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Láska k folklóru mi byla dána do vínku sudičkami
Kvalitní vzdělávání je základem dobré a
prosperující společnosti. O škole, o žácích a učitelích, ale také o vztahu k lidové
hudbě jsme si povídali s ředitelkou Jubilejní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích, paní Mgr. Soňou Bunčkovou.

Když se ohlédnete za uplynulým rokem, co
nového pro ZŠ a MŠ v Trojanovicích přinesl?
Mám ráda, když se ve škole i školce něco
nového buduje nebo probíhají rekonstrukce a modernizace.
V mateřské škole na Lomné bylo rekonstruováno venkovní hřiště, které děti za
pěkného počasí hojně využívají. Od měsíce
září jsme rozšířili kapacitu mateřské školy
na 99 dětí a do provozu bylo uvedeno nově
oddělení pro 20 dětí v přístavbě tělocvičny.
Základní škola je zapojena do evropského
projektu, díky němuž v loňském roce došlo
k modernizaci počítačové učebny; výuka
přírodovědy a vlastivědy v početném pátém ročníku mohla být vyučována ve dvou
menších skupinách. Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce chlapeckých toalet ve staré části budovy.
Viditelné změny, které zaznamenali všichni
spoluobčané, jsou kompletní rekonstrukce
fasád mateřské školy na Lomné a přístavby
tělocvičny.
Co vám osobně udělalo největší radost?
Těší mě důvěra a spokojenost rodičů, kteří svěřují své děti do mateřské i základní
školy. Pro bezproblémový provoz všech zařízení je důležitá i blízká spolupráce s obcí
Trojanovice, která je vstřícná a má zájem na
kvalitním chodu mateřské i základní školy.
V současné době mě těší i stabilní a plně
kvaliﬁkovaný pedagogický sbor ve všech
zařízeních, ochota všech se dále vzdělávat.
Hodně se hovoří o krizi škol, spojené s poklesem počtu žáků. Trojanovickou základní
školu - zdá se -tento problém, nijak zvlášť

netíží. Čím to podle vás je?
Kapacita základní školy je 120 žáků a mateřské 99 dětí. V současné době je naplněnost mateřské školy 100% a základní školu navštěvuje 116 žáků. Školku navštěvují
pouze děti z Trojanovic, do základní školy
dojíždějí i žáci z Frenštátu p. R. Celkové
prostředí naší „malé“ základní školy působí velmi příjemně a útulně. Atmosféra je
klidnější, všichni se vzájemně známe a to je
podstatný důvod, proč jsme zatím nepocítili výrazný pokles žáků.
Vzdělávání na škole probíhá na základě
programu „Učíme se pro sebe“. Mohla byste
ve stručnosti popsat hlavní cíle tohoto programu a prostředky, kterých užíváte k úspěšnému naplnění těchto cílů?
Od září roku 2007 všechny školy vyučují
podle vlastních vzdělávacích programů.
Ministerstvem byly dány výstupy – co má
žák umět – ve 3. a 5. ročníku, minimální
počty vyučovacích hodin v jednotlivých
předmětech a disponibilní hodiny, které
škola využila dle svých plánů. Na tvorbě
našeho vzdělávacího programu se aktivně
podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Cílem je vést žáky k tomu, aby uměli ve škole
získané schopnosti a dovednosti účinně využít v praktickém životě.
Program klade důraz na výuku cizího jazyka a počítačovou gramotnost. Jak se vám
daří naplňovat tyto cíle?
Disponibilní hodiny našeho vzdělávacího
programu jsme využili k výuce cizího jazyka od 1. ročníku, čímž jsme plynule navázali na předškolní výuku v mateřské škole.
Další disponibilní hodiny jsou využity na
výuku informatiky, která probíhá ve 3. a 5.
ročníku. Výuka cizího jazyka – angličtiny je
vedena kvaliﬁkovanými a jazykově vzdělanými pedagogy naší školy.
Škola disponuje moderními výukovými
PC programy, které využívají žáci již
od 1. ročníku. Dále mají žáci ve třídách
k dispozici počítače, které mohou využívat
během přestávek.
Při pohledu na webové stránky školy zaujme
bohatství mimoškolních aktivit, které žákům
nabízíte. Jak se vám daří je zajišťovat?
Využití volného času všech dětí považuji
za velmi důležité. Jsem ráda, že většina žáků
školy si vybrala z nabídky školy sportovat,
rozvíjet své schopnosti a učit se novým věcem i poznáním. V současné době nabízíme
dětem kroužky – badminton, ﬂorbal, běh
na lyžích, zumbu, vlastivědný, výtvarný a
hasičský. Činnost kroužků je zajištěna díky
ochotě a nadšení učitelů i mimoškolních
pracovníků věnovat svůj volný čas dětem.

Odměnou jsou jim spokojené úsměvy dětí i
úspěchy na různých soutěžích a turnajích.
Úspěch vzdělávání nezávisí jenom na škole
a učitelích, ale také na jejich spolupráci s rodiči. Jakým způsobem se snažíte zapojit
do vzdělávacího procesu rodiče? Daří se to?
Při škole aktivně pracuje klub rodičů,
který pro děti připravuje během roku několik akcí. Spolupráce je založena na vzájemné důvěře a komunikaci mezi rodiči a
zaměstnanci školy. Rodiče připravují školní
večírek, na kterém probíhá tradiční pasování páťáků před jejich odchodem na další
školu. Škola pořádá den otevřených dveří,
kdy mají rodiče i ostatní občané možnost
navštívit vyučovací hodiny. Co se týká vyučovacího procesu a jeho výsledků, je spolupráce s rodiči dobrá. Drobné „prohřešky“
jsou řešeny s rodiči ihned a záškoláctví či
neomluvená absence se zatím nevyskytuje.

Dalším častým steskem, se kterým se ve školství můžeme setkat, je nedostatek ﬁnančních
prostředků. Jak se daří vám bojovat s touto
věcí?
Celkový rozpočet školy je sestaven ze dvou
složek
a) státní peníze (přiděleny podle počtu
dětí a žáků) – jsou použity na platy zaměstnanců, nákup učebních pomůcek, učebnic,
školení, pracovní oblečení pro nepedagogy
b) obecní peníze – jsou využity na provoz
školy – opravy, energie, vybavení, plavecký
výcvik ve 2. a 3. ročníku, atd.
V letošním roce by mělo dojít k navýšení
státních ﬁnančních prostředků na učebnice
a učební pomůcky. Díky vstřícnosti obce
jsou budovy školy i všech mateřských škol
moderní a kvalitně vybavené.
Jaké jsou plány do budoucna?
Co se týká plánů dalšího rozvoje a modernizace, chtěli bychom ve staré budově
základní školy provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace, plánujeme i rekonstrukci toalet a podlah, taktéž ve staré části
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budovy školy. Ve spolupráci s obcí by měla
proběhnout výstavba sportovního hřiště
pod tělocvičnou, které by sloužilo dětem
základní i mateřské školy a všem ostatním
zájemcům. Budovy mateřských škol prošly
celkovými rekonstrukcemi a na své okolí
působí velmi moderním a vkusným dojmem. V areálu zahrady mateřské školy na
Lomné by měl být díky sponzorskému daru
vybudován altán pro děti.
Ve svém volném čase se věnujete hudební činnosti, působíte ve Valašském souboru
písní a tanců Radhošť. Co pro vás znamená
folklórní hudba?
Svůj volný čas dělím mezi rodinu, sport a
folklór. Láska k lidovým tradicím a folklóru
mi asi byla dána do vínku už sudičkami. Vyrůstala jsem obklopena nejen láskou svých
blízkých, ale i láskou k lidové hudbě a tanci.
Prarodiče i rodiče se aktivně věnovali folklóru a mé děti si rády poslechnou a zatančí
na lidovou notu. Od 14 let jsem členkou
Valašského souboru Radhošť z Trojanovic
a až do roku 1996 jsem se věnovala pouze
tanci. Měla jsem průpravu hry na housle i
cimbál a když se v souboru rozpadla cimbálová muzika, nechala jsem se přemluvit,

ať se naučím hrát na basu – na krátkou
dobu, než se najde nový basista. No, ten se
zatím nenašel do dnešního dne.
Co si myslíte o názoru, že folklórní hudba je
cosi přežitého, dnešnímu člověku vzdálená?
Ráda si poslechnu různé žánry hudby, ale
folklór je má srdeční záležitost. V naší republice aktivně pracuje několik stovek folklórních souborů a ve většině z nich převažují mladí lidé. Folklorní tradice mají
v naší republice hluboké kořeny a mladí lidé
k nim opět nacházejí cestu. Je to jejich touha po poznání tradic, ale i láska předávaná
z generace na generaci. Boom omlazení
v našem souboru stále ještě nenastal, ale
nevzdáváme se naděje a věříme, že mladí
lidé zavítají i do našich řad a folklór v Trojanovicích bude mít mladé pokračovatele.
V lidové písničce najdeme mnoho moudra
a povzbuzení do našeho běžného života.
Děkujeme za rozhovor.
připravil Martin Trubač
foto z galerie http://www.zstrojanovice.cz/
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Odvedli dobrou práci!
Dne 17. 2. 2013 v časných ranních hodinách byla naše jednotka povolána
k výbuchu a následnému požáru panelového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jednotka vyjela do 10 minut, čímž
splnila povinnost výjezdu jednotky kategorie JPO III. Jednotka dorazila
na místo události jako druhá. Hasiči se
podíleli na záchraně osob a na hasebních
pracích. Po 4 hodinách byl požár lokalizován a jednotka se vrátila na základnu. Zásahu se zúčastnilo 6 členů. Naše
jednotka vyjíždí průměrně k 10 až 12
zásahům ročně. Tento zásah byl nejtěžší
a nejtragičtější v historii naší jednotky a
doufám, že už se nebude opakovat.
Závěrem bych chtěl členům výjezdové
jednotky poděkovat za jejich obětavou
dobrovolnou práci.
Vladimír Makový
velitel jednotky SDH Trojanovice
K poděkování hasičům se připojuje
starosta obce Mgr. Jiří Novotný a redakce Obecních novin z Trojanovic!

Výsledky zkoušky občanské vyspělosti
V lednovém vydání Obecních novin z Trojanovic jsem na poslední stránce
označil přímou volbu prezidenta jako malou zkoušku občanské vyspělosti. Jak jsme
tuto zkoušku zvládli v rámci naší obce,
ukazuje statistická tabulka, která zachycuje
volební výsledky v Trojanovicích.
V reakci na prezidentské volby přišel
do redakce příspěvek od slečny Evy Jurečkové, studentky 4. ročníku gymnázia. Ačkoliv se nemusíme ve všem s jejím názorem
ztotožnit, myslím, že stojí za pozornost. Je
dokladem, že mladým lidem není lhostejné, co se ve společnosti děje. Ba co víc, jsou
mezi nimi i tací, co mají potřebu, chuť i odvahu se k tomu veřejně vyjádřit. Dovolím si
proto z jejího příspěvku ocitovat:
Doposud nám nebylo povoleno projevit
naše ideje v jedné zásadní volbě - prezidentské. Tato volba nám byla umožněna až s příchodem současné koaliční vlády. Měli jsme
radost, že se můžeme stát součástí tohoto
historického momentu a po vzoru některých
okolních států jsme se i my pátečního a sobotního dne odebrali do volebních místností
a vhodili do urny hlasovací lístek, jakožto
projev svobodného občana. První kolo proběhlo v poklidu a náš výběr se zúžil na dva
kandidáty.
Bohužel, druhé kolo se stalo mediální štvanicí, snad cíleně mířenou na kandidáta,
který zastává post ministra zahraničí. Není

třeba jmenovat konkrétní výroky a už vůbec některé citovat, myslím si, že citací si
v budoucnu užijeme ještě značné množství.
Svobodné volby se staly záminkou, která rozdělila naši společnost na dva tábory a nutno
říci, že tato propast se prohlubuje stále víc a
víc. Nebyl zvolen člověk, jež by spojil národ,
probudil v něm vlastenectví a odstranil jakousi nechuť nad současnou situací. Byl zvolen člověk minulosti, který se po letech vrátil
na naši politickou scénu. Je teď na něm, aby
ukázal, zda dokáže být prezidentem aktuálním, čestným a nestranným.

Jsem mladý občan České republiky a právě jsem vám sdělila svůj názor. Neskrývám
svou rozpačitost nad výsledkem prezidentské
volby. Nepopírám ani protichůdné názory
- vás spoluobčanů. Jen se snažím poukázat
na cyklický jev, neustále se opakující v naší
historii. S mírnou skepsí věřím, že nový
prezident se svého úkolu zhostí s noblesou,
přehledem a bude reprezentantem, jehož si
zvolili naši občané svobodně s vidinou lepších zítřků.
připravil: Martin Trubač

Strana 4

Obecní noviny z Trojanovic

Pohyb obyvatelstva v roce 2012

Naši jubilanti

V roce 2012
•se narodilo 23 dětí (11 děvčat a 12 chlapců)
•zemřelo 28 občanů (11žen a 17 mužů)
•se přistěhovalo 82 občanů (52 žen a 30 mužů)
•se odstěhovalo 38občanů (19 žen a 19 mužů)
•se přestěhovalo v rámci obce 28 občanů (14 žen a 14
mužů)
Počet sňatků: 15
Počet rozvodů: 6
K 31.12.2012 žilo v Trojanovicích 2430 občanů
(1232 žen a 1198 mužů).

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Ve srovnání s rokem 2011 poklesl počet narozených o 10 dětí.
Počet zemřelých vzrostl o 4 více než v předchozím roce (průměrný věk zesnulých byl 81 let - oproti předchozímu roku se
zvýšil o 6 let!). Přibylo těch, kteří se přistěhovali (o 7 osob),
snížil se počet odstěhovaných (o 36 osoby). Celkově obec Trojanovice zaznamenala pozitivní přírůstek oproti roku 2011
- o 39 občanů.

Seznam narozených
Jméno a příjmení
Veronika Rárová
Adriana Barnášová
Denisa Geryková
Kamila Bartošová
Ctirad Procházka
Tomáš Pavelek
Daniel Kysilka
Štěpán Strnadel
Nela Dobiášová
Ondřej Harabiš
Jakub Fojtík

Jméno a příjmení
Ondřej Boháč
Ondřej Martiňák
Iva Kotrbová
Barbora Mořkovská
Markéta Magnusková
Petr Fojtík
Martin Jalůvka
Ondřej Taufer
Adam Herkal
Adéla Petrželková
Anna Marie Střalková
Justýna Hlaváčová

Seznam zemřelých
Jméno a příjmení
Josef Kvapil
Jiřina Adamčíková
František Diatka
Božena Michnová
Václav Káňa
Marie Strnadlová
Mária Pupíková
Rudolf Slížek
Stanislav Czeﬀer
Marie Míčková
Ladislav Hykel
Josef Metzner
Karel Babinec
Pavel Novotný

Karel Dobiáš

95 let

Marie Pustějovská

85 let

Josef Mazoch

70 let

František Blažek

70 let

Marie Bordovská

70 let

Jaroslava Kyselá

70 let

František Zátopek

70 let

Oldřich Petr

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Grantové programy na rok 2013
Grantové programy 2013
Stejně jako v minulém roce je možno požádat o příspěvek
z obecních grantových programů:
1. Sociální program obce – pomoc pro handicapované
Program je určen na pomoc pro handicapované, zdravotnická sdružení a spolky, neziskové organizace, sdružení a osoby
poskytující sociální služby .
2. Grant pro studenty
Prostředky tohoto grantu jsou určeny pro nadané trojanovské studenty na ﬁnancování jejich vědecké, umělecké nebo
sportovní činnosti.
3. Příspěvek na zájmovou činnost
Tento příspěvek je určen pro občany, spolky, sdružení a organizace působící v Trojanovicích na poli kulturním, sportovním a osvětovém.
Patřičný formulář je ke stažení na www.trojanovice.cz. Termín podání žádosti je do 10. dubna 2013.

Pozvání na zastupitelstvo
Věk
66
78
82
80
80
84
91
80
66
81
75
87
90
68

Jméno a příjmení
Věk
Miroslav Mičola
90
Jarmila Pustková
87
Jarmila Uhlářová
81
Eduard Polák
86
Josef Mičan
85
Marta Burešová
71
Anežka Bulíčková
89
Josef Gregor
79
Božena Babincová
81
Miroslav Pustějovský 62
Marie Balcarová
87
Antonín Cochlar
93
František Liďák
85
František Kocián
89

Zveme všechny občany na 15. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice, které se koná 4. března 2013
v 18.00 na hřišti Pod Javorníkem.
Autobus na bohoslužbu Velikonoční vigilie
Přistavení autobusu bude v sobotu 30. 3. 2013 v 19:20 hodin u Bartoňů a odjezd v 19:30 hodin.
Autobus pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice - točna, u Maďů, kříž
na Kopané, zvonička Pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž
Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel.

Po mši pojede autobus zpět.
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Akce v Trojanovicích a okolí

Informace pro občany

Vernisáže výstav
v Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla v roce 2013
18.4. - Rudolf Jarnot - fotograﬁe
6.6. - Luděk Majer - obrazy
18.7. - Jaroslav Frydrych -obrazy
(Valašsko v obrazech)
5.9. - František Gajdušek - obrazy
(olejomalby Beskydy a myslivost)

Z historie víme, že včela medonosná ve své dnešní podobě žila
na zemi asi již nejméně před 15 milióny let. Vztah včely ke květům
a k přírodě přitahoval člověka odpradávna. Život včely a včelího
společenství – včelstva – byl středem zájmu, pozornosti a péče.
Naši předkové chovali včely v lesích a říkalo se jim brtníci. Postupně se chov včel přenášel k lidským obydlím a včely byly chovány
v tzv. klátech, špalcích, košnicích případně jiných typech úlů, viz
muzeum v Rožnově p. R.
Dle prvních záznamů z kronik je například známo, že v Trojanovicích Pod Javorníkem bylo v době před 110 léty 48 „oulů“ (včelstev). Včelí společenství se skládá z několika desítek tisíc jedinců
a je řízeno četnými přesnými zákonitostmi, kde každý jedinec má
přesně vymezenou funkci a ani jeden není schopen přežít sám
o sobě. Včela má v přírodě významné postavení a pro člověka má
v určitém směru i nenahraditelnou funkci. Poskytuje med, pyl,
propolis, mateří kašičku, vosk, jed a kromě toho u četných druhů
hmyzosnubných rostlin zabezpečuje svou návštěvou květů další
život druhů v rostlinné říši a to jejich opylením, mnohdy až z 90%.
Je prokázáno, že v okruhu 2 km od stanoviště včelstev by mělo dojít k dostatečnému opýlení květů rostlin a dřevin. Včely jako také
vše živé trpí nemocemi. K nim patří mor včelího plodu, varroáza, nosematóza a jiné. Je chybou člověka, že mnohé z nemocí včel
k nám byly zavlečeny odjinud. Příkladem je varroáza způsobená
roztočem a ta pokud se neléčí zdecimuje včelstvo natolik, že do tří
let zanikne. Díky léčení se daří udržet tohoto parazita v mezích
únosnosti. Nejhorší nemocí je však mor včelího plodu, na který
lék neexistuje a včelstva i úly se musí spálit. Nařízením státní veterinární zprávy je zakázáno přemisťovat včelstva, oddělky nebo
matky z míst, kde se tato nemoc vyskytuje. V našem okrese je to
Odersko.

Poděkování
Minulý měsíc jsme obdrželi dopis od Českého červeného kříže
s následujícím obsahem:
Český červený kříž uděluje nejvyšší stříbrnou medaili prof. MUDr.
J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili 20 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i pro záchranu života
je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim
dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými stříbrnou
medailí prof. MUDr. J. Jánského je občan Vaší obce pan Josef Kuřec,
nar. 5. 6. 1956, Trojanovice 206.
Postoj těch, kdo bezplatně darují krev, je příkladný a inspirující.
Proto bychom chtěli touto cestou panu Kuřcovi poděkovat.
Martin Trubač

Reklama a inzerce
Prodej palivového dříví (buk)
Trojanovice, tel. : 603 315 738
Dříví štípané: prostorové metry, špalky - rovnané
Možnost dovozu odběrateli

Chtěl bych tímto požádat všechny občany, aby si všímali okolí a
nahlásili buď na obecní úřad nebo na naši organizaci ty, kteří
k nám dovezou včelstva z jiných okresů nebo krajů, případně zahraničí.
V současné době je na katastrálních územích Trojanovic a Frenštátu 56 včelařů organizovaných v ZO ČSV Frenštát a 11 včelařů
neorganizovaných. Celkem ošetřují 489 včelstev. Z toho v Trojanovicích je 34 včelařů s 289 včelstvy, což je asi 60% celé organizace. Věkový průměr včelařů je vysoký (61 let), ale v současnosti se
hlásí do spolku a začínají včelařit zájemci mladší generace, což je
povzbuzující do budoucna. Škoda jen, že v médiích a na školách
se včelaření, z mého pohledu, věnuje stále málo pozornosti. Věřím, že se to změní, protože to je zajímavý koníček, byť v našich
tvrdých podmínkách nepřináší vždy zisk. Vítáme do našich řad
každého zájemce, kterému rádi poskytneme všechny potřebné informace.
Oldřich Hrnčíř
předseda ZO ČSV Frenštát o.s.
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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 březen 2013
Od pátku 1. do neděle 3. března 2013 v 17.00 hodin
ČTYŘLÍSTEK ve službách krále
česká animovaná pohádka
Oblíbení hrdinové konečně ve ﬁlmu! Fiﬁnka, Myšlupín, Bobík a
Pinďa v kresleném ﬁlmu ze současné i rudolfínské doby.
Animace Jaroslav Němeček, scénář manželé Lamkovi, režie Michal
Žabka.
Mládeži přístupno, délka ﬁlmu 90 minut, vstupné 100 Kč.
CINEMART
Od pátku 1. do neděle 3. března 2013 v 19.30 hodin
BABOVŘESKY
český ﬁlm
Nová česká komedie z vesnického prostředí od Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: komedie, délka ﬁlmu 133 minut,
vstupné 120 Kč, FALCON
Od úterý 5. do středy 6. března 2013 v 19.30 hodin
JENÍČEK A MAŘENKA: Lovci čarodějnic
ﬁlm USA, Německo s titulky
S Jeníčkem a Mařenkou (Jeremy Renner a Gemma Arterton) se
setkáváme 15 let po jejich incidentu s perníkovou chaloupkou.
Mezitím se z nich ale stali chladnokrevní zabijáci, jejichž prací je
chytání a zabíjení čarodějnic. Režie: Tommy Wirkola.
Mládeži přístupno od 15 let, žánr: akční, horor, fantasy, délka ﬁlmu
83 minut, vstupné 100 Kč BONTON
Od čtvrtku 7. do neděle 10. března 2013 v 17.00 hodin
MARTIN A VENUŠE
český ﬁlm
Před 10 lety se na vernisáži obrazů seznámí mladá výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) se svým budoucím manželem Martinem
(Marek Taclík). Společně založí rodinu. Události naberou spád
uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost během jednoho měsíce. Režie: Jiří Chlumský
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: komedie, romantický, délka ﬁlmu 120 minut, vstupné 110 Kč BIOSCOP
Od čtvrtku 7. do neděle 10. března 2013 v 19.30 hodin
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
ﬁlm VB s titulky
Prezident, první dáma, král, královna a… milenka. Každý občas
potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident.
Hrají: Bill Murray, Laura Linney, Samuel West, Olivia Williams a
další.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: komedie, délka ﬁlmu 94 minut,
vstupné 90 Kč BIOSCOP
Od úterý 12. do středy 13. března 2013 v 19.30 hodin
NEPOUŽITELNÍ
ﬁlm Francie s titulky
Hvězda současné francouzské komedie Omar Sy je zpět ve ﬁlmu
o dvou parťácích jiného původu a barvy pleti, kteří společně překonávají nástrahy osudu, přičemž o přehmaty a humorné situace
není nouze. Hrají: Omar Sy, Laurent Laﬁtte, Sabrina Ouazani, režie: David Charhon.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: komedie, délka ﬁlmu 96 minut,
vstupné 80 Kč AEROFILMS
Od čtvrtku 14. do pátku 15. března 2013
19.00 hodin
ŽENITBA
Nikolaj Vasiljevič Gogol
Veselohra o nepodařených námluvách, kdy se o jednu nevěstu

uchází několik svérázných ženichů.
Představení Těšínského divadla
Předplatné a informace v IC města, tel. 556 836 916
V sobotu 16. března 2013 v 15.00 hodin
MORAVSKÝ VRABEC
Již XVIII. ročník soutěžní přehlídky folkových, country a trampských kapel. Soutěže se účastní na 15 kapel z celého Moravskoslezského kraje. Vstupné: 50 Kč.
V neděli 17. března 2013 v 17.00 hodin
MOCNÝ VLÁDCE OZ
ﬁlmUSA, český dabing
Když se Oscar Diggs (James Franco), druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou morálkou, dostane z prašného Kansasu
do životem pulsující Země Oz, myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a
bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky: Theodoru (Mila
Kunis), Evanoru (Rachel Weisz) a Glindu (Michelle Williams).
Mládeži přístupno, žánr: fantasy, akční, dobrodružný, délka ﬁlmu
125 minut, vstupné 120 Kč FALCON
V neděli 17. března 2013 v 19.30 hodin
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
ﬁlm USA s titulky
Jack McClane pracuje pro CIA, v Moskvě působí jako agent v utajení a snaží se proniknout mezi maﬁány, kteří nakupují jaderné
zbraně. Hrají: Bruce Willis, Jai Courtney, režie: John Moore.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: akční, krimi, thriller, délka ﬁlmu
97 minut, vstupné 120 Kč. CINEMART
Od úterý 19. do středy 20. března 2013 v 17.00 hodin
MOCNÝ VLÁDCE OZ
ﬁlmUSA, český dabing
Od úterý 19. do středy 20. března 2013 v 19.30 hodin
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
ﬁlm USA s titulky
Ve čtvrtek 21. března v 17.00 hodin
TENKRÁT NA ZÁPADĚ
ﬁlm Itálie/USA
Mistrovské dílo Sergia Leoneho a jeden z nejlepších westernů vůbec splétá osudy čtyř ikonických postav - ovdovělé ženy, nemilosrdného zabijáka, tajemného mstitele a bandity – do příběhu umírajícího Západu a jeho mýtů.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: western, dobrodružný, délka ﬁlmu 166 minut, vstupné 80 Kč, FK pouze 40 Kč. AČFK
Od pátku 22. do neděle 24. března 2013 v 17.00 hodin
CROODSOVI
ﬁlm USA, český dabing
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké
rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Hrají: Nicolas Cage,
Ryan Reynolds, Emma Stone, režie: Chris Sanders, Kirk De
Micco.
Mládeži přístupno, žánr: animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný. Vstupné dětské 100 Kč, dospělí 125 Kč CINEMART
Od pátku 22. do neděle 24. března 2013 v 19.30 hodin
RENOIR
ﬁlm Francie s titulky
Do života velkého malíře Renoira a jeho syna Jeana nečekaně
vstoupí nekonvenční mladá a krásná žena. Film Renoir je založený na skutečném příběhu stárnoucího impresionistického malíře
Augustea Renoira a začínajícího ﬁlmaře Jeana Renoira. Mládeži
přístupno od 15 let, žánr: drama, délka ﬁlmu 101 minut, vstupné
90 Kč FILM EUROPE
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V úterý 26. března 2013 v 19.30 hodin
MAMA
ﬁlm Špaň. Kanada s titulky
Pátrání po zmizelých neteřích téměř rozvrátí vztah dvou mladých
lidí. Happy end ale teprve otevírá příběh plný mysteriózních a nepředvídatelných událostí.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr horror, délka ﬁlmu 100 minut,
vstupné 110 Kč. CINEMART
Ve středu 27. března 2013
DĚTI DĚTEM
folklorních souborů

Postupová přehlídka dětských

Ve čtvrtek 28. března 2013 v 17.00 hodin
CROODSOVI
ﬁlm USA, český dabing
Ve čtvrtek 28. března 2013 v 19.30 hodin
HOSTITEL
ﬁlm USA s titulky
Autorka Twilightu vyměnila upíry za mimozemšťany a nabízí další příběh obyčejné dívky… V blízké budoucnosti se usídlí na naši
planetě neviditelní parazité, jež po implantaci do lidského těla mohou ovládat mysl člověka. Hrají: Saoirse Ronan, Max Irons, Diane
Kruger, režie: Andrew Niccol
Mládeži přístupno od 15 let, žánr: sci-ﬁ, thriller, délka ﬁlmu 125
minut. Vstupné 100 Kč.
BONTON
V pátek 29. března 2013 v 19.30 hodin
ADIDAS – CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2013 Štěstí, pot a slzy
Premiéra ﬁlmu a beseda s organizátory.
Jedinečný dokument o lidech, kteří překonávali 7 - 9 září 2012
sami sebe. Jedinečný pohled do průběhu i zákulisí třetího ročníku
fenomenální sportovní akce: extrémního přechodu Beskyd Javorový - Javorník a mistrovství České republiky v horském maratonu
Adidas - Continental Beskydská sedmička 2013.
Vstupné 40 Kč.
Od soboty 30. do neděle 31. března v 17.00 hodin
SPRING BREAKERS
ﬁlm USA s titulky
Čtyři kamarádky se dohodnou, že nejlepší způsob, jak prožít jarní
prázdniny je spáchat zločin. Hrají: Selena Gomez, James Franco,
Vanessa Hudgens, režie: Harmony Korine.
Mládeži přístupno od 15 let, žánr: dobrodružný, komedie, drama,
délka ﬁlmu 94 minut, vstupné 100 Kč. BLUE SKY FILM
Od soboty 30. do neděle 31. března v 19.30 hodin
HOSTITEL
ﬁlm USA s titulky
Bijásek
Ve středu 6. března 9.15 a 13.15 hodin
OMALOVÁNKY
Proč jsou na obloze draci, Omalovánky, Perníkový dědek, Přírodopis v cylindru, Ušatá Cecílie, Medicína, Vláček Kolejáček
Vstupné 10 Kč, délka ﬁlmu 67 minut.
KF
Ve středu 20. března v 13.15 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
česká pohádka
Vstupné 20 Kč, délka ﬁlmu 96 minut
BIOSCOP

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
Břetislav Bartoš a legionáři Novojičínska
v boji za vznik Československa
Ve výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 24. 3. 2013
Armáda České republiky
beseda k výstavě legionářů
naučný a zážitkový program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky SŠ
s rotmistrem Petrem Kaškou, účastníkem vojenské mise
v Iráku
14. března, 21. března a 22. března 2013
Vstupné 30,- Kč
Účast na programu v délce cca 1,5 hodiny je nutno rezervovat
prostřednictvím uvedených kontaktů:
Tel.: 556 835 936
e-mail: muzeumfrenstat@atlas.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota a neděle 9.00 - 15.00
1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeumfrenstat.cz
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Nově otevřeno jednatelství České pojišťovny
ve Frenštátě pod Radhoštěm, Horní 125

Kancelář Otky Kudělové, tel.: 608 886 159
Otevírací doba
po, st
8:30 - 12; 14 -17 hod
čt
9 - 12 hod
Po telefonické domluvě i mimo otevírací dobu.

Prosíme o pomoc!!!!!
Zaběhl se náš pejsek
Jack Russell terriér
slyšící na jméno Charlie. Je to malý, velmi
přítulný pejsek, kamarádský i k cizím
lidem.
Prosíme o jakoukoli zprávu, kdyby ho
někdo viděl nebo mu
poskytl azyl na čísle
777 700 901.
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Nezapomeňte!!!
STÁLE POKRAČUJE 1. VLNA VYDÁVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ
ZDARMA, 2. VLNA BUDE ZAHÁJENA AŽ NA JAŘE.

O B E C Hladké Životice

Nabízí k prodeji pozemky, určené k zástavbě rodinných
domů.
kú Hladké Životice
č.parcely
o výměře m2
1025/13
1.350 m2
1025/21
1.400 m2
1025/22
1.817 m2
1025/23
1.678 m2
1025/24
1.028 m2
1025/25
1.301 m2
1025/26
1.301 m2
Cena dle znaleckého posudku 500,-Kč/m2

Bližší informace o zahájení druhé vlny naleznete v příštím čísle
Obecních novin z Trojanovic

Prodej se uskuteční dle přijatých zásad o prodeji.
Více na www.hladkezivotice.cz
Bližší informace na tel.č. 556 756 023, 605 553 156
Své nabídky posílejte v zalepených obálkách, ozn. „Neotvírat – cenová nabídka, prodej pozemků“
do 25.března 2013 na adresu:
Obec Hladké Životice
Hlavní 208
742 47 Hladké Životice
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Karel Raška - Dopisy z vězení
V minulém čísle Obecních novin vzpomínal na učitele Karla Rašku jeho bývalý žák
pan Jaroslav Uhlář. Karel Raška založil
v Trojanovicích sbor dobrovolných hasičů,
který letos 26. března oslaví 80 let trvání.
Po okupaci českých zemí nacistickým Německem v březnu 1939 založil Karel Raška
na Frenštátsku odbojovou skupinu Obrana
národa.
Raškův přítel a ilegální spolupracovník
štábní strážmistr Jan Lis ve svých pamětech
uvádí: Karel Raška a František Petr, kteří mě
znali z dřívější činnosti v Národní jednotě,
kde společně kulturně působili, se mi svěřili,
že v červenci 1939 byla ustanovena vojenská
skupina „Obrana národa“… Velitelem této
skupiny byl nadporučík v záloze Karel Raška.
Jan Lis sloužil do 15. března 1939 na Podkarpatské Rusi a po německé okupaci byl
zařazen na četnickou stanici ve Frenštátě p.
R. Pro ilegální odbojovou skupinu Obrana
národa zajistil 10 kusů armádních pistolí a
300 nábojů. Činnost této odbojové organizace však byla prozrazena a všichni její členové byli zatčeni. Pro Karla Rašku přijelo
gestapo 7. dubna 1941.
Jan Lis dále píše: Ještě v posledním okamžiku jsem před zatčením varoval svého velitele skupiny Karla Rašku. Gestapo přijelo na
stanici a nařídilo, aby byl na stanici přiveden Karel Raška, že odjíždějí do Lichnova
pro učitele Vaňka. Sám jsem se oblékl a šel
jsem do školy, kde Karel Raška učil (nyní
ZDŠ Tyršova). Na chodbě jsem potkal jeho
snoubenku učitelku Zdeňku Chalupovou a
žádal jsem ji, aby Rašku uvědomila, že pro
něj přijelo gestapo, aby se okamžitě ukryl
v Trojanovicích u našich známých, že pro něj
za půl hodiny přijdem, aby zde nebyl k nalezení. Karel Raška, člověk pevného charakteru, mé rady neuposlechl a nevzdálil se, ba
za 5 minut přišel sám na stanici. Znovu jsem
ho upozornil, že je tu pro něho gestapo, že
má ještě možnost se ztratit. Řekl mi, že musí
tuto záležitost se svými již zatčenými členy
skupiny uvést ke konci a rukoudáním mě
ujistil, že mě nikdy nevyzradí, že ví dobře, že
mám dvě děti, že raději všechno podstoupí,
ale nevyzradí. Prostřednictvím příslušníka
Deutsche KRIPO (německá kriminální policie) Alfréda Kuntschika, který byl českým
četníkem a sloužil se mnou na Podkarpatské
Rusi, ale po okupaci jako občan německé
národnosti musel přestoupit k německým orgánům, si zachoval dobré vztahy k Čechům,
jsem dostával zprávy o výslechu členů skupiny. Několikrát přijel a řekl mi, že jsou tvrdě
vyslýcháni, aby řekli, kdo jim dodával zbraně a kde jsou ukryty a že nikdo nic nevyzradil. Za tři týdny mi sdělil, že výslech této naší

frenštátské skupiny byl ukončen a že nikdo
nic nevyzradil. Raškovi, Fr. Petrovi a jiným
statečným mučedníkům vděčím za život. Tolik svědectví Jana Lisa.
Zatčení byli převezeni do vězení v Moravské Ostravě. O tom, jak probíhal výslech, podal svědectví František Petr, manžel učitelky Anny Petrové. Prvních 14 dní
vězni nedostali téměř žádné jídlo a když
zeslábli, gestapáci je vždy mlátili a týrali
až do bezvědomí. Soud s Františkem Petrem a B. Richterem se konal ve Vratislavi
17. září 1942. Díky Raškově statečnosti byli
oba osvobozeni. Po výsleších byli vězni
převezeni do Olomouce a odtud do vězení
ve městě Wohlau, které je asi 40km severozápadně od Vratislavi. (Vratislav je hlavní
město Slezska. Nyní je toto území součástí Polska. Do roku 1742 patřilo Knížectví
slezské k zemím koruny české).
Už z ostravského a olomouckého vězení
napsal Karel Raška své snoubence, učitelce
Zdeňce Chalupové, několik korespondenčních lístků a z vězení ve Wohlau mohl psát
jednou za 4 týdny pouze dvoustránkový dopis. Z dopisů, které posílal učitelce Zdeňce
Chalupové a své matce Marii Raškové, můžeme sledovat jeho osud až na popraviště.
Karel Raška byl dne 24. září 1942 odsouzen
k trestu smrti a 8. ledna 1943 ve Vratislavi
popraven.
První dopis z Wohlau má datum 19. července 1941 a je napsán německy. Poněkud
překvapuje věta: Ve Wohlau se mi daří lépe
než v Ostravě a Olomouci. Denně děláme na
dvoře procházky. Je dovoleno posílat sem noviny a ve vězeňské knihovně si můžeme týdně vypůjčit jednu německou knihu.
Koncem října 1941 byli vězni převezeni
z Wohlau do Vratislavi (něm. Breslau).
1. listopadu Karel Raška Z. Chalupové
píše: Přestěhoval jsem se do Vratislavi se
154 kamarády. Jel nás malý vláček. Všichni
Frenštačané, Lichnovjané, Kunčičané. Sousedím s Brunem R., Jos. Drongem, s Fr. Petrem, Ciebienem a Zátopkem z Lichnova,

jsme na jedné chodbě a hned včera večer
po příjezdu začali jsme místo pletení tašek,
kterých jsem upletl 275, balit kávové náhražky.. Bohužel okno mám z matného skla, takže nevím, vlastně, kde jsem..
23. listopadu 1941: Já, abych zůstal ve formě, cvičím 3x denně a to vždy 10minutovku
vlastní sestavy a jí přičítám, že jsem svěží
po celý den, odolávám i bez svetru chladu,
zatím co ostatní vyrukují na procházku
s kompletní garderobou…
20. prosince 1941: Žijeme beze změn jako
v mrtvém domě, dík soustavnému otužování z dřívějška, smířil jsem se s poměry spíše
než ti, kteří žili jako „šiška v másle“. Zkusil
jsem svou sílu a vynesl jsem ještě najednou 2
pytle kávy 60kg do 4. poschodí a to bez odpočinku..
21. března 1942: 13. 3. zemřel bratranec
Tonda Vaněk. Chudák moc asi vytrpěl. Byl
na světnici jen tři dny nemocen, na ošetřovně či v nemocnici asi týden. Vypadal poslední dobou moc špatně a velmi mne mrzelo, že
mu nemohu ničím pomoci. A za to vše mu
nebudou moci ani doma „všemi“ zazvonit..
Jeho paní napiš za mne kondolenci.
20. září 1942: Ve čtvrtek 17. září jsem svědčil B. Richterovi a Fr. Petrovi, kteří pro mne
trpěli zde skoro 1 ½ roku. Byli osvobozeni.
Nedovedeš si představit tu hroznou radost,
že žádný z nic nezemře..
Po vynesení rozsudku smrti - Vánoce
1942: Ve ¾ na 6 vstávám, pak škubu peří a
o 6 večeřím a hned musím ležet. Na lůžku
myslím na všechny Vás, na Boha a při práci
ho neopouštím. Poněvadž nemám dosti podnětů z vnějšku, unikám se v introspekci
k dřívějšímu svému životu, takže můj duševní život je jedinou zpovědí, v níž nalézám
útěchu a zlepšení svého „já“. Všem šťastné
Vánoce a Nový rok!
8. ledna 1943 před popravou mohl Karel
Raška napsat dopis matce a snoubence:
Milá maminko. Obracím se na Tebe dnes a
to již posledně s prosbou o odpuštění všeho,
co jsem Ti způsobil zlého v mém žití a jak
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jsem se ti špatně odměnil za to, že jsi byla
kromě Boha na tomto světě jedinou, která jsi
byla vše pro mě. Vracím dnes Bohu Všemohoucímu, svému Stvořiteli, vše, co mi skrze
Tebe propůjčil, očištěn a úplně odevzdán
do jeho vůle, že mi odpustí a vezme mne
na milost, neboť co on činí, vše dobře činí.
Vše, co jsem Tobě, drahá maminko, zůstal
dlužen, odplať Ti Bůh. S ním jsem se úplně
smířil, věřím, že se postará o Tebe, když mi
to již nedopřál. Pán Bůh zaplať za poslední
útěchu obsaženou v dopisech. Pokud se týká
mého majetku, odkazuji Tobě vše, co po mně
zůstalo a Adolf ať jest vykonavatelem poslední vůle.
Jak mi pan farář teď sdělil, převoz těla není
povolen – až po válce – snad. Na tom však
nezáleží. Rád bych mezi Vámi všemi odpočíval v pokoji: s Vinckem, tatínkem a Mařkou.
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Ale , drahá maminko, budu děkovat Pánu
Bohu, když budu ve Tvé mysli a Ty na mne
v modlitbě budeš vzpomínat, aby Bůh mi odpustil všechny hříchy, jimiž jsem se provinil,
a pak mi dal život věčný.
Děkuji všem příbuzným a mým známým a
celé své přízni dávám s Bohem a těším se, že
se po smrti všichni shledáme. Všechny srdečně zdravím, své příbuzné a přátele, se všemi
se loučím, těším se na shledanou na věčnosti.
Maminko, naposled líbá tě Tvůj syn Karel
– S Bohem.
Milá Zdeničko,
Dávám Ti s Bohem a všem Vám. Co bych Ti
chtěl napsat, není mi možno. Buď tak hodná
a zachovej mi památku, odpusť mi jako Vy
všichni a prosím Tě, abys vyplnila svůj úkol

Jedinečná výstava
Od 5. února do 23. března je v muzeu ve
Frenštátě p. R. výstava, která dokumentuje historii Československých legií. Velké
množství fotograﬁí, části uniforem i zbraně
legionářů seznámí návštěvníky s touto slavnou kapitolou naší armády.
V průběhu I. světové války (1914 -1918)
bojovali českoslovenští legionáři proti
Německu a Rakousko-Uhersku na ruské,
francouzské a italské frontě. Do Československých legií zpočátku vstupovali naši
krajané a později také zajatci a přeběhlíci
z rakousko-uherské armády.
Komunistický režim se snažil vytěsnit legionáře z národních dějin, protože naši
legionáři v Rusku úspěšně vzdorovali bolševikům. V několika bitvách je porazili a
z evropské části Ruska se probili přes celou
Sibiř až do Vladivostoku, odkud byli spo-

Drahomír Strnadel
foto: archiv Městského muzea
ve Frenštátě p.R.

Výchovná lekce

Antonín Kahánek (1888-1933), ruský legionář, č. p. 256

jeneckými loděmi transportováni do Terstu. Z ruské fronty jsou nejznámější bitvy
u Zborova a Bachmače, kde naši legionáři
zvítězili nad daleko početnějšími Němci.
Českoslovenští legionáři, kteří se po skončení I. světové války vrátili z Itálie domů
jako první, bojovali pak proti Maďarům. Ti
začali obsazovat Slovensko, protože se nechtěli smířit se ztrátou tzv. Horních Uher,
jak Slovensko oﬁciálně nazývali. Historie
našich legií je bezesporu nejvýznamnější
kapitolou naší vojenské historie.
Najděte si čas a výstavu, která je přístupná i
v neděli od 9 do 15 hodin, navštivte!
Československá obec legionářská vydala
vroce 2012 obsáhlou knihu (autoři Václav
Langer a Bohumil Vlach) s názvem Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa 1914 – 1918. Publikace obsahuje
také jména a stručné osudy 21 legionářů
z Trojanovic.
Drahomír Strnadel
snímky archiv

Alois Vodák (1882-1964), ruský legionář, č. p. 118

ženy a učitelky, tak jak Pán Bůh si přeje. Nermuť se nade mnou. Odcházím úplně smířen
s osudem, bažím k němu s nadějí, že jsem
nežil nadarmo. Na památku si vezmi, co je
Ti nejmilejší po mně a prosím Tě, vzpomeň
si v modlitbě na mne. Vyřiď, vzkazuji všem
známým poslední s Bohem a lituji, že jsem
nemohl uskutečnit to, co jsem Ti slíbil – sebe,
ale dávám Ti aspoň část své duše. Naposled
Tě líbá Tvůj Karel. S Bohem
Symbolický pohřeb Karla Rašky se konal
ve Frenštátě p. R. 20. dubna 1948. Zádušní
mše byla sloužena v horním kostele a urna
s jeho popelem byla uložena na frenštátském hřbitově.

12.
února
1883 se narodil Valentin
Káňa. Hospodařil na pasece č. 205.
Po vypuknutí I. světové
války v roce
1914 narukoval. Bohužel
se domů nevrátil. Vdově
Pavlíně zůstaly čtyři děti: Vojtěch (nar.
1909), Anna (nar. 1910), Valentin (nar.
1912) a Marie (nar.1914). Valentin Káňa
byl jedním ze 68 trojanovských občanů,
kteří na ruské nebo italské frontě zahynuli. Proč o tom píši?
Když jsem zcela náhodou 12. února
projížděl kolem Jubilejní školy prezidenta Masaryka na Lomné, upoutal
moji pozornost pan Vojtěch Káňa (syn
Vojtěcha Káně, nar. 1909), kterak se
svými vnučkami zapaluje u sochy před
školou svíčku. Celá skupinka pak zůstává v tichém zamyšlení stát u pomníku.
Bylo to právě u příležitosti 130. výročí
narození staříčka pana Vojtěcha Káně a
praprastaříčka jeho vnuček. Tento důstojný akt pana Vojtěcha Káně má také
důležitý výchovný význam.
Socha obětem I. a II. světové války byla
odhalena 11. srpna v roce 1946. V roce
1995 byla na podstavec sochy upevněna žulová deska se všemi jmény našich
občanů, kteří padli v obou světových
válkách.
Drahomír Strnadel
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Zveme vás do divadla
Amatérská divadelní společnost Waterloo
chystá nové divadelní představení. Komedii
George Kaufmana a Mosse Harta „Přišel
na večeři“ k nám po válce z USA přivezl Jan
Werich a sám v ní exceloval v roli Sheridana Whitesida. V osmdesátých letech se hra
dočkala znovuuvedení, tentokrát v Divadle
na Vinohradech včele s Milošem Kopeckým. S jistou směsicí odvahy a drzosti jsme
se do ní pustili i my.
Postavu excentrického literárního kritika
Whitesida, který se vyznačuje svými bonmoty, ztvární Jan Gajdušek. Po jeho boku
se objeví celá plejáda známých „waterláků“

- např. Jana Martináková, Anna Zrubková,
Martina Eliášová, Tomáš Martinák, David
Trubač či Jiří Jurek - ale i řada nových hereckých tváří.
Premiérová představení budou 19. a 20.
dubna 2013 v 19 hodin ve frenštátském
kině, rezervovat místa v sále si můžete
od 5. dubna v kase kina vždy hodinu před
začátkem ﬁlmového představení osobně
nebo telefonicky 556 835 098.
Těšíme se na setkání v hledišti.
Martin Trubač
foto: Martin Buryan

Finanční okénko: Rada, jak správně chránit majetek
K čemu mi to vlastně je?
Pojištění nemovitosti je jedním z nejstarších pojištění. Vzniklo jako ochrana před
největší pohromou tehdejších měst – před
požárem. V dnešní době je pojištění majetku určeno k zabezpečení nemovitostí, jako
jsou např. rodinné domy a jejich vedlejší
objekty (garáž, plot, studna, stodola, bazén), bytové domy a byty proti následkům
živelných pohrom a dalších škodlivých
událostí. Klíčovým parametrem na smlouvě však není cena, kterou za pojištění platíme, jak si mnoho lidí myslí, ale pojistná
částka, kterou by pojišťovna vyplatila v případě pojistné události!
Podpojištění aneb „tikající nálož vaší pojistky“
Pojištění majetku je dnes již běžnou službou. Kvalitní pojištění ale může být v některých případech drahé. Proto se mnozí snaží
na pojistném ušetřit a hodnotu majetku
stanoví záměrně výrazně nižší, než je jeho
skutečná cena. Taková úspora se vyplatí
jen do doby, než se něco stane! Zároveň je
nutné si uvědomit, že ani hodnota majetku není konstantní. Stačí vyměnit střechu,
okna či koupit třeba novou televizi, počítač
nebo sedací soupravu a tato hodnota vzroste, což by se mělo promítnout i do pojistné
částky v pojistné smlouvě
Ale často se bohužel stává, že klienti pojišťoven zapomínají pořízení nových věcí
do seznamu pojištěného majetku zahrnout,
čímž dochází k tzv. podpojištění. Hrozí
pak, že při pojistné události nedostanou
od pojišťovny plnou náhradu škody, ale plnění krácené ve stejném poměru, v jakém je
pojistná částka k hodnotě pojištěného majetku. Např.: Pan Novák má rodinný dům
v hodnotě 4 000 000 Kč a nechá si svou
nemovitost pojistit na 2 000 000 Kč – tedy
50 % jeho hodnoty. Pokud nastane situace,
která způsobí zničení celého domu v hodnotě 4 mil. Kč (povodeň, požár apod.), je

pojišťovna oprávněna vyplatit plnění také
ve výši 50 % z pojistné částky sjednané
ve smlouvě – tzn. 1 000 000 Kč!
Pokud tedy z ﬁnančních důvodů musíte
mít levnější pojištění, tak upravte např. výši
spoluúčasti, ne pojistnou částku!
Co stojí klidné spaní aneb vyplatí se šetřit
na pojištění?
Na místě je také otázka: „Vyplatí se mi vůbec pojištění majetku?“ Klíčem k rozhodnutí může být následující úvaha:
a) NEMÁM pojištění: Pokud bude moje
nemovitost zničena, např. živelní událostí,
pak mi s největší pravděpodobností nezbude nic jiného než si půjčit peníze na opravu
škod. Hypotéka na 1 000 000 Kč se splatností 10 let stojí měsíčně cca 10 000 Kč (počítáno s aktuální úrokovou sazbou 2,99 %
p.a.).
b) MÁM pojištění: Pokud dojde k pojistné
události a moje nemovitost bude zničena,
pak mi pojišťovna zaplatí škodu. Pojištění
nemovitosti v hodnotě 1 000 000 Kč stojí
cca 60 Kč/měsíčně.
Která varianta je pro vás přijatelnější - platit 60 Kč měsíčně, nebo 10 000 Kč měsíčně?
Na co se často zapomíná…
Součástí pojištění majetku by rozhodně
mělo být i pojištění odpovědnosti. Především odpovědnost z běžného občanského
života a odpovědnost z držby nemovitosti.
K čemu to je? Představme si, že bydlíme
ve vlastním bytě v panelovém
domě.
Na víkend odjedeme k rodině a když
se v neděli vrátíme, tak zjistíme, že nám
praskla přívodní hadice od pračky a vytopila nejen náš byt, ale současně i tři byty pod
námi. Pojištění naší domácnosti zaplatí
škody pouze na „našem“ majetku. Nikoli
škody způsobené třetím osobám potažmo
našim sousedům, které mohou být několikanásobně vyšší. Právě pro tyto případy je
nezbytné mít sjednáno také pojištění odpo-

vědnosti.
Několik slov závěrem:
Nenechte nic náhodě a dobře si pojistěte svůj majetek. Budujete ho několik let a
můžete o něj přijít během několika desítek
minut. Nevybírejte jen podle ceny, ale také
podle rozsahu pojištění, spoluúčasti, kvality
pojišťovny a zkušeností poradců s plněním. Nepodceňujte ani pojištění vybavení
domácnosti a pojištění odpovědnosti. Škody, které byť neúmyslně způsobíte na
cizím majetku, budete muset zaplatit buďto
vy, nebo vaše pojišťovna. Nechte si zkontrolovat každé tři roky aktuálnost nastavení
pojistky. Vyhnete se podpojištění nebo placení za něco, co už možná nepotřebujete.
V případě, že potřebujete pojistit dům,
byt, uzavřít pojištění odpovědnosti nebo si
chcete nechat vypracovat osobní ﬁnanční
plán, případně nechat optimalizovat svoje
smlouvy z hlediska vašich potřeb, neváhejte a kontaktujte mne na tel. čísle 602 580
548 nebo pište na e-mail: leos.fajkus@stconsult.cz.
text a foto: Ing. Leoš Fajkus

Obecní noviny z Trojanovic

Strana 13

Charita Frenštát p.R. představuje svoji činnost
Charita Frenštát pod Radhoštěm působí ve Frenštátě
pod Radhoštěm, Trojanovicích a dalších obcích v jeho
okolí již od roku 1993. Jejím
posláním je profesionálně
poskytovat sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby potřebným
lidem bez rozdílu národnosti, rasy, náboženství a sociálního postavení.
Charita Frenštát p. R. v současné době
provozuje řadu služeb, které mají za úkol
umožnit setrvat klientům v jejich přirozeném prostředí, jejich domovech, a umožnit
jim tak strávit konec svého života v prostředí své rodiny. Postupem času rozšířila Charita své služby a tak může dnes obyvatelům
nabídnout služby nejenom v oblasti sociální péče. V roce 2012 poskytla Charita své
služby celkem 16 občanům Trojanovic.
V současné době nabízí Charita Frenštát
p.R. tyto služby:
Ošetřovatelská služba
Úkony ošetřovatelské služby, po schválení
ošetřujícím lékařem, jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Provádí je kvaliﬁkované zdravotní sestry 24 hodin denně 7 dní
v týdnu.
Masáže u vás doma
Masérskou službu poskytuje kvaliﬁkovaná
pracovnice v oblasti zdravotních masáží.
Nabízí zdravotní masáž proti bolesti, zklidňující sportovní a rekondiční masáž, relaxační masáž lávovými kameny, aromatic-

Reklama a inzerce

kou, kosmetickou a zdravotní lymfatickou
masáž. Služba je zpoplatněna částkou 100
Kč za 30 minut.
Pečovatelská služba
Hradí ji klient. Výše úhrady poskytnutých
úkonů se řídí platným ceníkem pečovatelské služby Charity Frenštát p. R. Pečovatelskou službu poskytujeme ve všední dny
od 7.00 do 19.00 hodin. Mimo uvedenou
dobu je služba poskytována po dohodě
s klientem.
Asistenční služba
Hradí ji klient. Výše úhrady poskytnutých
úkonů se řídí platným ceníkem asistenční
služby Charity Frenštát p. R. Asistenční
službu poskytujeme nepřetržitě.
Osobní přeprava pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
V rámci komplexní péče o klienta nabízíme
službu „Osobní přeprava“ zájemcům o dopravu a asistenci, např. při návštěvě lékaře,
zdravotnických zařízení, úřadů atd. Služba
je poskytována pro rodinu a domácnost.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek
Pracovníci Charity vám pomohou s výběrem vhodné pomůcky, poskytnou poradenskou službu a dopraví požadovanou
pomůcku do vaší domácnosti. Uvedené pomůcky a zdravotnický materiál si můžete
v této půjčovně i zakoupit.
Mateřské centrum Klubíčko
Mateřské centrum (MC) je místem setkávání maminek či tatínků na mateřské dovo-

lené a jejich dětí. Rodiče se v MC setkávají
v úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin,
ve středu od 17.30 hodin.
Penzion pro seniory
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a
pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní
úrovni. Klienti jsou zde ubytování v devíti
garsoniérách vybavených kuchyňským koutem a samostatným sociálním zařízením.
Klub K9
Je určen seniorům, kteří mají chuť se aktivně zapojit do nabízených aktivit, např. cvičení pro seniory, batikování, pletení apod.
Nabízí také přednášky z oblasti zdraví, mezilidských vztahů, prevence kriminality pro
seniory, zájezdy či taneční večery.
Klub anonymních alkoholiků
Společenství mužů a žen Anonymní alkoholici se navzájem dělí o své zkušenosti, síly
a naděje. Jedinou podmínkou pro členství
je přání přestat pít. Nejsou tu žádné povinné poplatky. „AA“ se schází v sále Charity
vždy v úterý od 18.30 hodin.
Místní klub náhradních rodin
Místní klub náhradních rodin je místem,
kde se setkávají náhradní rodiče, aby zde
nalezli prostor pro vzájemné naslouchání,
výměnu zkušeností. Náhradní rodiny se
schází
v sále Charity každou sobotu
od 15.00 hodin.
Anna Černochová
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Střípky ze školy
Zimní únorový víkend 9.-10.2. prožili naši
malí běžci na lyžích na Pustevnách. Konal
se tradiční Šrubařův memoriál. Sobotních
závodů se zúčastnilo celkem osm našich závodníků a v silné konkurenci se rozhodně
neztratili. Nejmladší Anička Novotná(kategorie benjamínci) si dojela pro 3. místo.
V neděli jsme povzbuzovali už jen tři naše
závodnice a tentokrát na stupně vítězů vystoupila v kategorii minižáček Andrejka
Červenková (3. místo). Poslední letošní závody v běhu na lyžích nás čekají po jarních
prázdninách a to přebory škol. Všem našim
malým závodníkům budeme držet palce a
přát mnoho sportovních úspěchů.
Soňa Bunčková

Malování s panem Dudkem

V pátek 8. února přišel do naší školy
v Trojanovicích pan Švarc, aby nám vyprávěl o pavoucích. Své zážitky doplňoval
fotkami, které se mu podařilo vyfotit a
ukázal nám je na interaktivní tabuli. Říkal nám, že když s focením začínal, hledal
vhodnou pavučinu s pavoukem i tři hodiny. A potom musel ještě čekat, až kořist uvízla v pavučině. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí z jejich života, např:
o tom, že když je pavouk v nesnázích a už
nestihne utéct, tak si z těla oddělá jednu
nohu, tím odpoutá pozornost a podaří se
mu uprchnout. Po dvou až třech svlékání
kůže mu noha doroste, nebo že pavouci
nevyrábějí pořád nové pavučiny, ale většinou opraví tu starou a při její tvorbě
požírají zbytky té dřívější.

Některý druh nestaví vůbec pavučiny, ale
loví skokem na oběť. Pavouků je přibližně 800 druhů, některé jsme si prohlédli.
Zajímavý byl pavouček podobný lesní
jahodě nebo průhledný. Pavoučí sameček
to nemá vůbec jednoduché. Samička ho
často po páření zmrzačí nebo dokonce
sežere. Hodně lidí, když vidí pavouka, tak
ho hned zabije. Bojí se ho nebo štítí, mají
strach. Připadá jim nebezpečný. Pan Švarc
říkal, že nemusíme mít pavouky rádi, ale
když se o nich něco dovíme z jejich života, budeme se na ně dívat jinak. Jsou i
užiteční, neboť nás chrání před hmyzem.
A kdo pavouky usmrcuje, škodí ptákům,
žábám a ještěrkám. Beseda o pavoucích se
mi moc líbila, proto se těším na další.
Terezie Vávrová, 4. třída

Ve středu 30. 1. 2013 naši školu v Trojanovicích navštívil ilustrátor dětských
knížek Adolf Dudek. Vystoupení bylo
nejen poučné, ale i veselé.
Pan Dudek děti zapojil do svého vystoupení velmi zábavným způsobem a
do jejich tvářiček vnesl spoustu radosti
a úsměvu. V příštím roce budeme moc
rádi, když k nám pan Dudek opět zavítá.
Kateřina Segečová
Naše škola se zúčastnila okresního kola
ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd.
Utvořili jsme 12-členné družstvo. Turnaj se konal na ZŠ Tyršova 12 2. 2013,
kde byly pozvány ještě další tři základní školy z města a okolí. Všechny školy
měly velmi silná družstva, turnaj byl
velice těžký, naše družstvo si vybojovalo
krásné 4. místo.
Kateřina Segečová

Žáci spolu s ilustrátorem Adolfem Dudkem (foto: Kateřina Segečová)

Jarní sezóna volá!
Zimní fotbalová pauza pomalu končí a
to pro všechny týmy TJ Sokol Trojanovice
I. znamená, že se blíží začátek jarní části
sezóny 2012/2013. Příznivci fotbalu v Trojanovicích se tak od půlky dubna mohou
opět těšit na domácí utkání na hřišti pod
Kozincem.
Trojanovičtí muži, kteři zakončili podzim
na 4. místě, odehrají úvodní kolo jara
na půdě Tísku v neděli 7. 4. 2013. První domácí střetnutí čeká trojanovické v sobotu
13. 4. 2013 od 16 hod, kdy na svém hřišti
přivítají tým Skotnice.
Dorost Trojanovic začíná jaro taktéž
na půdě soupeře v sobotu 6. 4. 2013 a o týden později v sobotu 13. 4. 2013 od 13.30

hodin je čeká první domácí utkání proti
Pustějovu. Dorostenci oproti podzimní
části sezóny odehrají všechny své jarní domácí duely na hřišti TJ Trojanovice Bystré.
Trojanovický tým starší přípravky odstartuje jaro až v pátek 26. 4. 2013 v domácím
utkání proti Ženklavě od 16.30 hod.
Rozpisy a výsledky všech trojanovických
týmů a mimo jiné i aktuální informace
z dění kolem fotbalového oddílu TJ Sokol
Trojanovice I. naleznete na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.
fotbaltrojanovice.cz
Břetislav Mazoch
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Jak trávili mladí hasiči zimu
Ještě na podzim jsme stihli po úspěšné sezóně podniknout přespání na chatě Zmrzlý
na Pustevnách. Měli jsme ji zapůjčenou
od myslivců za což p. Štefkovi moc děkujeme a doufáme, že si tuhle skvělou akci budeme moct ještě někdy zopakovat.
Ale nebyla to jediná akce na podzim. Nelenili jsme a šli jsme se mrknout na vrchol
Lysé hory a taky Ondřejníku. Počasí bylo
fajn, takže jsme si výšlapy opravdu užili.
Na konci roku jsme uspořádali již tradiční
Vánoční večírek – letos byly masky ve stylu:
Babička a Dědeček. Bylo to super odpoledne plné soutěží, her a taky tancování. Také
jsme dostali od některých rodičů mladých
hasičů společný dárek pro všechny (trička
s nápisem Hasiči Trojanovice a rámeček se
společnou fotkou všech ml. hasičů), za který ještě jednou moc děkujeme.
Začátek roku jsme zahájili Novoročním
výšlapem, ale jelikož nám počasí moc nepřálo, byla to spíše procházka okolo Trojanovic a také zastávka u Pamatníku bratří
Strnadlů a Jana Knebla.
Také jsme koncem ledna pokořili Javorník,
z kterého jsme pak sjeli dolů do Veřovic a
zpátky jsme se svezli vlakem. Byl to opravdu náročný výšlap pro opravdové horaly
– teplota byla pod bodem mrazu (-10°C) a

cestou dolů se jelo na lopatách.
Začátkem března chystáme společný víkend dětí a rodičů na Visalajích, tak už se
moc těšíme.
Taky jezdíme každý měsíc na bazén a kaž-

dý čtvrtek pilně trénujeme v tělocvičně
na letošní sezónu, která, jak doufáme, bude
pro nás úspěšná.
Iveta Štefková
foto poskytla Iveta Štefková

Akce hasičů očima mladých
Novoroční výšlap
V neděli 6.1. jsme měli novoroční výšlap
z hasičského kroužku. Sraz byl v 9 hod.
v hasičárně. Naše první zastávka byla
na Ráztoce. Pak jsme šli k Památníku bratří
Strnadlů a J. Knebla. Cestou jsme si povídali zážitky z Vánoc. V 11 hod. nás u památníku čekal p. Strnadel a u teplého čaje nám
povídal o patronovi hasičů sv. Florianovi a o zakladateli hasičů p. Karlu Raškovi.
Dozvěděli jsme se zajímavosti, které jsme
dosud nevěděli. Cestou zpět jsme byli unaveni, tak jsme zpomalili tempo a povídali
si. V poledne jsme dorazili zpět na hasičárnu, tam jsme se rozloučili a šli domů. Už se
těšíme na další výlet.
Tomáš Dolák, David Přadka
Chata na Zmrzlém
Další super víkend s hasičem. Dne 13. 10.
2012 jsme se sešli u našich trenérů s tím,
že bude brigáda. Ukládání dřeva pro nás
ovšem není nic těžkého. Jak se říká ,,Bez
práce nejsou koláče“ tak i my jsme dostali od Ivetky výborný koláč! Potom jsme se
vydali na dlouhou cestu na chatu Zmrzlý.
Vzhledem k tomu, že jsme táhli své věci na
zádech, byla cesta náročná. Ale nám to nevadilo. I přesto jsme se dokázali zabavit a

zasmát se. Nechybělo ani zpívání. Po zdolání cíle jsme zjistili, že chata nemá elektřinu.
To znamenalo, že musíme rozdělat oheň a
věřte mi, že hledat suchou větev po dešti je těžké! Pro nás to však byla hračka.
Po rozdělání ohně nám náš šéfkuchař Pája
udělal výborné maso na kameni. Po jídle
jsme si zazpívali a popřáli našim úžasným
trenérům
k narozeninám! Pak přišlo
pro nás největší překvapení… Pája
nám řekl, že kousek cca 100 m od vrcholu Tanečnice je keška. Dozvěděli jsme se,
že se na ni musí jít večer mezi 23.-2. hod.
ranní. Když nám Pája povyprávěl legendu,
která se k ní vztahuje, báli jsme se jít i
vyčůrat do lesa. Padly i slzy, ale nakonec
jsme se vydali všichni. Kešku jsme úspěšně ulovili a alou do chaty. V teplíčku jsme

se vyspali a ranní probuzení bylo tajemné.
Mlha, že jste sotva na krok viděli. Nesměla chybět rozcvička a poté snídaně. Sbalili
jsme si věci, uklidili chatu a vydali se domů.
Cestou zpátky náš Honzík st. posbíral snad
všechny houby v lese. Všichni zmožení,
špinaví, dodření…avšak spokojení jsme
došli ke trenérům domů. Tady jsme si udělali společnou fotečku a alou za maminkami domů.
Karolína Šablaturová
foto poskytla Iveta Štefková

Na poslední stránce...
Ve víru reklamy a propagandy (1. díl)
Přímá volba prezidenta republiky i to, co
ji provázelo, byla beze sporu zajímavá zkušenost. Krom jiného mě přiměla po dlouhé
době si znovu přečíst knihu Františka Koukolíka a Jany Drtilové Vzpoura deprivantů,
která se zabývá - mimo jiné – formami sociálního ovlivňování.
Žijeme mezi lidmi, kteří nás – vědomě či
nevědomě - ovlivňují. Žijeme mezi lidmi,
které se snažíme – vědomě či nevědomě
– ovlivnit. Způsoby, které přitom používáme, se liší vzájemným vztahem mezi ovlivňujícím a ovlivňovaným, mírou užitého
klamu, metodami a cílem. Lze tak rozlišit
tři základní způsoby – vzdělávání, reklamu
a propagandu.
Vzdělávání se vyznačuje dobrovolností
vztahu mezi vzdělavatelem a vzdělávaným.
Možná podotknete, že vzdělávací ústavy
jako je škola, se přílišnou dobrovolností
nevyznačují. Ano, to je pravda. Ve škole se
pravidelně vyučuje, ke vzdělávání však dochází jen někdy. Albert Einstein tvrdil, že
vzdělání je to jediné, co v nás zůstane poté,
co jsme zapomněli to, co jsme se naučili ve
škole. A když budete zkoumat, co vám zůstalo ze školních škamen, zjistíte, že jsou to
povětšinou věci, které vás nějakým způsobem zaujaly. Všechno ostatní zapomeneme.
Klam je se skutečným vzděláváním neslučitelný. Nejčastější metodou vzdělávání je
instruování s využitím kritického myšlení.
Cílem je tvořivý a odpovědný občan.
Reklama je směsicí instruování a manipulace. S informacemi pracuje selektivně,
něco sděluje a něco záměrně zamlčuje.
Může být i klamavá. Jejím cílem je prodat
zboží (a tím zbožím může být i kandidát na
prezidenta).
Třetím způsobem sociálního ovlivňování je propaganda. Cílem propagandy je
přesvědčit co největší počet lidí, přimět
je k povolnosti a souhlasu. Propagandy se
používá za účelem získání či udržení moci.
Mezi hlavní pilíře propagandy patří: jednoduchost, oslovení emocí, opakování.
Propagované poselství musí být jednoduché, aby bylo srozumitelné co největšímu
počtu lidí. Klasická poučka zní, že jednoduchá lež vždy porazí složitou pravdu.
Proč? Práce se složitými informacemi příliš
zatěžuje náš mozek, je energeticky náročná
a tak máme přirozený sklon se jí vyhýbat.
Propaganda musí oslovovat emoce. I to má
svůj důvod. Výzkumy ukazují, že informace spojené s nějakým citovým prožitkem
– a je jedno jestli s kladným či záporným
- si pamatujeme více než informace citově

neutrální. Proto si spíše pamatujeme scény
z ﬁlmů než zprávy o počasí. Konečně třetí
zásadou propagandy je opakování. Kdo zná
Pavlovův experiment se psy, tomu není třeba dalšího vysvětlování.
Neobyčejná účinnost propagandy spočívá
v tom, že plně respektuje biologické danosti
naší nervové soustavy – její sklon pracovat
co nejúsporněji, propojení paměťových
center a limbického systému (část mozku, která zpracovává emoce) a schopnost
našeho mozku osvojovat si nové podněty
podmiňováním. Proto tak často a snadno
sedáme na lep demagogům a populistům
všeho druhu.
Existuje způsob, jak se tomu vyhnout nebo
alespoň snížit riziko napálení? Odpověď
zní: ano. Je to však pracné a namáhavé,
protože musíme přemáhat naše přirozené
sklony. A to je vždycky dřina.
Prvním krokem k úspěchu je, když známe
triky, které vůči nám propagandista používá. Pojďme se proto s některými z nich
seznámit:
Cejchy a svatozáře. Cejchování je způsob,
kterým se demagog snaží někoho oslabit,
pošpinit či vyloučit přiřazením do nějaké
podezřelé skupiny. Užívá přitom jednoduchých a nepřesných pojmů, které v posluchačích vyvolávají negativní emoce. Cejch,
podobně jako stereotyp, zbavuje člověka
jedinečnosti a nebere v potaz složitost situace. Zkuste se podívat, jak často se
v internetových diskusích (ale i v běžných
rozhovorech) objevují pojmy jako dement,
fašoun, feťák, komanč, levičák, negr, ódésák, pravičák, rusák, skopčák, socan, socka,
sudeťák, teplouš, židák. Opakem cejchu je
svatozář. Chce-li propagandista dosáhnout
toho, aby jeho posluchači někoho či něco
bez hlubšího přemýšlení přijali, používá
pojmů jako aktivní, blaho, demokracie, důvěra, duchovní, hluboký, jediný, komplexní,

legitimní, mravnost, morálka, moudrost,
pravdivý, svoboda, tolerantní, zkušený. Kolikrát v prezidentské kampani zaznělo, že dotyčný či dotyčná je jediný možný (důstojný,
vhodný) kandidát na prezidenta!
Celebrity. Při propagandě stejně jako
v reklamě hrají důležitou roli. U nás jsou to
většinou herci, zpěváci či sportovci. Méně
už vědci. Lidé je mají rádi a váží si jejich
práce (často oprávněně). A právě tady je
háček. Vždyť to, že dobře dělají své řemeslo, ještě automaticky neopravňuje věřit jim,
když mluví o tématech, která s jejich profesí
vůbec nesouvisí! A my jdeme a ten výrobek
si koupíme, protože „ho v televizi přece vychvalovala Bohdalka.“

Obyčejný člověk.V některých případech
se špičkoví politici a vlivní lidé snaží vystupovat v roli prostého člověka. Štípají dříví,
nosí džíny a rozhalenou košili, navštěvují
hospody, hladí děti a pejsky, pronášejí více
méně obecná sdělení, že milují svou rodinu, svou vlast apod. Cílem je zapůsobit
na posluchače, aby uvěřili, že i on je přece
jeden z nich.
Pokračování příště.
Pro ty, kdo chtějí vědět více:
http://iracionalita.net/
http://blisty.cz/art/39049.html
Martin Trubač

Uzávěrka příštího čísla bude 20. března 2013, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz

