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Chemie je opravdu velmi krásná věda
Výrazná osobnost mnoha poloh - tak lze
charakterizovat Jana Gajduška. Lékárník,
zastupitel, amatérský divadelník, milovník přírody se zájmem o vstavačovité
rostliny. To vše dělá poctivě, s přehledem
a na velmi dobré úrovni. Přitom mu nechybí smysl pro humor. A hlavně, je
na něj vždy spolehnutí.

Honzo, co zrovna teď připravujete v divadle?
V divadelním souboru právě intenzivně zkoušíme hru amerických autorů G. S.
Kaufmana a M. Harta Přišel na večeři. Podle mého velice povedený, poměrně málo
známý, komediální kousek.
Mohu prozradit, že tentokrát hraješ hlavní
roli. Jak se ti líbí postava, kterou ztvárňuješ?
Ztvárňuji postavu novináře a komentátora Sheridana Whitesida, který je v soukromém životě úplně jiný, než jak by se mohlo
zdát z jeho pořadů v rádiu. Myslím, že jsi to
výstižně popsal v pozvánce na toto představení, která vyšla již v minulém čísle Obecních novin. A jak se mi libí jej hrát? Líbí.
Mám sice trochu obavy z pohybu po jevišti
(Jan Gajdušek v této roli tráví většinu
času na invalidním vozíku, pozn. redakce)
přemíry textu, ale doufám, že vše včas dopilujeme.
Patříš k stabilnímu hereckému kádru Amatérské divadelní společnosti Waterloo. Máš
za sebou celou řádku rolí. Která z nich ti nejvíce utkvěla v paměti či v srdci?
Nejraději vzpomínám na roli doktora
Mortimera ze hry Prokletí rodu Baskervilů aneb pozor zlý pes. Dodnes si pamatuji
na tvá připomenutí, ať hraju co největšího
podívína, což zpočátku nešlo, ale postupně
se dařilo postavu nacvičovat a po již téměř
legendární zkoušce hra nakonec dostala

ten správný náboj a byla pozitivně přijata
diváky.
Jsi nejen aktivní divadelník, ale angažuješ
se také v místní samosprávě. Co tě přimělo
vstoupit do lokální politiky?
Prvotním impulzem bylo pozvání pana
Drahomíra Strnadla na pravidelné porady
občanského sdružení Naše Beskydy a snaha
zapojit se do činností proti otevření Dolu
Frenštát. Když následně vznikla myšlenka
postavit kandidátku do voleb do obecního
zastupitelstva, souhlasil jsem s kandidaturou a byl zvolen. Doposud považuji tento
prvotní impulz za jednu z mých hlavních
priorit při výkonu funkce zastupitele obce,
ale je jasné, že většina práce zastupitelstva
a zastupitelů spočívá především v řádném
a bezproblémovém zajištění každodenního
chodu obce k maximání možné spokojenosti spoluobčanů.

Je to skutečně tak, rostliny a jejich pěstování jsou mým dlouholetým koníčkem.
Poslední dobou se skutečně více zajímám
především o čeleď vstavačovitých, velmi
zvláštní a skoro bych řekl tajuplnou skupinu orchidejí našich zeměpisných šířek.
Za vtažení do problematiky vstavačovitých
rostlin vděčím své manželce, která také
dlouhodobě sleduje výskyt této skupiny. A
že jsou rostliny fádní, strnulé? No to určitě
ne. Právě jejich dokonalá adaptace na jednou danou lokalitu je pro mne velkou fascinací. Jenom si představ třeba takový buk.
Z malé bukvice vyroste velikán, který čelí
třeskutým mrazům, letním vedrům, vichřicím, chorobám a škůdcům a mnoha jiným
nesnázím, a dožije se klidně několika stovek let. A to bez jediné změny lokality. To
je prostě úžasné.

Co si myslíš o názoru, že jedinec nemá šanci
změnit atmosféru v politice, a proto nestojí
zato se do ní vůbec pouštět?
Takovýto názor považuji osobně za zcela
mylný. Naopak se domnívám, že pouze a
jedině co nejširším zapojením občanů
do politiky a veřejného života obecně (ať už
je to činnost ve spolcích, dobrovolnická činnost apod.) lze atmosféru v politice změnit.
Došlo by pak k rozšíření názorového spektra, které by nutně muselo být diskutováno
dejme tomu na obecním zastupitelstvu či
na zastupitelstvech vyšších samosprávních
celků až po parlament, a tak k hledání širších názorových shod a věřím, že by došlo i
k posunu pohledu na politiku už jen z toho
důvodu, že by se jí učastnilo více občanů.
Jedna věc je udělat si názor na problém,
který znám jaksi zprostředkovaně přes média, a na druhou stranu se problém jeví poněkud odlišně, pokud jsem sám aktivním
účastníkem hledání možných řešení.

Tvůj největší „úlovek“ mezi orchidejemi?
Za největší úlovek mezi orchidejemi považiji nalezení kriticky ohroženého druhu
rudohlávka jehlancovitého (Anacamptis
pyramidalis - na snímku).

Kromě své práce, divadla a lokální politiky
máš silný vztah k přírodě – např. se zajímáš
o vstavačovité (orchideje) a o rostliny obecně.
Co tě na rostlinách - které mnohým mohou
pro svou zdánlivou strnulost připadat fádní
a nudné – fascinuje?

Rostliny tak trochu souvisí i s tvou profesí
– vždyť moderní farmakologie se vyvinula
z lidového léčitelství, které se často opíralo
o uzdravující účinky rostlin. Je taková souvislost mezi láskou k rostlinám a farmacií i
u tebe?
Oddělit farmacii od botaniky není možné.
Mnoho léků jsou buď přímo vyizolované
účinné látky z rostlin nebo jejich polosyntetické produkty. Jednou z proﬁlových zkoušek farmacie a zároveň jednou ze státních
závěrečných zkoušek je zkouška z farmakognosie, oboru, který se zabývá obsahem,
vznikem, izolací a účinky jednotlivých léčivých látek získaných z rostlin. V podstatě
každý den mám před sebou některé z mno-
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ha léčiv, které je původu rostlinného a pak
je zde obrovská skupina čajů, které nejsou
nic jiného, než sušené části rostlin s největším obsahem požadovaných látek. Dalo by
se říct, že obliba bylinných produktů postupně roste a i výzkum nových účinných
látek rostlinného původu jde neustále dopředu.
Farmacie je úzce spjata s chemií, která je
mnohými lidmi považována za příliš odtažitý vědní obor. Má chemie svou krásu?

Jsem velmi rád za tuto otázku. Chemie je
opravdu velmi krásná věda s neuvěřitelným
potenciálem dalšího rozvoje. Pro mnoho
studentů se zdá být složitou, nepřehlednou,
ale není tomu tak. Chemie má své zcela přesné a logické zákonitosti a není se jí
třeba vůbec bát. Dnes jsme svědky explozivního rozvoje nejen na poli biochemie a
organické chemie, ale i v oblasti anorganické chemie materiálů a v mnoha dalších
chemických oborech. Dovolím si na závěr
našeho rozhovoru použít parafrázi věty
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z jednoho známého českého ﬁlmu, která se
váže k našemu tématu : ,,Jmenuji se Hermann COHN, ovšem psáno s C; C, O, H,
N; a z těchto 4 prvků se skládá většina živé
hmoty.“ Je pro mne fascinující poskládat
takové množství přírodních krás z takové
špetky prvků.
Díky za rozhovor.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto: Martin Buryan, Jan Gajdušek

Finanční okénko: Z vyřizování hypotéky se stala noční můra
Na svých klientech, partnerech ve věku 35
a 39 let s jedním dítětem bydlících ve Frýdlantě n/Ost. v nájemním
bytě, za který měsíčně platí 8.000 Kč, bych
vám chtěl ukázat, jak je možné postupovat v případě, že se dostanete do podobné
situace, kdy při úvahách nad měsíčními
výdaji si oba partneři uvědomovali, že
s placením nájmu ve výši 8.000 Kč je jejich
situace dlouhodobě neudržitelná. Spočítali
si také, že za tuto měsíční částku si mohou
vyřídit hypotéku a pořídit si vlastní bydlení, sice s rizikem hypotéky na delší časové
období, avšak s perspektivou, že byt bude
jejich. Otázka bydlení se pro ně stala prioritou a protože situace vypadala na první
pohled velmi jednoduše, rozhodli se
pro koupi bytu a jeho ﬁnancování hypotečním úvěrem.
Netušili však, jaké budou mít problémy
s vyřízením úvěru. Pod dojmem televizní reklamy, kde banky slibují úroky již
od 2,5 % a bleskové vyřízení bez poplatků,
se rozhodli navštívit několik bankovních
domů s cílem vyjednat si sami co nejlepší
podmínky úvěru. Po krátkém čase ovšem
přišlo rychlé
vystřízlivění,
protože
žádná z oslovených bank (celkem oslovili
4 banky) nebyla schopna přijít v krátkém
termínu s konkrétním návrhem a řešením
a dokonce i banka, kde měli běžný účet, jim
odmítla peníze na hypotéku půjčit s odkazem na nedostatečné příjmy. Nutno podotknout, že příjem rodiny se pohyboval v
průměru 32.000,- Kč měsíčně. Oba partneři
začali cítit nejistotu, protože kolem půjčky
běhali již dva měsíce a zatím neměli vůbec
nic jisté. Navíc byli svázáni termínem,
do kterého se měli vyjádřit ke koupi bytu.
Sen o bydlení se pomalu rozplýval…
Z těchto důvodů začali pátrat ve svém okolí po někom, kdo by byl schopen najít řešení jejich svízelné stávající situace. Dostali
kontakt na mne a tak jsme se setkali. Co
teda následovalo dál?
Případu jsem se ujal v době, kdy už byli
partneři docela zoufalí, poněvadž potřebovali najít rychle vhodné řešení. Potěšila je

informace, že spolupracujeme s daleko větším počtem bank, než které obešli, a také
fakt, že máme ve ﬁrmě specializované pracoviště v podobě úvěrového centra, které
připravuje optimální varianty ﬁnancování
a úvěry pro naše klienty zároveň i vyřizuje. Když s klienty plánuji jakékoliv ﬁnanční rozhodnutí, dívám se na jejich situaci
komplexně. Ptám se na jejich další cíle a investiční záměry, společně mapujeme jejich
potřeby a možnosti, analyzujeme příjmy a
výdaje a na základě těchto informací připravuji vhodné řešení. Tento krok se označuje v oblasti ﬁnančního plánování jako
sestavení ﬁnanční analýzy. Finanční analýza je v našem oboru alfou a omegou veškeré práce, od ní se odvíjí návrh řešení, tzv.
osobní ﬁnanční plán. Osobní ﬁnanční plán
ukazuje, jak je vhodné řešit ﬁnanční situaci
z krátkodobého i z dlouhodobého pohledu
s ohledem na konkrétní cíle a možnosti klientů. Je to podobné jako u lékaře. Mnoho
lékařů stanoví diagnózu pouze na základě
povrchního vyšetření, špičkoví lékaři však
preferují vyšetřit člověka komplexně.
Hlavním cílem v tomto případě bylo zajištění vlastního bydlení. Bylo proto nutné si
nejprve stanovit, jaké jsou možnosti
z hlediska jejich příjmů i výdajů a projednat, jaká rizika mohou celý záměr ohrozit.
Jedním z prvních kroků, který bylo v této
situaci potřeba učinit, bylo dohodnout
se na optimální výši ﬁnanční rezervy a
způsobu jejího
zajištění. Vzhledem
k tomu, že celkové příjmy obou partnerů se
pohybovaly v průměru 32.000,- Kč a výdaje spojené s bydlením, jídlem, oblečením,
dopravou, vzděláním, telefony, splátkami,
spořením a pojištěním byly v celkové výši
cca 25.000 Kč, zůstával zde prostor pro naplnění cíle klientů.
Údaje z ﬁnanční analýzy jsem zadal
do speciálního plánovacího softwaru, který
nám vygeneroval optimální návrhy řešení –
osobní ﬁnanční plán. Součástí ﬁnančního
plánu není jen primární cíl – řešení ﬁnancování bydlení, ale také návrh řešení pro
případ nenadálých životních situací, které

by mohly ohrozit celý záměr klienta, dále
zajištění důstojné životní úrovně v penzi
nebo např. také zajištění ﬁnančních prostředků pro pozdější studium dětí.
V souvislosti s cílem ﬁnancování koupě
bytu zohledňuje ﬁnanční plán také dobu
ﬁxace, vliv poplatků a jiné, navrhuje také
vhodné pojištění kupované nemovitosti.
Jedním z konkrétních výstupů osobního
ﬁnančního plánu bylo také potvrzení možnosti vyřízení hypotéky ve výši 1,7 mil. Kč.
Jakmile došlo ke schválení hypotečního
úvěru ze strany banky, byly učiněny další
kroky vyplývající z osobního ﬁnančního
plánu. Paradoxem je, že jsme uspěli u banky, kde měl klient účet a kde také už jednou
o úvěr žádal, ale byl odmítnut. Ptáte se, jak
je možné, že klient nedostal ve své vlastní
bance úvěr a díky ﬁnančnímu konzultantovi ano? Je to možné díky kvalitní práci,
kontaktům a dlouhodobým zkušenostem
úvěrového centra v naší společnosti ST
Consult.
V případě, že budete potřebovat pomoc
při řešení podobné situace, kontaktujte
mne na tel. čísle 602 580 548 nebo pište na
e-mail: leos.fajkus@stconsult.cz.
text a foto: Ing. Leoš Fajkus
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Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice ze dne 4. března 2013
15/1 Zastupitelstvo obce schvaluje okamžitou ﬁnanční pomoc
ve výši 100 tis. Kč pro postižené výbuchem v městě Frenštát p. R.
Zastupitelstvo obce schvaluje následnou ﬁnanční pomoc ve výši
200 tis. Kč, která bude určena pro konkrétní postižené rodiny. O konkrétním využití ﬁnančních prostředků rozhodne starosta
obce s předsedkyní sociálního výboru.
15/2 Zastupitelstvo obce souhlasí s odstoupením zastupitele Dalibora Geryka z Výboru pro veřejné zakázky a granty.
Zastupitelstvo volí zastupitele pana Dalibora Geryka do ﬁnančního výboru.
Zastupitelstvo volí za předsedu ﬁnančního výboru zastupitelku
paní Soňu Bunčkovou.
Zastupitelstvo volí zastupitele pana Jiřího Horáka do výboru
pro veřejné zakázky a granty.
Zastupitelstvo volí za předsedu výboru pro veřejné zakázky a
granty pana Jiřího Horáka.
Zastupitelstvo volí za 1. člena Komise pro obnovu Horeček paní
zastupitelku Hanu Dorotíkovou.
Zastupitelstvo volí za 2. člena Komise pro obnovu Horeček starostu obce Jiřího Novotného.
15/3 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene
pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3536 v k. ú. Trojanovice pro novostavbu na pozemku p. č. 3111/2 v k. ú. Trojanovice.
Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.
15/4 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene
pro vedení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 2350/12 v k. ú.
Trojanovice pro p. č. 2359/2, st. 1906 v k. ú. Trojanovice a RD č. p.
175. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 100 Kč. Zřízení věcného břemene doplňuje usnesení č. 10/1 z 21. 5. 2012 o darování
pozemku p. č. 2350/12.
15/5 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výměnou lesního pozemku
p. č. 748/1, který je v majetku obce Trojanovice za pozemek p. č.
743/1 a nebo pozemek p. č. 1053, vše v k. ú. Trojanovice.
15/6 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr budoucí koupě pozemku pod cestou na Horečky pod parcelou č. 137/1 a č. 133/2 v k. ú.
Trojanovice.
15/7 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
2098/2 v k. ú. Trojanovice o výměře 136 m2.
15/8 Zastupitelstvo obce souhlasí s darováním části pozemku p. č.
1132/3 a 1144/2 v k. ú. Trojanovice pro stavbu chodníku a cyklistické stezky.
Podmínky:
- Darování proběhne po výstavbě, kolaudaci a odměření pozemku.
- Projekt bude projekčně rozdělen na dva stavební objekty resp.
části Siberie – Revír a Revír – Bačova hospoda tak, aby šly objekty
vysoutěžit každý zvlášť.
15/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 470/6 o výměře 11 m2 a pozemku p. č. st. 1458/2
o výměře 16 m2 v k. ú. Trojanovice.
15/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku p. č. 3731/8 v k. ú. Trojanovice o velikosti 41 m2, za odhadní
cenu ve výši 3.220,- plus 1.600 Kč za náklady spojené s návrhem na
vklad, znaleckým posudkem a sepsáním smlouvy.

15/11 Zastupitelstvo obce Trojanovice souhlasí s výměnou části
pozemku p. č. 247/1, na kterém je umístěna obecní komunikace
za část pozemku p. č. 3714/4, vše v k. ú. Trojanovice, který je mimo
obecní komunikaci. Výměna pozemků musí být velikostně 1:1 a
geometrický plán musí být odsouhlasen starostou obce Trojanovice. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatele
a obce Trojanovice 1:1. Dále obec Trojanovice požaduje při řešení
výměny pozemků zajistit také řešení pozemku p. č. 210/3, který je
také pod obecní komunikací. Souhlas majitele pozemku zajistí pan
Jiří Blažek.
15/12 Zastupitelstvo obce schvaluje změny u Jubilejní základní
školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres
Nový Jičín, příspěvková organizace:
1. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy
ze 120 na 145
2. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny – výdejny ze 153 na 185
3. Zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny z 230 na 260.
15/13 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 748/1 v k. ú. Trojanovice pro účely relikvidace vrtu.
15/14 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013
– viz příloha.
15/15 Zastupitelstvo obce souhlasí, aby starosta obce jednal se
společností Česká pošta s. p. o podmínkách zřízení pobočky s poskytovanou službou Výdejní místo I / Výdejní místo II / Partner
I / Partner II a projevuje vůli zřídit pobočku České pošty v obci
Trojanovice.
15/16 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej čelního otočného pluhu pro traktor.
15/17 Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projektové
dokumentace pro stavební povolení na realizaci odkanalizování
lokality od kruhové křižovatky podél Solárky ve variantě č. 4 předmětné studie proveditelnosti.
15/18 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s vypracováním projektu
na úpravu místní komunikace na části pozemku p. č. 3532/1 v k.
ú. Trojanovice.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Naši jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jaroslava Mikesková

80 let

Alenka Balcárková

70 let

Marie Svorčíková

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Třídění odpadů a provoz sběrného dvora
Počet domácností zapojených do pytlového sběru tříděného odpadu stále narůstá a k dnešnímu dni se již vyšplhal na číslo 470.
Také částka, kterou domácnostem odčítáme od místního poplatku
za odpady, narostla. Za loňský rok dosáhla výše 104 tisíc, což je
ve srovnání s předcházejícím rokem o 15 tisíc více. Z celkového
množství tříděného odpadu naší obce (146 tun) dovezli sami občané do sběrného dvora 33 tun, což představuje 5 619 pytlů plastů,
552 pytlů nápojových kartonů a 14 960 kg papíru.
Tříděný odpad dovážený do sběrného dvora se zde dále dotřizuje
a následně lisuje do objemných balíků, které obec odprodává dalším zpracovatelům. Za loňský rok jsme za tento odpad obdrželi
částku 233 tisíc.
Dále obec dostává čtvrtletní odměny od společnosti EKO-KOM
za množství vytříděného odpadu. Výše této odměny za minulý rok
činila 452 tisíc.
Všechny takto získané ﬁnanční prostředky obec opět vkládá
do systému tříděného odpadu na pokrytí svozu tříděného odpadu,
na mzdové náklady pracovníků třídírny, na pořízení pytlů na plasty a na vyplácení ﬁnančních bonusů domácnostem.
I když množství tříděného odpadu roste, roste také množství
směsného odpadu. V letošním roce řada obcí zvyšovala místní poplatek za odpady. Naše obec byla jednou z mála, kde zůstala jeho
výše zachována jako v loňském roce. Pokud však v letošním roce
nedojde k výraznému snížení objemu směsného odpadu, bude nutné tento poplatek v příštím roce také navýšit. Obec neplatí vývoz
popelnic dle množství odpadu, ale dle počtu vyvezených nádob. To
znamená, že i když je popelnice poloprázdná, zaplatí se jako plná.
Proto vás žádáme o omezení vývozu popelnic tak, aby vždy byly

vyváženy jen popelnice plné. Touto zásadou můžeme docílit toho,
že poplatek za odpady zůstane v příštím roce opět stejný.
Zrušení hnědých kontejnerů!
Z důvodu pořízení kompostérů do domácností budou na sběrných místech zrušeny hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Pro uložení bioodpadu je možné využít sběrný dvůr,
kde se také vydávají kompostovatelné pytle na tento odpad.
V loňském roce bylo vyvezeno ze 16 sběrných míst celkem 544
hnědých kontejnerů o celkové hmotnosti 56,11 tun. Nyní by se měl
tento odpad díky pořizovaným domácím kompostérům využít
opět v naší obci na kvalitní hnojivo - kompost
připravila: Monika Ondryášová
Sběrný dvůr od dubna opět v letním provozu!!!
Od 3. dubna do konce října se opět rozšiřuje provozní doba
sběrného dvora:
pondělí:
8:00 – 14:00 hodin
středa:
8:00 – 17:00 hodin
sobota:
8:00 – 12:00 hodin

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany na 16. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice, které se koná 29. dubna 2013
v 18.00 v hasičské zbrojnici.
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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 duben 2013

Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin. Režie Fisher
Stevens.
Mládeži přístupno, žánr: komedie, délka ﬁlmu 95 minut, vstupné
100 Kč.

V neděli 21. dubna 2013 v 19,30 hodin V pondělí 1. dubna 2013
v 18.00 hodin
W. A. MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA
OPERA ŽIVĚ
Živý satelitní přenos opery na plátna kin z Velikonočního festivalu
v Baden – Baden.
Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 220 Kč, abonenti 150 Kč
(speciální cena pro předplatitele koncertní sezony 2013 po předložení průkazu ).

Od úterý 16. do středy 17. dubna 2013 v 19.30 hodin
LESNÍ DUCH
ﬁlm USA, české titulky
Dlouho očekávaný remake kultovního hororu z roku 1981. Pět
mladých přátel se vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v lesích. Objeví Knihu mrtvých, nevědomky probudí spící démony
žijící v okolí a začne krvavý boj o přežití.
Mládeži přístupno od 15 let, žánr: horror, thriller, délka ﬁlmu 90
minut, vstupné 130 Kč.

Od úterý 2. do středy 3. dubna 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.

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 v 17.00 hodin
FILMOVÝ KLUB: NERADA RUŠÍM
Dánsko/ české titulky
Helena je mladá sympatická dívka s poněkud výstředním chováním. Ráda by zjistila, kdo je její biologický otec. Hledání ji zavede do kdysi slavného kodaňského divadla. Režie: Henrik Ruben
Genz.
Mládeži přístupno od 15 let, žánr: komedie, drama, délka ﬁlmu 90
minut, vstupné 80 Kč

Ve čtvrtek 4. dubna 2013 v 17.00 hodin
FILMOVÝ KLUB: ANDĚLSKÝ PODÍL
ﬁlm VB s titulky
Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky.
Mládeži přístupno od 12 let, délka ﬁlmu 106 minut, vstupné
pro FK 70 Kč, ostatní 90 Kč

V pátek 19. dubna 2013
ASTRA DEN ZEMĚ aneb Zasypejte frenštátské doly!!!
Dopolední program s besedou s Greenpeace pro základní školy
na téma „Záchrana Arktidy před těžbou ropy“ a „Záchrana Beskyd
před těžbou uhlí“

Od pátku 5. do neděle 7. dubna 2013 v 17.00 hodin
CROODSOVI
ﬁlm USA, český dabing
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké
rodiny na světě. Hrají: Nicolas Cage,
Mládeži přístupno, žánr: animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný. Délka ﬁlmu 90 min. Vstupné dětské 100 Kč, dospělí 125 Kč

Od pátku 19. do soboty 20. dubna 2013 v 19.00 hodin
Amatérská divadelní společnost WATERLOO
George Kaufman – Moss Hart: PŘIŠEL NA VEČEŘI
Co všechno může způsobit zlomenina kyčle, díky které rodina
Stanleyových ve svém domě nedobrovolně hostí světoznámého
Sheridana Whitesida? Komedie, kterou do našich zemí přivezl
z USA Jan Werich.
Místa v sále si můžete bezplatně rezervovat od 5. dubna v pokladně
kina vždy hodinu před začátkem ﬁlmového představení.

Od pátku 5. do neděle 7. dubna 2013 v 19.30 hodin
JACK A OBŘI
ﬁlm USA, český dabing
Od Bryana Singera, režiséra ﬁlmu X-men.
Farmářský dělník Jack v boji s obry za království, jeho obyvatele a
lásku statečné princezny.
Mládeži přístupno, žánr: dobrodružný, fantasy. Délka ﬁlmu 114
minut. Vstupné 90 Kč.
Od úterý 9. do středy 10. dubna 2013 v 19.30 hodin
SMRTELNÉ LŽI
ﬁlm USA, české titulky
Šedesátiletý ﬁnanční magnát v podání Richarda Gera je ztělesněním úspěšného amerického podnikatele a dokonalého rodinného
života. Za zdmi jeho sídla mu ale vše přerůstá přes hlavu.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: drama, thriller. Délka ﬁlmu 107
minut. Vstupné 100 Kč.
Ve čtvrtek 11. dubna 2013 v 19.30 hodin
LORE
ﬁlm Něm, Austrálie, VB / české titulky
Nacističtí rodiče Lore byli zatčeni a ona na jaře r 1945 putuje se
sourozenci napříč zničeným Německem, aby našli útočiště u své
babičky. Režie: Cate Shortland.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: drama, thriller, válečný. Délka
ﬁlmu 108 minut, vstupné 80 Kč.
Od pátku 12. do neděle 14. dubna 2013 v 19.30 hodin
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
ﬁlm USA, české titulky
Parta starých kriminálníků opouští po 28 letech vězení a při oslavě
nově nabyté svobody zažijí to, co někteří nestihnou za celý život.

NEVĚDOMÍ
ﬁlm USA, české titulky
Život na povrchu Země už není bezpečný, proto lidé žijí nad oblaky. Někteří však stále létají dolů, aby získali cenné věci navzdory
nebezpečí.
Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, režie: Joseph Kosinski.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: sci-ﬁ, fantasy, dobrodružný, akční. Vstupné 120 Kč
V úterý 23. dubna v 19,30 hodin
MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
Polsko/české titulky
Snímek, který překračuje hranice Vaší představivosti! Život není
hra, ze které byste se mohli odhlásit… Osmnáctiletý Dominik má
mnoho přátel, tu nejvíce sexy dívku na škole, bohaté rodiče… Ale
jeden nevinný polibek všechno změní.
Mládeži nevhodné do 15 let, žánr: drama, thriller, délka ﬁlmu 110
minut, vstupné 90 Kč.
Od středy 24. do čtvrtku 25. dubna
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ TYRŠOVA
Přehlídka činnosti žáků a učitelů. Sólová i kolektivní vystoupení
žáků ZŠ Tyršova a MŠ Markova. Pěvecká, taneční, sportovní, dramatická a jiná vystoupení.
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Od pátku 26. do neděle 28. dubna 2013
FRENŠTÁTSKÝ KLAVÍRNÍ FESTIVAL pod záštitou Martina Kasíka
Podrobný program bude uveden na samostatných propagačních
materiálech.
Od úterý 30. dubna do středy 1. května 2013 v 17.00 hodin
ZAMBEZIA
Film JAR/český dabing
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou
výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem
prestižní letky chránící město před útoky nepřátel.
Mládeži přístupno, žánr: animovaný, dobrodružný, délka ﬁlmu 83
minut. Vstupné 100 Kč.
Od úterý 30. dubna do středy 1. května 2013 v 19.30 hodin
ZLOMENÉ MĚSTO
Film USA/české titulky
Důkaz je ta nejmocnější zbraň. New York, město, které nikdy nespí, plné ruchu i nebezpečí. Právě zde hájil zákon policista Bily
Taggart. Pro svou práci dýchal, ale jednoho dne při vyšetřování
vraždy zašel příliš daleko… Hrají: Mark Wahlberg, Russell Crowe,
Catherine Zeta-Jones.
Mládeži přístupno, žánr: krimi, thriller, délka ﬁlmu 109 minut.
Vstupné 100 Kč.
Bijásek
Ve středu 3. dubna 9.15 a 13.15 hodin
ZA KAMARÁDY Z TV III.
Pásmo pohádek věnované večerníčkům Kaťá a Škubánek, O klukovi z plakátu, Maxipes Fík.
Vstupné 10 Kč, délka ﬁlmu 63 minut.
Ve středu 17. dubna v 13.15 hodin
ARTHUR A MINIMOJOVÉ Film USA/Francie / český dabing
Vstupné 20 Kč, délka ﬁlmu 102 minut

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
VYŠLA HVĚZDA NA KRAJ SVĚTA
dřevořezy, dřevoryty a rytiny ze sbírek muzea
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2013
v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 26. 5. 2013
Doprovodný
program
k výstavě pro žáky ZŠ a
SŠ, který doplní prohlídku výstavy pracovními
listy, vztahujícími se k její
náplni.
5. 4. – 24. 5. 2013
Výstavní
síň Muzea
ve Frenštátě p. R.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00,
13.00 - 16.00
sobota a neděle 9.00 15.00
www.muzeumfrenstat.cz
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Peripetie kolem „černých staveb“ Pod Javorníkem
Již několikrát jsem informoval o tom, že
stavby v areálu Dolu Frenštát nemají platnou kolaudaci. Nacházíme se sice v právním státě, ale právo platí pro každého jinak.
Pokud chci bydlet, musím mít zkolaudováno. Pokud chci podnikat, musím mít objekt
zkolaudován. V areálu Dolu Frenštát je dosud přes 50 staveb, které jsou užívány
v rámci podnikatelské činnosti OKD a také
dále pronajímány, aniž by měly platnou kolaudaci. Víme to již přes dva roky a právo
je v tomto případě bezzubé. Nicméně stále
probíhá řízení o odstranění těchto staveb,
tohoto vředu na beskydské krajině, který
byl postaven přímo v CHKO Beskydy, které
bylo usnesením vlády vyhlášeno za evropsky významnou lokalitu. Dovolím si vás
stručně seznámit s dosavadním průběhem
řízení o odstranění staveb.
prosinec 2010: Zjištěno, že stavby v areálu
Dolu Frenštát jsou stavbami, které byly postaveny jako stavby geologického průzkumu a jsou stavbami dočasnými s expirací
1988 – 2010. Jedná se o 56 staveb – např.
těžní věže a strojovny těžních strojů
(do 1988 a 1989), sklad výbušnin (1988),
dílny, sklady, vrátnice apod. (do 2010).
V podmínkách stavebního povolení je napsáno, že se jedná o stavby dočasné a poté
musí být odstraněny. Totéž je i v kolaudačních rozhodnutích. Dodnes nebyla odstraněna žádná stavba.
3. ledna 2011: Obec Trojanovice podává
podnět na stavební úřad ve Frenštátě p. R.
k odstranění dočasných staveb.
24. února 2011: Stavební úřad Městského
úřadu ve Frenštátě zahajuje řízení o odstranění staveb.
11. března 2011: OKD podává žádost
o prodloužení staveb.
29. března 2011: Usnesením stavebního
úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm se odkládá řízení o odstranění staveb a je zahájeno řízení o prodloužení staveb. OKD má
lhůtu na doložení podkladů 4 měsíce.
26. července 2011: OKD dokládá podklady vč. nesouhlasného závazného stanoviska
Správy CHKO Beskydy k prodloužení staveb v areálu dolu Frenštát p. R. Dále OKD
podává návrh na přezkum nesouhlasného
závazného stanoviska Správy CHKO Beskydy adresovaný na Ministerstvo životního
prostředí.
10. srpna 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát
p. R. podává žádost na MŽP zda bylo zahájeno přezkumné řízení.
18. října 2011: Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Ostrava vydává sdělení
k návrhu na přezkum. Ministerstvo ve sdělení neshledalo důvodnou pochybnost

o zákonitosti citovaného závazného stanoviska SCHKOB, pročež neexistují ani důvody k zahájení přezkumného řízení.
8. listopadu 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává rozhodnutí o zamítnutí
žádosti o prodloužení staveb.

23. listopadu 2011: OKD podává odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu MÚ
Frenštát p. R.
13. prosince 2011: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. předává spisový materiál na KÚ
MS kraje v Ostravě.
3. ledna 2012: Krajský úřad Ostrava požádal o stanovisko MŽP v Praze.
3. února 2012: MŽP v Praze postoupilo
stanovisko na MŽP v Ostravě.
30. března 2012: MŽP v Ostravě potvrdilo nesouhlasné závazné stanovisko Správy
CHKO Beskydy.
19. dubna 2012: Obec Trojanovice napsala
žádost na KÚ MS kraje o poskytnutí informací ohledně odvolacího řízení o prodloužení staveb.
5. května 2012: KÚ MS kraje vydává rozhodnutí o zamítnutí odvolání společnosti
OKD, a. s. proti rozhodnutí o zamítnutí
žádosti o prodloužení staveb vydané stavebním úřadem MÚ Frenštát p. R. dne 8.
listopadu 2011.
18. května 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát p. R. vydává oznámení o pokračování
řízení o odstranění staveb a nařízení ústního jednání.
11. června 2012: OKD a. s. podává prostřednictvím advokátní kanceláře Jirousek,
Skalník, Bernatík a partneři žalobu na Krajský soud s návrhem na přiznání odkladného účinku proti rozhodnutí KÚ MS kraje,
který zamítl odvolání OKD a.s. proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení

staveb.
18. června 2012: Obec Trojanovice žádá
Krajský soud v Ostravě o uplatnění práv
osoby zúčastněné na řízení. Obec Trojanovice také dává plnou moc advokátní kanceláři Šikola a partneři pro zastupování
v soudním řízení.
26. června 2012: Obec Trojanovice se vyjadřuje k žalobě a návrhu na přiznání odkladného účinku a přikládá k žalobě projektovou dokumentaci na Likvidaci hlavních
důlních děl.
28. června 2012: Krajský soud v Ostravě
nepřiznává žalobě odkladný účinek. To
znamená, že může stavební úřad MÚ Frenštát pokračovat v řízení o odstranění staveb
v areálu Dolu Frenštát.
19. července 2012: OKD a.s. podává stavebnímu úřadu MÚ Frenštát p. R. opětovný návrh na přerušení řízení o odstranění
staveb.
30. července 2012: Obec Trojanovice podává stanovisko k řízení o odstranění staveb s návrhem, aby stavební úřad nařídil
společnosti OKD odstranit všechny dočasné stavby.
10. srpna 2012: Stavební úřad MÚ Frenštát
p. R. vydává sdělení, že Krajský soud v Ostravě si vyžádal spisovou dokumentaci
k danému řízení a v řízení bude pokračováno po navrácení spisové dokumentace.
22. srpna 2012: OKD nesouhlasí s projednáním žaloby bez nařízení jednání, a
informuje Krajský soud v Ostravě, že zadal
vypracování znaleckého posudku u Ústavu
oceňování majetku při VŠB - TU v Ostravě.
12. října 2012: Stavební úřad sdělil, že vykonal dne 4. října 2012 kontrolní prohlídku
staveb a bude pokračovat v řízení o odstranění staveb.
15. října 2012: OKD podává námitku
ke stavebnímu úřadu ohledně věcné nepříslušnosti s důkazním návrhem a žádá vypracování znaleckého posudku.
22. října 2012: Obec Trojanovice podává
stanovisko k námitce věcné nepříslušnosti.
26. listopadu 2012: Stavební úřad MÚ
Frenštát p. R. rozesílá žádost o spolupráci
správním orgánům, které mohou být řízením dotčeny.
3. prosince 2012: Obecní úřad Trojanovice
posílá na stavební úřad MÚ Frenštát p. R.
sdělení k žádosti o spolupráci a hlásí se v řízení mezi dotčeného orgánu státní správy.
3. prosince 2012: OBÚ v Ostravě posílá
stavebnímu úřadu stanovisko, a hlásí se
také k postavení dotčeného orgánu státní
správy.
27. prosince 2012: Stavební úřad MÚ
Frenštát p. R. vydává oznámení o pokračo-
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vání řízení o odstranění stavby a to v plném
rozsahu.
8. ledna 2013: OKD a.s. dokládá ke krajskému soudu znalecký posudek. V příloze č. 2.
si dovoluji poslat mé stanovisko k posudku,
které je podkladem pro právníky a zpracování vyjádření k soudu. V případě, že máte
zájem také o samotný posudek (150 stran i
s přílohami), tak Vám to mohu nahrát přes
nějakou úschovnu a umožnit tak stáhnutí.
11. ledna 2013: Odbor životního prostředí MÚ Frenštát p. R. vydává závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s odstraněním
staveb.
8. ledna 2013: Krajský soud zasílá informaci, že OKD jim předalo znalecký posudek.
14. ledna 2013: Obec Trojanovice i Obecní
úřad Trojanovice podávají stanoviska k řízení a souhlasí s odstraněním staveb.
16. ledna 2013: Správa CHKO Beskydy zasílá stavebnímu úřadu souhlasné závazné
stanovisko na odstranění staveb.
31. ledna 2013: Stavební úřad rozesílá
účastníkům řízení informaci o možnosti
seznámit se s podklady pro rozhodnutí
o odstranění staveb.
4. února 2013: Obec Trojanovice zasílá
krajskému soudu vyjádření ke znaleckému
posudku OKD ze dne 8. ledna 2013
11. února 2013: OKD a.s. podává návrh
na přerušení řízení s odůvodněním, že požádali o změnu účelu stavby na OBÚ
v Ostravě.
14. a 22. února 2013: Obec Trojanovice zasílá stanovisko na OBÚ v Ostravě a stavební
úřad ve Frenštátě, ve kterém je doloženo, že
řízení nepřísluší OBÚ v Ostravě, ale stavebnímu úřadu ve Frenštátě p. R. a dále obec

požaduje, aby stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění staveb.
5. března 2013: OBÚ v Ostravě podává
obci Trojanovice informaci, že žádost OKD
nebylo možno pokládat za žádost ve smyslu
stavebního zákona.
8. března 2013: Obec Trojanovice informuje stavební úřad o stanovisku OBÚ
v Ostravě a žádá o rozhodnutí o odstranění
staveb v areálu Dolu Frenštát.
11. března 2013: Obec Trojanovice žádá
OBÚ v Ostravě o informaci, zda neviduje
novou žádost OKD a.s. týkající se staveb
v areálu Dolu Frenštát.
Závěr: Celá kauza se již táhne přes dva roky,
ale zatím je pro nás pozitivní. Důležitá jsou
tato fakta. KÚ MS kraje zamítl odvolání
OKD (díky dobré práci stavebního úřadu)
a těžařům nezbylo nic jiného než podat žalobu na krajský soud. Žalovanou stranou
je krajský úřad. Další důležitou věcí je, že
soud nepřiznal OKD odkladný účinek žaloby, tudíž může stavební úřad pokračovat
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v řízení o odstranění staveb. Od tohoto
okamžiku běží dvě na sobě nezávislá řízení. Za prvé soudní řízení mezi KÚ MS kraje a OKD a.s., ve které je obec Trojanovice
osobou zúčastněnou a za druhé pokračuje
řízení o odstranění staveb v areálu Dolu
Frenštát. V nejbližších týdnech očekáváme
rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění
staveb.
Jedná se však o velmi složité řízení, které
chce čas a preciznost, aby rozhodnutí
o odstranění bylo nenapadnutelné a nakonec také vykonatelné.
Věřím a jsem si jist, že vše dobře dopadne a
OKD potáhne s celým svým cirkusem
z pod Kozince pryč, stejně jako „spřátelená“
ruská vojska z Frenštátu p.R. Nyní záleží na
tom, zda OKD bude chtít odejít s ostudou,
nebo se vztyčenou hlavou.
Jiří Novotný
foto: archív Obecních novin

Reklama a inzerce

ALLIANZ pojišťovna
nabízí:
k povinnému
ručení možno sjednat
pojištění pro případ
odcizení vozidla
V případě zájmu volejte:
p. Vojtěch Šrubař,
tel: 604 692 365
email:vojtechsrubar@seznam.cz
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Poděkování hasičům
Jelikož dne 26. března uplyne již 80
let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Trojanovicích, dovoluji si veřejně poděkovat všem hasičům, kteří se o chod a
fungování sboru starají. Dík patří nejenom
hasičům, kteří zasahovali u historicky nejtěžšího zásahu při výbuchu č.p. 39 ve Frenštátě pod Radhoštěm na ulici 6. května, ale
také těm, kteří se starají o výchovu nástupnické generace hasičů, těm, kteří se starají o administrativu, kulturu a další dobrovolné činnosti související s chodem celého
sboru. Dík samozřejmě patří také bratrům
a sestrám, kteří zajišťovali funkčnost sboru
v minulosti a stále se hrdě hlásí ke členství,
historii a tradicím trojanovských hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů v Trojanovicích přispěl na pomoc obětem domu č.
p. 39 částkou 12 035,-Kč.
Z toho 10000,-Kč jsme věnovali z výtěžku hasičského plesu a 2035,-Kč z veřejné sbírky, která byla vyhlášena rovněž
na hasičském plesu.
Petr Kaňa, starosta SDH
Jsem velmi rád, že obec Trojanovice disponuje kvalitní jednotkou, na kterou se
mohou spolehnout nejenom občané Trojanovic, ale i občané okolních obcí. Jsem
rád, že jednotka disponuje profesionálním
vybavením, které je sice náročné na údržbu
a ﬁnance, ale pokud se nakonec tato naše
profesionální technika podílí na záchraně
životů lidí, jako např. při výbuchu domu
ve Frenštátě p. R., tak jsou ﬁnance na posledním místě důležitosti.
Jsem hrdý na to, že můj praděd, Josef Mikeska, byl zakládajícím členem a místostarostou hasičského sboru a jsem hrdý na to,
že i já jsem členem Sboru dobrovolných
hasičů v Trojanovicích. Myslím si také, že

všichni Trojanovjané mohou být hrdí
na práci všech členů sboru, na který se mohou v krajních situacích spolehnout.
K 80. výročí byla dne 26. března 2013 odhalena pamětní deska v hostinci na Balitě,
kde byl hasičský sbor založen. Poté byli
čestným uznáním za příkladnou a oběta-

vou práci pro obec Trojanovice ohodnoceni tito členové sboru:
Vladimír Makový st. – velitel SDH Trojanovice, Petr Kaňa – starosta SDH Trojanovice, členové SDH Trojanovice: Pavel Štefek
st., Drahomír Strnadel, Otto Šablatura, Iveta Štefková, Pavel Štefek ml., Tomáš Martiňák, Jaroslav Hutyra, Petr Makový, Pavel
Pícha, Vladimír Makový ml., Bc. Jarmila
Maková.
Jiří Novotný, starosta
foto: Martin Trubač
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Prodej palivového dříví (buk)
Trojanovice, tel. : 603 315 738
Dříví štípané: prostorové metry,
špalky - rovnané
Možnost dovozu odběrateli
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Církevní restituce
Jinak by bylo možné tento příspěvek nazvat „Co bylo ukradeno, má být vráceno“.
Schvalování žádného zákona nevyvolávalo
tolik polemik a vášní jako schválení zákona
428/2012 Sb, který stanovuje podmínky i
lhůty, za kterých v následujících letech dojde k úplné odluce církví a náboženských
společností od státu. Až do podzimu roku
2012 stále platil komunistický zákon z roku
1949, podle kterého sice faráře zaměstnávaly církve, ale platil stát. Tento zákon umožnil komunistům dosáhnout svých cílů - zaprvé úplnou kontrolu nad chodem církví,
zadruhé vytlačit církve z účasti na veřejném
životě a konečně zatřetí mohli dle své libosti nakládat s vyvlastněným, správně řečeno
ukradeným, majetkem.
Po roce 1989 bylo zřejmé, že tento stav
v demokratickém systému nemůže nadále
trvat. Byl zrušen státní dozor nad církvemi,
který vykonávali okresní a krajští církevní
tajemníci. Nelze vrátit náboženským organizacím nezávislost na státu a plnou zodpovědnost za chod svých církví, aniž by
nedošlo k majetkovému vyrovnání. Česká
republika je snad posledním státem v EU,
kde doposud nebyl vyřešen vztah mezi
církvemi a státem.
Je málo známou skutečností, že s myšlenkou samoﬁnancování svého provozu nepřišla největší Římskokatolická církev, ale
velmi malá Církev bratrská, zastoupená
kazatelem Pavlem Černým. Jednání, která
započala v roce 2007 se zúčastnilo 17 církví, dále Svaz měst a obcí, Agrární komora
a Asociace soukromých zemědělců. Vyústila v dohodu, podle které se nejmajetnější
Římskokatolická církev zříká 20% historického majetku ve prospěch ostatních církví.
Přestože všechny vlády od roku 1990 slibovaly, že dojde k vyrovnání s církvemi, teprve Nečasova vláda měla odvahu tento krok
učinit; její vládní návrh schválili poslanci
těsnou většinou 102 hlasy. Pokud by zákon
nebyl schválen, musela by se Římskokatolická církev v sérii soudních žalob domáhat
nevydaného majetku.
Preambule zákona říká: Parlament….
veden snahou zmírnit následky některých
majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem v období let
1948 až 1989, vypořádat majetkové vztahy
mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi jako předpoklad plné náboženské
svobody a umožnit tak obnovením majetkové základny církví a náboženských společností svobodné a nezávislé postavení církví
a náboženských společností, jejichž existenci
a působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti, se usnesl na tomto
zákoně České republiky.

Čeho se restituce týká: 1. pozemků, které
ke dni 24. června 1991 tvořily zemědělský
půdní fond nebo do tohoto fondu náležely,
2. pozemků, které ke dni 24. června 1991
tvořily lesní půdní fond, 3. obytných budov, hospodářských budov a jiných staveb,
patřících k původní zemědělské usedlosti,
včetně zastavěných pozemků, 4. obytných
a hospodářských budov a staveb sloužících
zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, včetně zastavěných pozemků.
Součástí zákona je také závazek státu, že
po dobu 17 let bude stát církvím vyplácet
ﬁnanční příspěvek na jejich činnost.
Jak souvisí tento zákon s naší obcí? Římskokatolická církev (resp. Olomoucké
arcibiskupství, které bylo majitelem Hukvaldského panství) byla nejmajetnějším
vlastníkem pozemků v Trojanovicích. Největší část těchto pozemků tvoří okolní lesy
v celkové rozloze 23 km2, což představuje
téměř 2/3 katastru obce. Protože v minulosti byla jediným příjmem obce daň z nemovitosti, patřilo Olomoucké arcibiskupství
k největším daňovým poplatníkům.
Totalitní komunistický režim líčil církve
jako tmářské a vykořisťovatelské instituce
a bohužel většina občanů se této komunistické lži nedokáže zbavit. Nedovedu si však
představit panoráma Hradčan bez chrámu
sv. Víta ani kterékoliv jiné město či vesnici
bez kostela. Nakonec prvními centry vzdělanosti byly kláštery.
Chtěl bych poukázat na „tmářské“ působení olomouckých arcibiskupů v Trojanovicích.
Např. po celé období privátních i státních
škol poskytovali otop pro školy zdarma. Finančně se podíleli na stavbě čtyř škol v roce
1884, v roce 1910 až 1911 nechal arcibiskup

František Bauer vybudovat cestu z Ráztoky
na Pustevny, aby podpořil rozvoj turistiky.
První turistickou chatu na Velkém Javorníku a Ondřejníku nechal postavit arcibiskup
Theodor Kohn v roce 1896. Od Olomouckého arcibiskupství odkoupila obec za výhodných ﬁnančních podmínek 22 ha lesa
na Kozinci. Rovněž Pohorská jednota Radhošť odkoupila 5 ha pozemků na vrcholu
Velkého Javorníku a Matice Radhošťská 8
ha na vrcholu Radhoště. V roce 1940 arcibiskup podpořil stavbu první sedačkové
lanovky z Ráztoky na Pustevny. Od roku
1898 až do roku 1948 se olomoučtí arcibiskupové ﬁnančně podíleli na opravách kaple
sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Nakonec bez biskupa a kardinála Ferdinanda J.
Troyera bychom neměli ani vlastní obec.
Olomoucké biskupství bylo povýšeno
na arcibiskupství v roce 1777.
Je jisté, že práce místních drvařů v arcibiskupských lesích byla namáhavá, nebezpečná a málo honorovaná, ale to už byla spíše
záležitost arcibiskupských nadlesních a hajných.
Jak bude církev s navráceným majetkem
hospodařit? Vždyť to nebude umět! Je jeden z častých argumentů odpůrců zákona.
Kdokoliv jde z Ráztoky k lanovce, míjí
po pravé straně kámen s pamětní deskou
věnovanou Josefu Konšelovi. Slouží ke cti
současných pracovníků Lesů České republiky, kteří hospodaří v bývalých arcibiskupských lesích, že v roce 2000 tímto způsobem ocenili práci našeho nejlepšího lesního
odborníka. Snad tam chybí jen dodatek, že
Josef Konšel byl mimo jiné také ředitelem
všech arcibiskupských lesů.
Josef Konšel, původně farář, z podnětu
arcibiskupa Theodora Kohna vystudoval
Vysokou lesnickou školu ve Vídni (za Rakousko-Uherska tento typ vysoké školy
v českých zemích neexistoval).
text a foto: Drahomír Strnadel
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Jarní útržky ze školy
V úterý 12. března zažili prvňáčci naší školy velké překvapení s nadílkou. Přijely za nimi paní Manová a Segeťová z DM
drogerie, aby jim ukázaly, jak na zdravé
zoubky.
Nejdříve si s dětmi povídaly o mléčném
chrupu, o růstu prvních zoubků, jejich ošetřování a zubním kazu. Potom program doplnily promítnutím pohádky Jak se dostat
Hurvínkovi na zoubek. Známí kamarádi Hurvínek, Mánička a Spejbl - svými rolemi

Úterní odpoledne 19. 3. 2013 patřilo
dětem, které si chtěly ve školní družině zasoutěžit v TWISTERU. Při tomto souboji si soutěžící zauzlovali ruce
a nohy, které museli dávat na políčka
barev, která zrovna padla náhodně
na hrací desce. Děti se nejen pobavily,
ale také si 3 nejlepší - Ondřej Kytka,
Sophie Otýpková a Katka Ondruchová odnesli drobné ceny.

prvňáčky tak zaujali, že ani nedutali. Všichni pak s velkým nadšením uvítali možnost
vyzkoušet si správné čištění na zubních
maketách. Na závěr hodiny dostali žáci několik otázek a za prokázané znalosti dostali
dárkový balíček. A co v něm bylo? Vše, co
potřebují k ústní hygieně. Kartáček a kryt,
pastu, přesýpací hodiny a žvýkačky. Když
tam ještě objevili nafukovací balónky, skákali radostí. Jsem přesvědčena, že taková
vydařená hodina prvouky přispěla k prevenci i ke správné péči o dětský chrup. Moc
děkujeme za krásné povídání.
Mirka Videcká

text a foto: Kateřina Segečová

Již šestnáctý ročník oblíbené soutěže
pro kluky a holky 4. a 5. tříd má své vítěze. Ve středu 20. 3. 2013 se kulturním
domem ve Frenštátě nesl ohromný rachot povzbuzujících spolužáků a přátel,
kteří se snažili povzbudit své soutěžící
kamarády. Z každé školy byli vybráni
dívka a chlapec, kteří reprezentovali
školu v různých disciplínách. I letos si
porota pro soutěžící vybrala nelehké
úkoly, např: hod míčkem, rozhovor
s moderátorem, tanec s nafukovacími
balónky…
Naše škola patřila mezi jediné venkovské školy, které měly na soutěži své reprezentanty. Naši školu reprezentovala
Terezie Vávrová a Tomáš Dolák ze 4.
třídy. Bohužel se jim nepodařilo obsadit
žádné místo. Nevadí, hlavně, že jsme se
zúčastnili a dali o sobě vědět. Věřím, že
v příštím roce můžeme očekávat další
ročník této úspěšné soutěže a kdo ví,
možná budou i nějaká umístění.
Michaela Manová

Jaro stojí přede dveřmi a velikonoční
svátky se nezadržitelně blíží. Příroda se
probouzí z dlouhého zimního spánku
k novému životu. Sněženky a bledulky
vystrkují své hlavičky z hromádek zbytku sněhu a z korun stromů se ozývá zpěv
ptáků. Děti ZŠ a MŠ se jako obvykle těšily na každoroční zahánění zimy a vynášení Mařeny. Setkali jsme se všichni
za hřištěm naší školy u řeky Lomné
ve středu 27. března 2013. Mařenu jsme
shodili z mostku a doprovodili ji říkankami a písničkami.
Mirka Videcká

Obecní bál se opět vyvedl
Rok se s rokem sešel a 23. 2. 2013
se v hotelu Beskyd opět konal Obecní bál.
K tanci hrála skupina KIWI z Kopřivnice.
O zpestření večera se postaral taneční soubor Základní umělecké školy Frenštát p. R.
Velkému zájmu se těšilo vystoupení tanečního seskupení pod vedením Petra Kaliny.
Bohatá byla i tombola a to především díky
velkorysé štědrosti sponzorů z řad ﬁrem i
jednotlivců (viz rámeček). Výtěžek tomboly
4500 Kč byl věnován na podporu postiženým nedávnou katastrofou ve Frenštátě p.
R. Poděkování patří organizátorům, zvláště
paní Monice Ondryášové a všem, kteří se
podíleli na tom, že i letošní Obecní bál proběhl úspěšně.
Martin Trubač

Zemní práce Bedřich Pustka, Trojanovice; Hotel Troyer; Hotel Ráztoka; SK Skialpin - lanovka,
Trojanovice; Bubo -jazykový klub, Ing. Stanislav Blažek, Trojanovice; ST Consult, s.r.o., Frýdlant
n.O., Ing. Leoš Fajkus; ﬁrma Miroslav Strnadel, Frenštát p. R.; ﬁrma TRASO, Ing. Lubomír Šmahlík, Frenštát p. R.; Areál Na Dolině, Trojanovice; ALPINE Bau Cz s.r.o. Valašské Meziříčí; Katarína
Kahánková, nezávislá kosmetická poradkyně; EB Bartoš s.r.o., Frenštát p. R.; Lesy ČR, lesní správa
Frenštát p. R.; Tiskárna Schenk s.r.o., Ostrava; Matice Radhošťská; Moragro Frenštát p. R., pan
Tomáš Střalka; CDU SPORT – VOLNÝ ČAS občanské sdružení, pan Stanislav Uruba; Restaurace
U Tůňky, Frenštát p. R.; Papírnictví Arundo s.r.o., Frenštát p. R.; paní Simona Majerová, Trojanovice; Stavebniny TOFEL Frenštát p. R.; Agro-Máďa, Trojanovice; pan Milan Bár, Ženklava; Radka Fabiánová, Osobní péče do domu; Statek pod Radhoštěm, Trojanovice; Perníčky, paní Marie
Musilová; Continental s.r.o., Frenštát p. R.; Hasiči Trojanovice; Trojanovice NET; Kadeřnictví
MILUŠE, Trojanovice; Potraviny Radka Pustějovská, Trojanovice; Zámečnictví Frenštát p. R., pan
Jiří Vojtek; Cyklosport Prašivka Frenštát p.R.; QQ studio Ostrava s.r.o., Vladimír Mráz; REPLAY
s.r.o., Frenštát p. R.; pan Dalibor Geryk, pan Josef Kuřec, pan Otto Šablatura, rodina Ondryášova,
Janákova a Kubelkova a další.
Všem sponzorům srdečně děkujeme!!!

Obecní noviny z Trojanovic
Keltové ve škole
Historie, pravěk, časová osa, lovci mamutů, stěhování národů a mnoho dalších
zajímavých historických témat jsou náplní
letošních hodin vlastivědy ve čtvrté třídě.
Mezi jedny z nich patří také Keltové a Germáni, kteří osídlovali naše území asi 6. - 1.
století př. n. l.
Říká se, že žádný učený z nebe nespadl, a
proto jsme si pozvali odborníka na slovo
vzaté, pana Juráška, amatérského archeologa, který obohatil naše poznatky o mnohé
zajímavé informace a exponáty, které nalezl
při svých archeologických vykopávkách
na Moravě a ve Slezsku. Mezi významné
nálezy, s kterými se nám pan Jurášek pochlubil, patřily pazourky, slovanská a keltská
keramika nebo kovové nástroje a přezky.
Myslím si, že každý si mohl odnést něco
zajímavého a doufám, že se můžeme těšit na další besedu a zajímavosti, týkající se
třeba středověku v podání místního odborníka z Frenštátu p. R.
Na závěr bych se ráda s vámi podělila
o jednu zajímavou informaci, která zůstane
ve vzpomínkách všech mých žáků. Jedna
z otázek pana Juráška na děti byla, jestli ví,

Karneval MŠ Trojanovice
V neděli 10. března 2013 prožily děti
ze všech trojanovských mateřských
školiček zase jedno báječné odpoledne.
Spolu se svými rodiči a paními učitelkami se sešli na již tradičním maškarním plese. Tentokráte jsme zvolili jako
vhodné místo konání velký sál Domu
kultury ve Frenštátě p. R. A myslím
si, že jsme zvolili dobře – v nádherně
vyzdobeném sále měly nejen dostatek
místa děti, ale především také rodiče,
konečně na své ratolesti dobře viděli.
O zábavu se i tentokráte postaraly paní
učitelky, které vzaly přípravu velmi
svědomitě - od nádherných kostýmů,
kulis, po bohatý program. Jejich výkony byly opravdu profesionální a mohly
by konkurovat kdejaké zábavné agentuře. Tečku za tímto odpolednem udělala
bohatá tombola. Závěrem mi dovolte,
abych poděkovala především rodičům,
kteří se podíleli na přípravách této velmi
vydařené akce, ať už tím, že přispěli
do tomboly, připravili občerstvení nebo
pomáhali jako členové Klubu rodičů.
Dále děkujeme rodičům za jejich příznivé ohlasy a děkovné dopisy, velmi si
toho považujeme. Obrovský dík patří
mým kolegyním, paním učitelkám, jsem
hrdá na to, že mohu pracovat v týmu tak
výborných lidí.
Silvie Balcárková
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Pomoci můžete i vy!

jak archeolog pozná, že našel lidskou kost a
ne zvířecí? Když olíznete kost a ona se vám
lepí na jazyk, jedná se o lidskou kost. Platí
to ale pouze o kostech, které jsou alespoň
1500 let staré
text a foto: Michaela Manová

Osud není některým lidem nakloněn.
Platí to i v případě malé Nikolky, která
se narodila s tzv. hydrocefalem – zvýšenou akumulací tekutin v dutinách mozku. Následkem této vrozené nemoci se
u ní objevují různé druhy postižení a
léčba není nikterak levná.
Žijeme v době, kterou bychom mohli
s nadsázkou nazvat dobou plastovou a
kovovou. Jedna olomoucká ﬁrma vykupuje plastové vršky a recykluje je. A právě tyto plastové vršky jsou jednou
z možností, jak můžeme malé Nikolce
pomoci i my. Prosíme všechny, kteří
mají zájem pomoci, aby sbírali víčka
od PET láhví, džusů nebo mlék. Nasbíraná víčka můžete nosit do ZŠ Trojanovice, kde je umístěna plastová popelnice. Vršky poté zavezeme do sportovní
prodejny TOBI ve Frenštátě p. R., která
se postará o předání víček přímo rodině od Nikolky. Věřím, že tímto krokem
pomůžeme Nikolce a jejím blízkým, aby
byl pro ně život snesitelnější.
Michaela Manová

Úspěšný závěr sezóny

Závěr zimní běžecké sezóny přinesl našim
malým závodníkům veliký úspěch. Tradičních přeborů škol se 7. března zúčastnilo
čtrnáct žáků naší školy, kteří navštěvují
kroužek běhu na lyžích. Ostatní byli omluveni pro nemoc. V konkurenci závodníků
z Kunčic p. O., Veřovic a všech frenštátských
škol se naši žáci probojovali na přední místa. V kategorii 1. ročníku obsadila Andrea
Červenková 1. místo a její spolužačka Natálie Uhlářová vystoupila na místo třetí. Mezi
hochy obsadil Filip Kalmus 1. místo. Mezi
závodníky z 2. a 3. ročníku obsadila Aneta
Tichavská 3. místo. Na dalších místech se
umístily Katka Ondruchová, Tereza Korabečná a Klára Tichavská. V kategorii chlapců z 2. a 3. ročníku vystoupil na stupně vítězů Kuba Novotný – 3. místo. Hned za ním

se umístili Vojtěch Prášek a Lukáš Himlar.
Největšího úspěchu dosáhly dívky ze 4. a 5.
ročníku. Nejrychlejší v této kategorii byla
Terezie Vávrová, hned za ní na druhém a
třetím místě se umístily Katka Červenková a Aneta Bartošová. V silné konkurenci
závodníků se neztratil ani Kryštof Jarošek
ze 4.ročníku, který vybojoval „bramborovou medaili“. Byla to krásná odměna
za celoroční snažení nejen pro naše malé
závodníky, ale chtěla bych velmi poděkovat
i panu Jiřímu Schwarzovi, který svým obětavým přístupem a ochotou spolupracovat
dokázal v našich dětech probudit závodního ducha a předat jim spoustu svých lyžařskýchzkušeností.
Soňa Bunčková
foto: Martina Červenková

Na poslední stránce...
Ve víru reklamy a propagandy (2. díl)
Strach. Živnou půdou pro jakoukoliv propagandu je strach. Jedná se o velmi silnou a
prastarou emoci. Evoluční význam strachu
spočívá v tom, že nás chrání před nebezpečím. Při strachu dochází k uvolňování adrenalinu, který aktivizuje organismus k útoku
či útěku (angl. ﬁght or ﬂight). Dovedným
využitím strachu získá propagandista skupinu připravenou k boji nebo ochotnou
utéci se pod ochranná křídla propagandisty
(podle toho, co je zrovna zapotřebí). Prvním krokem je oznámení hrozby (konec
světa, návrat komunistů, návrat sudetských
Němců, diktát Bruselu apod.). Následuje
doporučení, jak se mají posluchači chovat,
aby hrozbu zvládli (zpravidla nějakým způsobem podporovat propagandistu). Přitom
platí, čím víc se jedinec bojí, tím snadněji
se účastní nějaké preventivní akce. Je v tom
však háček. Ovlivňování strachem je neúčinné, jestliže se posluchač cítí vůči nebezpečí bezmocný. Jinými slovy, propagandista musí dbát, aby doporučovaná „obrana“
byla proveditelná a aby posluchači věřili
v její účinnost.
Házení bláta. 339 dobrovolníků sledovalo
ﬁktivní předvolební spot, ve kterém kandidát A pošpinil kandidáta B. Poté byli
účastníci rozděleni do skupin. Některým
skupinám byly předloženy dokumenty,
které dokazovaly nevinu kandidáta B, jiné
obdržely dokumenty usvědčující kandidáta
A ze lži, část dobrovolníků žádné doplňující
informace nedostala. Poté následovaly ﬁktivní volby. Výsledek byl překvapivý – 65%
dotázaných by volilo útočníka, rozdíly mezi
skupinami byly minimální. Závěr: Chcete-li
vyhrát kampaň, očerněte svého protivníka.
Nezáleží na tom, že to potom dementujete.
Zdá se, že průběh prezidentské kampaně to
jenom potvrdil.
Užití kvaliﬁkujícího jazyka. Místo argumentace se užívají manipulující, emočně
zabarvené pojmy. Brožura Language – A
Key Mechanism of Control (Jazyk - klíčový
mechanismus kontroly) , kterou rozesílal
v devadesátých letech akční výbor amerických republikánů svým kandidátům,
nabádal užívat pojmů jako aktivní, cenný,
debata, důvěryhodný, jedinečný, hrdý, lidský, mír, občan, odvaha, podnětný apod.
vždy, když mluví o politice vlastní strany.
Naopak, hovoříte-li o svých politických
protivnících, je třeba hojně užívat pojmy
byrokracie, destruktivní, krize, korupce, lež,
ohrožení, selhání atd. Jako ukázku použití
kvaliﬁkujícího jazyka v praxi jsem vybral
úryvek z projevu Jiřího Zvoníčka z 28.12.

2012 uveřejněného na webových stránkách
KSČM: „Způsob, kterým je spravována
naše společnost, režim, kterým je drcena,
pošlapává a likviduje lidskou důstojnost.
Kapitalismus je živ kvůli agresím a zotročování jiných, dříve suverénních států a národů, lidí celého světa! Ze všech politických
stran, působících u nás, byli jediní komunisté a priori proti válkám v Iráku, Jugoslávii, Afghánistánu, Libyi a nejnověji v Sýrii.
Všechny další strany jsou svou proﬁtovou
zainteresovaností na současném zločinném
systému existenčně závislé! Hanba všem,
kteří se zasloužili o statisíce mrtvých
po celém světě ve jménu tzv. svobody a demokracie - pojmů, které se staly synonymem pro vraždění, zabíjení a zotročování
lidí a národů celého světa! Ve skutečnosti
nejde o nic jiného, než o nový otrokářský
řád, sloužící pouze hrstce lidí proti zájmům
drtivé většiny normálních, slušných, pracovitých lidí! Hanba kapitalismu! Kapitalismus – bída, špína, hnus!“ A teď si vezměte
tužku a podtrhejte všechna slova se záporným emočním nábojem (já jsem jich našel
minimálně dvaadvacet).
Shnilý slaneček. Název tohoto obranného
triku pochází z angličtiny (Red Herrring)
a je odvozen od shnilé, zapáchající ryby,
která se předhazovala slídícímu psovi, aby
ho odradila od hledané stopy. Hrozí-li propagandistovi, že se dostane do úzkých (třeba tím, že mu někdo položí nepříjemnou
otázku), je dobré pokusit se odvrátit pozornost poukazem na chybu (byť i domnělou)
protivníka. Téměř čítankový příklad jsme
mohli vidět při jedné z předvolebních debat - Čáslavská: „Zajímalo by mě, jak jste se

vyrovnal se svědomím, když jste se
v rámci kampaně obrátil s žádostí
o podporu na KSČM, která se nedistancovala od KSČ, která evidentně byla organizací zločineckou?“ Zeman: „Paní Čáslavská,
odpovím vám jednoduše - v roce 1968 jste
věnovala svou medaili generálnímu tajemníkovi KSČ. Sakra, považovala jste tehdy
Alexandra Dubčeka za zločince?“
Neslovní komunikace. Nejčastějším médiem využívaným k propagandě je TV a audiovizuální technika vůbec. Díky tomu vstupuje do hry nejen obsah sdělení, ale také
forma. Psycholog Alan Pease ve své knize
Řeč těla tvrdí, že zhruba 2/3 komunikace se
odehrává v neslovní rovině. Dobrý propagandista moc dobře ví, jak záleží na tónu
hlasu, hlasitosti a tempu projevu, jak důležitou roli hraje oční kontakt a gesta. Zvládnutí tzv. body language patří k standardní
výbavě běžného manažera, nemluvě o špičkových politicích. Za takových podmínek
je „žbrblání“ či nevhodná gestikulace velmi
těžkým handicapem.
Snížení vnímavosti. Cílem této strategie je
snížit vnímavost posluchačů vůči nějakému
problému a rozptýlit jejich pozornost. Dlužno podotknout, že v tomto směru usnadňují
demagogům práci média bulvárního typu,
která čtenáře zahlcují pikantními, mnohdy
však zkreslenými ne-li přímo nepravdivými
informacemi kdo, s kým, kdy, kde a za kolik. A tak se často stává, že jsme o intimním
životě politiků zpraveni lépe než o problematice tvorby státního rozpočtu. Rád bych
v této souvislosti ocitoval svého někdejšího
učitele, teologa Alberta Beneše: „Jako by
na tom, jestli je ministr dopravy homosexuál, záviselo, jestli pojedou včas vlaky.“
Martin Trubač
foto: Alena Hlaváčová

Nejúčinnější obranou proti demagogii je včasné vzdělávání - třeba četbou Obecních novin z Trojanovic

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

