hudební nástroje
jako koncovka, fujarka, přebírací píšťala,
salašovka, ochlebky, gajdy, malý cimbál.
Jednotlivé nástrojové sestavy, které kapela
RukyNaDudy ve své produkci využívá, mají
své předlohy v reálných podobách známých
z minulosti či z dalších karpatských regionů
a styly hry se pohybují mezi póly archaické
rekonstrukce a world music.
Kapela RukyNaDudy právě vydává své
debutové album s názvem Písně Hukvaldských Beskyd, na němž představuje v 69
minutách zdejší část Beskyd prostřednictvím pečlivě vybraného a originálně zpracovaného lokálního hudebního materiálu.
Součástí hudebního nosiče je také bohatý
doprovodný text, který přináší bližší ko-

mentář k jednotlivým písním, hudebním
nástrojům i nástrojovým sestavám, jehož
autorem je kapelník PhDr. Marian Friedl (mj. autor kapitoly o hudební kultuře
v čerstvé publikaci Beskydy – dny všední
a sváteční). V bukletu dále naleznete stať
přibližující dějiny hukvaldského panství
Mgr. Václava Michaličky (Muzeum Novojičínska) a fotograﬁe frenštátského fotografa

Kapela historických nástrojů pro lidovou hudbu RukyNaDudy z Frenštátu pod Radhoštěm pokřtila své
debutové album s názvem Písně Hukvaldských Beskyd v neděli 16. 11. 2014 v Muzeu moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí.

a graﬁka Vlastimila Bjačka zachycující tuto
část Beskyd v proměnlivých náladách různých ročních i denních dob.
A co má společného s RukyNaDudy obec
Trojanovice? Kromě toho, že na albu ﬁgurují také písně z Trojanovic, podpořila obec
vznik kompaktního disku ﬁnančně. Navíc
pamětníci možná vzpomenou někdejšího
„trojanovského Kmocha“ Ludvíka Bjačka, jehož vnuk Vlastimil Bjaček (z frenštátského Bystrého) hraje na tomto nosiči
na gajdy.
Pokud Vás tedy zajímá, na jaké nástroje a
jak asi hráli své lokální písně naši předci,
a nebo hledáte-li vhodný dárek se silným
místním otiskem, zajděte koupit album
do informačního centra na obecním úřadě. Kapela RukyNaDudy představuje totiž
ve zdejší části Beskyd zcela ojedinělý projekt: jde o lokálně ukotvenou produkci s
naprosto originálním zvukem i stylem hry
na bázi důkladného poznání místní hudební kultury.
text a foto: Marian Friedl
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Hiporehabilitace na Bonanze
Jezdecká stáj Tennessee Bonanza, která se
převážně věnuje volnočasovým aktivitám
dětí a mláděže z Trojanovic a okolí, se stala
v letošním roce členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS). Abychom mohli
hiporehabilitaci nabídnout klientům, musel nejdřív náš kůň, speciálně k hiporehabilitaci
připravován, složit zkoušky
před komisí ČHS. Zkoušky zvládl šestnáctiletý Baron na výbornou a získal tak
licenci pro provoz hiporehabilitace v oblasti hipoterapie, aktivit s využitím koní i
psychoterapii pomocí koní.
Absolvování zkoušek pro hiporehabilitaci
ovšem nebyla jediná aktivita, kterou jsme
v letošním roce úspěšně podnikli. Pořádali
jsme 3 turnusy dětských letních táborů
s koňmi, vybudovali pro děti malou táborovou základnu, pořídili jsme dětem dalšího koníka, vozili jsme nejen děti na Svátku
dřeva na Horečkách, vypravili jsme se
na oddílový výlet na výstavu koní na Prostřední Bečvu a hlavně jsme se pravidelně
několikrát týdně scházeli ve stáji, učili se
jezdit a starali se o koně, poníky, ovečky,
kozy, slepice i prasátko Barbie.

Strana 11
Muzeum a Trojanovice

Zvládli jsme toho opravdu hodně a za to
patří obrovský dík těm, kteří se na chodu
rodinné jízdárny Pod Javorníkem jakkoliv
podíleli. Protože k nám dochází čím dál
víc dětí, jsem ráda, že moje dobrovolná a
nezisková činnost pro děti má smysl a že
se tady dětem líbí. Ano, když se ohlédnu,
je za námi kus práce a spousta úsměvů
na dětských tvářích. To je přesně ta příčina, kvůli které mám pořád sílu, elán a chuť
to pro ně dělat dál, navzdory lidem, kteří to nejspíš nikdy nedokážou pochopit.
Ovšem i takoví mezi námi jsou a jim můžu
pouze vzkázat, ať se na ten svět také občas
usmějí.
Třeba když v pátek 5. 12. potkají mikulášskou družinu na koních s čerty a anděly
v čele se svatým Mikulášem nebo u tradičního Živého Betléma v sobotu 20. 12.,
na který vás všechny srdečně zvu. A pokud
bychom se neviděli, přeji všem krásné Vánoce, mnoho radosti, štěstí a lásky v nadcházejícím roce a těším se na další skvělou
spolupráci.
Zuzana Školeková

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
v roce 2014 uspořádalo řadu akcí, které měly úzký vztah k obci Trojanovice.
Bylo to dáno jednak jejich obsahem –
např. výstava k výročí 130 let Pohorské
jednoty Radhošť či výstava dokumentů
z věže kostela sv. Jana Křtitele (na jehož
výstavbě se podíleli také obyvatelé Trojanovic), nebo dosahem. Mám na mysli
akce jako muzejní noc, edukační programy pro školy a školky, projekt čtvrtečníci, které trojanovičtí občané hojně
navštěvovali.
Připravit akce, aby byly zajímavé a kvalitní, vždy něco stojí. Z tohoto důvodu
jsme v dubnu letošního roku v rámci
grantové výzvy požádali obec Trojanovice o ﬁnanční příspěvek na naše aktivity. Poskytnutou dotaci jsme využili na
realizaci vánočních edukačních programů pro děti. Jménem muzea bych chtěla
poděkovat obci Trojanovice za podporu
a všem trojanovickým občanům za přízeň, kterou našemu muzeu věnují.
Alena Figarová, vedoucí pobočky

Fotbal v Trojanovicích Pod Javorníkem
V podzimní části fotbalové sezóny
2014/2015 mohli diváci vidět na hřišti
fotbalového oddílu TJ Sokol Trojanovice
I. tři domácí týmy, které bojovaly o body
do svých soutěžních tabulek. Nejmladší
fotbalisté kategorie starší přípravky a starších žáků absolvovali fotbalový podzim
pod vedením hlavního trenéra mládeže
Petra Koblovského. Starší žáci ze svých 8
zápasů získali celkem 10 bodů a umístili
se na průběžném 6. místě Okresní soutěže
skupiny A. Tým starší přípravky odehrál
celkem 9 utkání a se 4 body jim zatím
patří 8. místo také v Okresní soutěži sk.
A. Do těchto dvou mládežnických týmů
probíhá neustále nábor nových hráčů a
hráček, veškeré informace lze získat právě u hlavního trenéra mládeže (kontakt
na webu fotbalového oddílu).
Fotbalovou sezónu rozehráli samozřejmě také muži Trojanovic a pod vedením
nového trenéra Svatopluka Chrobáka
se trojanovičtí v průběhu podzimu stále
pohybovali v popředí tabulky Okresního
přeboru. Tým Trojanovic se v průběžném
pořadí po 14. zápase nachází se 27 body
na 3. místě. Dle celkového skóre 44:21 drží
nejproduktivnější útok a mezi obranami
patří k těm s nejnižším počtem obdržených branek. Trenér Svatopluk Chrobák
ve svém hodnocení podzimu vyzdvihuje

právě umístění v popředí tabulky a dobrou bilanci útoku s obranou. Trenér mužů
Trojanovic dále zdůrazňuje, že za aktuálním umístěním a získanými body stojí
dobrá práce celého týmu. Ve svém hodnocení však nemluví jen o kladech. Ví,
že pro jarní část sezóny je několik věcí,
na kterých budou muset hráči Trojanovic
zapracovat, pokud se chtějí dál pohybovat
na předních místech tabulky a eventuálně se pokusit o postup do vyšší soutěže.
Okresní soutěž je tuto sezónu zatím velmi vyrovnaná a jaro, které začne v dubnu
2015, už nyní slibuje zajímavé a napínavé
souboje všech týmů bez rozdílu umístění
v tabulce.

Před startem sezóny 2014/2015 a také

v jejím průběhu doznal několika změn
a vylepšení fotbalový areál Trojanovic
I. Nově se u hlavní tribuny vybudovalo
dětské hřiště pro ty nejmenší fanoušky
trojanovického týmu a dále se obměnily
zábrany za jednou z branek. Jako každoročně se samozřejmě před vlastní sezónou
prováděly také různé údržbářské úkony
na trávníku a okolí hřiště. Za všemi těmito
úpravami a činnostmi stojí organizovaná
práce členů fotbalového oddílu Trojanovic
a také ochotných řemeslníků z řad fanoušků oddílu nebo obyvatel Trojanovic či jiných okolních měst a vesnic. Ruku k dílu
přiložila také samotná obec Trojanovice
prostřednictvím ﬁnanční podpory, která
je využita na chod mládežnického fotbalu
a dále také na různá vylepšení fotbalového
areálu v Trojanovicích Pod Javorníkem.
Nelze ani zapomenout na příspěvky sponzorů, které se také využívají ve prospěch
celého oddílu.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Trojanovice I.
doufá, že fanoušci a také sponzoři, obec
a všichni další podporovatelé zachovají
oddílu svou přízeň i v jarní části sezóny.
Pro další informace o aktuálním dění
v oddílu můžete navštívit webové stránky
www.fotbaltrojanovice.cz.
Břetislav Mazoch
foto: Lubomír Mazoch
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Střípky ze školy
I v letošním školním roce se žáci naší
školy zapojili do sportovního turnaje
v miniházené. Přestože v současné době
máme velmi ztížené podmínky tréninku, žáci 14.11. na prvním turnaji v Kopřivnici podali kvalitní výkon.
Družstvo ve složení L. Himlar, M. Makový, M. Slezinský, L. Žlebek, R. Válek,
T. Korabečná, J. Zeman, O. Kytka, V.
Petr a V. Balcárek obsadilo třetí místo. Sportovními soupeři jim byli žáci
ze Štramberku, Mniší a Kopřivnice.
Tato soutěž pokračuje dalším zápasem
12. prosince opět v Kopřivnici. Žákům děkujeme za reprezentaci školy a
do dalších kol jim budeme i nadále držet palce.
text a foto: Soňa Bunčková

Nejsem sice zastáncem přebírání cizích
tradic, jako je například Valentýn (mnohem
raději mám náš První máj - lásky čas) nebo
Santa Claus (Ježíškovi se totiž nic nevyrovná), ale letos v říjnu jsem udělala výjimku.
Se svými třeťáčky jsem při hodině angličtiny samozřejmě narazila na tradiční americký svátek Halloween. A protože si myslím,
že výuka jazyka není jen o tom, jak se které
slovíčko píše nebo správně vyslovuje, ale i
o kultuře a životním stylu anglicky mluvících zemí, tak jsme si takový halloweenský
den uspořádali. Tak nám třídu v pátek 31.
října (což je mimochodem den, kdy se skutečně Halloween slaví) zaplnily ježibaby,
čarodějnice a čarodějové, duch, umrlec,
vlkodlak, černá kočka, upír, šílený profesor
a další příšery. Třídu nám ozdobily krásné
vyřezané dýně a další dekorace v podobě
papírových netopýrů, chlupatých ručně
tvořených pavouků všech možných druhů
a ﬂísových koček a duchů. Ale děti nečekalo jen hraní a strašení. Vyzkoušely si pravé
čarodějnické počítání s kocourem Arturem
a čarodějnicemi Boubelínou, Troubelínou
a Hadrolínou. Pak se s čarodějnicí Filoménou vydaly na koštěti po mapě hledat novou černou kočku, při čemž si zopakovaly
světové strany. V další aktivitě si procvičily postřeh, když hledaly 10 rozdílů na čarodějnickém obrázku. Ve čtení si přečetly

Ve dnech 18.9. – 21.9. 2014 se naše 3. třída zúčastnila adaptačního kurzu v kopřivnickém skautském centru Vanaivan. Cílem tohoto pobytu bylo upevnit vztahy v kolektivu,
do kterého přišel nový vyučující a 2 noví žáci. Celý program měl na starost student
psychologie a zkušený táborový vedoucí Jeník Hilšer a jeho pomocnice Jesika Schneiderková.
První den si děti společně stanovily pravidla chování během kurzu a zahrály několik
poznávacích her. V následujících dnech je čekaly aktivity a hry, při kterých musely spolupracovat, domlouvat se a společně si pomáhat. Na závěr zůstaly ty nejtěžší úkoly, kde
se prověřila jejich empatie k druhým a vzájemná důvěra. Hrály se hry jako předávání
vajíčka pod bradou, zavázání uzlu na provázku jednou rukou ve dvojicích, lesní golf,
shromáždění předmětů podle abecedy (ananas, boty, čelenka, deníček), postavení nejvyšší věže z přidělených materiálů, obmotání kamaráda toaletním papírem a vytvoření
mumie, vytvoření komínu ze sirek na hrdle od láhve a spousta dalších. Poslední večer
děti čekala módní přehlídka s porotou a občerstvením, kdy si v tříčlenných skupinkách musely vymyslet a z dostupných a velmi netradičních materiálů vytvořit model a
pak ho samozřejmě na předváděcím molu ukázat a představit. Na závěr jsme společně
zhodnotili a zrekapitulovali celý pobyt a napsali si navzájem vzkazy do „baterky“, která
nám teď v případě potřeby dobíjí energii a dobrou náladu.
Počasí nám přálo a tak měly děti možnost si v areálu centra vyzkoušet posilovnu
pod širým nebem nebo spiroball, což je tradiční indiánská hra, jejímž cílem je namotat
provázek s míčkem na středový stožár.
Pro některé děti to byl první vícedenní pobyt mimo domov a ve spojení s náročným
programem a únavou se to neobešlo bez smutnění a slziček. Ale večerní zpívání s kytarou a povídání pohádek pomohlo většině z nich. I přes to, že se čtyři děti nemohly
zúčastnit, vidím v tomto kurzu velmi pozitivní přínos pro celý kolektiv, kdy jsme se poznali i jinak, než pouze ve školních lavicích. Moc děkuji Jeníkovi, Jessice a všem dětem
za 4 příjemně strávené dny.
text a foto: Lenka Mužíková

krásnou pohádku O malé dýničce, naučily
se halloweenskou básničku a soutěžily
o nejdelší ostrouhanou jablíčkovou slupku.
Překvapivě zvítězil kluk, ale i děvčatům se
dařilo a bylo vidět, že doma určitě se škrábáním brambor či jablíček pomáhají. Nakonec už nás čekaly tradiční halloweenské
hry, jako je přilepení nosu na dýni poslepu, lovení jablíček z vody pouze ústy bez
pomocí rukou a mlsání dobrot, které děti
přinesly. A že bylo z čeho vybírat – sušenky,
muﬁnky, žížalky, strašidýlkové bonbónky a
dokonce pečené čarodějnické prsty.
Moc děkuji všem rodičům za pomoc
při přípravě kostýmů, vyřezávání dýní a pečení dobrot a věřím, že děti teď bezpečně
dokáží popsat, co že to ten „helouvín“ vlastně je a jak probíhá.
text a foto: Lenka Mužíková

PF 2015
Milí čtenáři!
Přejeme vám hezké prožití vánočních
svátků a v roce 2015 pevný krok a čisté
nebe nad hlavou!
redakce Obecních novin z Trojanovic
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Co se děje v trojanovických školkách?

Speciální pozvánka na ﬁlm

Do mateřských školek v Trojanovicích nastoupilo 1.9.2014 celkem 99 dětí ve věku
2,5 – 6 let k pravidelné celodenní docházce. Z tohoto počtu dochází 54 dětí do MŠ
na Lomné, 20 dětí do MŠ při základní škole
a 25 dětí do MŠ v Trojanovicích Pod Javorníkem. Kapacita všech tří MŠ je tedy plně
obsazena. O děti pečuje celkem 8 plně kvaliﬁkovaných pedagogů a 8 provozních zaměstnanců.
Po velmi náročném tzv. adaptačním období jsme v měsíci září s dětmi a jejich rodiči
prožili Drakiádu, změnu na zimní čas jsme
přivítali podvečerním Putováním za pohádkou aneb lampionovým průvodem a
v měsíci listopadu mohli rodiče prožít příjemné odpoledne v MŠ se svými dětmi při
akci s názvem Hrajeme si s mámou a tátou.
V rámci učení o poli a polních plodinách
jsme s dětmi navštívili edukační program
v muzeu ve Frenštátě p.R. Jak krtek ke kalhotám přišel, něco nového a zajímavého
o ptácích se pak děti dozvěděly při návštěvě muzejního programu Laštověnka lítá.
Do muzea se opět velmi rádi vrátíme před
Vánocemi.
Náš každodenní bohatý program zpestřila
již také dvě divadelní představení a vystou-

V kině Frenštát pod Radhoštěm promítáme od 12. - 15. 2. 2015 vždy od 19.00
hodin ﬁlm Padesát odstínů šedi.
Anastázie je plachá a křehká studentka,
Christian je záhadný a závratně bohatý
byznysmen. Jejich setkáním se začne
odvíjet mimořádný milostný příběh,
který otevírá tabuizované kouty vztahů
mezi mužem a ženou.
Od 1. do 31. prosince 2014 bude zahájen vánoční předprodej speciálních voucherů na tuto jedinečnou premiéru.
Vouchery budou v předprodeji za 120,Kč v kině, Tyršova 1071, Frenštát p. R.,
tel.: 556 835 098, 602 845 754 a v TIC,
nám. Míru 1, Frenštát p. R., tel.: 556
836 916. Voucher je nutno uplatnit nejpozději do 31. 1. 2015 v pokladně Kina
Frenštát p. R., Tyršova 1071, tel.: 556
835 098, 602 845 754, kde bude vydána
vstupenka s místenkou.
Před samotnou projekcí poté na základě předložené vstupenky i voucheru
bude připraven dárek od partnera ﬁlmu,
společnosti Dermacol.
Zuzana Kalinová
MěKS Frenštát p. R.

Zájezd plný zážitků
V sobotu 18. října se na sv. Hostýně uskutečnila 16. myslivecká svatohubertská pouť.
V tento den se za laskavého ﬁnančního
přispění obecního úřadu uskutečnil zájezd
Klubu důchodců Pod Javorníkem na tuto
akci. Cestou na Hostýn nás slovem provázela paní Mužíková, která účastníky seznámila se světskými i církevními památkami.
Pouť tradičně zahájili trubači OMS Přerov
loveckou hudbou a signály. Před mší sv. se
myslivci seřadili do slavnostního průvodu
a vydali se vzdát hold k obrázku sv. Huberta a pak s nesenou trofejí jelena desateráka
vzhůru k bazilice.
Poté následovala slavnostní svatohubertská
mše, kterou celebroval mons. Pavel Posád.
Mši svatou majestátně doprovázeli trubači
a komorní smíšený sbor Collegium Vocale. V doprovodném programu byly ukázky
výcviku pernatých dravců, ukázky lovecké
lukostřelby atd.
Byl to opravdu zájezd plný hlubokých zážitků, dobré nálady a ukázněnosti všech
zúčastněných. Poděkování patří především
paní Jarmile Mikeskové za bezchybnou organizaci a také těm, kteří jí v uskutečnění
zájezdu pomáhali.
Za spokojené účastníky zájezdu
Mgr. Květa Reková

pení cirkusu. Na přelomu listopadu a prosince zahájily nejstarší děti Předplaveckou
výuku na bazéně ve Frenštátě p. R.
V nejbližší době nás čekají společné přípravy s dětmi na oslavy nejkrásnějších
svátků v roce, a proto bych jménem všech
našich Mateřských školiček v Trojanovicích
popřála všem
Krásné Vánoce prožité v pohodě a ve zdraví a úspěšný nový rok 2015!!!
text a foto: Silvie Blacárková

Setkání se seniory
Ve čtvrtek 16. října 2014 se v hotelu Beskyd uskutečnilo tradiční setkání se seniory
naší obce. Všechny přítomné přivítal starosta obce Mgr. Jiří Novotný a předsedkyně
sociálního výboru a SPOZ paní Hana Dorotíková.
Pro seniory připravili malý kulturní program žáci ze ZUŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm. Chlapci zahráli ukázky věžní hudby a
krásné tanečnice předvedly sérii baletních a
tanečních kreací. Všem se vystoupení moc
líbilo a ocenili ho bouřlivým potleskem.
ganizátorce paní Haně Dorotíkové, panu
Petru Kaňovi za ozvučení, personálu hotelu Beskyd za vzornou obsluhu a výbornou
kuchyni, ale také všem seniorům, kteří přijali pozvání na společný večer. Příští rok se
těšíme opět na viděnou.
text: Monika Ondryášová
foto: Martin Buryan
Pak nastala volná zábava, kdy si senioři
vzájemně popovídali a. zavzpomínali. A
nezůstalo jen u povídání, protože k tanci
i poslechu zahrála hudba pana Jaroslava
Gemrota. K příjemné atmosféře přispěla i
chutná večeře.
Poděkování patří především hlavní or-

Uplynulý rok v naší obci

Tříkrálová jízda

Sousedské novoroční setkání Pod Radhoštěm

Pouť seniorů na Hostýn

TJ Trojanovice

Otevření víceúčelového hřiště

Otevření beskydských trailů
Aktivity Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka

Svátek dřeva

Odhalení busty TGM
Den pro Pustevny

Žehnání zvonů Pod Javorníkem
Hasičské závody
Tábor jezdecké stáje Tennessee Bonanza

Pedajle 2014

Zrekonstruovaný obchod

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

