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Z mísení kultur mám spíš radost než obavy
Původně jsem chtěl udělat rozhovor, který by se tematicky soustředil na osobnosti Cyrila a Metoděje. Nakonec to dopadlo
tak, že jsme se jich dotkli jen okrajově.
Nicméně témata, která se během rozhovoru s vsetínskou rodačkou Zuzanou Brhelovou - Zajíčkovou otevřela, jsou sama
o sobě dostatečně zajímavá a podnětná.

Mám v rukou tvoji knížku V Perunově zajetí. Mohla bys stručně popsat, o čem pojednává?
Kniha V Perunově zajetí je o chlapci, který
se časovým kouzlem ocitnul v starověkém
hradisku doby velkomoravské. Hradisko se
jmenovalo Skalhrad a existovalo jen v mé
fantazii. Ale reálie devátého století našeho
letopočtu jsem se snažila zachovat co nejpřesněji, aby se děti, pro které byla kniha
určena, i něco přiučily. Teď ze mne hovoří má učitelská minulost (smích). Chlapec
Kryštof - pojmenovala jsem ho podle svého prvorozeného - se ve slovanském dávnověku potká s dívkou Mladou a stanou
se svědky a účastníky snahy o násilné pokřesťanštění obyvatel Skalhradu franckými
kněžími a pánem Skalhradu. Ale nebojte se,
všechno dobře dopadne.
Co tě vlastně vedlo k tomu napsat knihu?
Byla jsem na mateřské dovolené a Kryštůfek byl hrozně hodné a klidné dítě, takže
jsem se mohla tak dvě hodiny denně věnovat psaní, mezi praním, žehlením, vařením
a venčením svého robátka. Když jsem
po mateřské nastoupila do práce, byl se
psaním konec.
Proč zrovna Velká Morava?

Období Velké Moravy jsem se věnovala už
za studií, protože mne z dějin nejvíc zajímalo. Je to vlastně úsvit našich dějin, období velmi kruté a divoké, období vyznávání
přírodních božstev, magických rituálů,
na druhé straně neuvěřitelně vyspělého
hrnčířství, šperkařství a řemesel.
Kniha je koncipována jako střet civilizací – pohanské a křesťanské. Přitom většina
kladných postav pochází z pohanského okruhu, zatímco hlavní „padouch“ je křesťanský
kněz. Byl to záměr?
Víš stejně dobře jako já, že v těchto temných dobách se vyskytovaly případy, kdy
byli lidé násilně nuceni k přijetí jiné víry.
Ostatně o sedm set let později, po Bílé hoře,
se toto násilí projevovalo zase proti evangelíkům. A ze země, která měla většinu obyvatel evangelického vyznání, se během pár let
stala ryze katolická země. A po době útlaku
věřících lidí a především kněží a mnišských
řádů komunistickým režimem jsme se nyní
dopracovali až k jedné z nejateističtějších
zemí na světě. Násilí má na lidi obrovský
vliv a jeho různé formy se objevují znovu
a znovu. Že v době velkomoravské hrál roli
záporáka křesťanský kněz, je prostě dobová
okolnost a knihy pro děti by měly mít jasně vyproﬁlované dobro a zlo. Až budu psát
pohádku z doby komunismu, slibuji, že katolický kněz tam bude hlavním klaďasem,
aby se to vyrovnalo.
V tvém příběhu očividně vycházejí jako větší hrdinové ženy - ať už je to Mlada nebo její
matka Střežislava či babička - jako by naplňovaly Werichův výrok, že „ženská vidí někdy dál, než deset chlapů s periskopem“. Co
si o tom myslíš?
Ne nadarmo naše babičky říkávaly, že když
se rodí pár let hodně chlapců, bude válka.
Myslím si, že ženy jako dárkyně života v sobě mají prostě méně agresivity než
muži, což ovlivňuje jejich chování. Ostatně
již od pravěku vládnou světu ve velké většině jen muži, ženy se mezi nimi vyskytují jen zřídka, a když, tak se z nich vyvinou
paní Nagyové (smích). Straním ženám, jejich odvaze, selskému rozumu a ochranitelskému pudu a mrzí mne, že ženy matky,
celodenně pečující o své děti, mají u nás tak
nízký společenský kredit.
Jak se jako historik díváš na proces christianizace Velké Moravy?
Přestože v mé knize byl křesťanský kněz
hlavní zloduch, křesťanství vnímám jako
kolébku naší evropské kultury, takže jednoznačně pozitivně.
Jak vnímáš roli Cyrila a Metoděje, kteří do

tohoto procesu vstoupili před 1150 lety?
Cyril a Metoděj k nám nepřinesli jen křesťanství, ale především slovanské písmo,
což má pro naši kulturu nedocenitelný význam.
Tvoje kniha je o střetávání kultur a o přelomu epoch. V současné době se hodně mluví
o tom, že i naše civilizace se ocitá
ve zlomovém období a že bude v budoucnosti stále více konfrontována s kulturami
jinými - např. muslimskou či východoasijskou. Jak vnímáš tento fakt? Existuje nějaká
mírumilovná alternativa setkávání kultur
- nebo se bude opakovat jiná verze Skalky a
Skalhradu?
Musím přiznat, že mám z mísení kultur
spíš radost než obavy. A těší mne, že my
Češi se většinou projevujeme jako velmi
tolerantní a vstřícný národ ve vztahu k cizincům a lidem jinak odlišným. Nečekám
v dohledné době žádný ostrý střet civilizací, spíš postupné pronikání stále více lidí
jiné barvy kůže mezi nás, tak jak jsme toho
už svědky. Doufám, že se budeme vzájemně myšlenkově obohacovat, ne nenávidět.
A to, že civilizace končí a nahrazují je životaschopnější, není v historii lidstva nic
nového. Takových výměn se odehrálo již
mnoho. Je to přirozený cyklus, který nelze
zastavit. A pokud se obejde bez krveprolití,
tím lépe.

Neuvažuješ o dalším literárním počinu?
V současnosti se věnuji především genealogii, tvorbě rodokmenů rodin, a to je práce
časově velmi náročná. Tak možná v důchodu, tu knihu o hodném knězi (smích).
Děkuji za rozhovor.
rozhovor připravil Martin Trubač
foto: Zdeněk Lysý
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Letní sezonu na Horečkách zahájil závod dětí MINI BYKE KAP
Na Horečkách zahájl letní sezonu závod
dětí MINI BYKE KAP (čti bykekap). Jedná
se o svérázný závod organizovaný Sportovním klubem valašského království v jehož
čele stojí Mirek Prašivka. Zázemím
pro akci byla obecní hospoda Rekovice.
Na start se posatvilo přes 100 dětí v doprovodu rodičů, prarodičů a známých. Akce
měla vysokou organizační úroveň. Vyhodnoceni a obtěžkáni dřevěnými medailemi
byli všichni závodníci a závodnice.
Na účastníky čekaly tři tratě různých obtížností. Využita byla nejenom obecní cesta,
les, ale i louka pod vodárnou. Děti i rodiče byli čtvrtým ročníkem, který byl poprvé
zcela oddělený od závodu dospělých, absolutně nadšeni. Akci vnímám velmi pozitivně z hlediska propagace sportu a zdravého
pobytu v přírodě. Pro děti, ale i pro rodiče,
jsou závody nejen motivací, ale i inspirací
pro sportovní a volnočasové aktivity. Jsem
rád, že byl o akci enormní zájem, protože
je neustále zapotřebí motivovat děti, aby se
realizovaly a snažily něčeho dosáhnout. V
momentě, kdy se děti začnou nudit a nebudou mít co dělat, tak mohou začít hledat
seberealizaci v asociálním chování. Vžyť
rozbíjení zastávek, cedulí, oken apod. nebo
popíjení laciného vína na lavičce a vysedávání po hospodách vzniká pouze z nudy a
nedostatečné životní motivace.
Že Horečky ožívají, dokládají také kulturní
akce, které se plánují v rámci letní sezony
a které organizuje obec Trojanovice spolu
s městem Frenštát pod Radhoštěm. V le-

tošním roce se můžeme těšit na tyto velké
kulturní svátky na Horečkách:
• Horečky fest, který proběhne 20.7.
od 13.00 v amﬁteátru na Horečkách. Čekají nás tři pódia. Amﬁteátr jako SIEMENS
STAGE, louka pod horní stanicí lanovky
jako CONTINENTAL STAGE a obecní
hospoda Rekovice jako REKY HILL STAGE. Celkem se představí 17 kapel. Předprodej vstupenek je také v informačním centru
obce Trojanovice.
• Svátek dřeva, který proběhne 10.8.
od 8.00 téměř na celých Horečkách. Bude
se jednat o velkolepou akci pro celé rodiny
s dětmi, ale také pro odbornou veřejnost.
Akce je zdarma a probíhat bude v amﬁteátru, na louce u zvoničky, na louce pod vodojemem, u obecního hostince

Rekovice a také na louce pod horní stanicí lanovky. Kromě řemeslníků, techniky a
soutěží bude vrcholem akce dřevorubecká soutěž s mezinárodní účastí a exhibice
dvou mistrů ČR v dřevorubeckém sportu.
Závěr svátku dřeva bude patřit sourozencům Ulrychovým, kteří vystoupí se skupinou JAVORY BEAT.
• Koncert Wabiho Daňka uzavře kulturní
sezonu na Horečkách a proběhne 24.8.
od 19:00 v amﬁteátru.
Srdečně zvu všechny na tyto velké akce, ale
i na další menší akce a závody, které se budou konat na Horečkách.
Jiří Novotný
foto: Jan Novotný

Bonanza není jen jezdecký oddíl

Ve Stáji Tennessee Bonanza, která se nachází pod Velkým Javorníkem, se děti pochopitelně učí hlavně jezdit a starat se o
koně a jiná zvířata ve stáji. Stmelování ko-

lektivu ovšem neprobíhá pouze ve stáji na
pravidelných trénincích, ale děti se navzájem poznávají na akcích, které pro ně
v jezdeckém oddíle připravujeme. Jednou

z nich byl na příklad oddílový výlet do ZOO
Ostrava v rámci Dne dětí. Výlet jsme si užili všichni, od cesty vlakem, trolejbusem,
až po návštěvu zoologické zahrady a cesty
zpět. Další akcí pro členy bude již tradiční
přespání u koní, které každý rok pořádáme
na začátku a na konci prázdnin. Letošní rok
je „Vítání prázdnin“ naplánováno na 3 dny
v prvním červencovém týdnu a děti se mohou těšit na stanový tábor, zpívání a hraní
na kytaru u táboráku, hry, karneval, ježdění na koni, oddílové závody a hlavně výlet
do kouzelného pohádkového lesa, kde je
čeká spousta úkolů a pohádkových postav.
Pravidelný provoz oddílu o velkých prázdninách nebude, a tak přejeme všem dětem
kouzelné prázdniny a těšíme se na další tábor na konci srpna, až se s prázdninami budeme zase loučit. Pravidelné tréninky pak
budou probíhat zase od září.
text a foto: Zuzana Školeková
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Vrty jako relikt minulosti
Mnoho občanů si pamatuje, jak se země v 70. a 80. letech v Trojanovicích několikrát rozvrtávala. Tehdy to bylo kvůli plnění plánů
dodávky železa a uhlí pro sovětský průmysl. Bohužel z této slepé
podřízenosti dnes težíme pouze problémy. Nekvalitně zajištěnými
vrty nám dnes minimálně na dvou místech probublává nebezpečný metan.
Stát se - jako majitel vrtů - rozhodl tyto vrty sanovat. Prakticky to
znamená převrtat je do původní hloubky cca 1600 metrů a utěsnit
cementovou výplní. Proto bude stát letos na dvou místech velká
vrtná plošina společnosti Moravské naftové doly a lidé si zavzpomínají na doby, kdy se vrtalo do země, aby se následně naplánoval
monstrózní projekt Dolu Frenštát se sedmi závody.
Sanace obou vrtů - jednoho na louce u Solárky pod Radhoštěm a
druhého v lese mezi Kozincem a Kyčerou - by měla trvat cca 2 měsíce a bude vyžadovat jistou trpělivost občanů bydlících v okolí.
Po vrtech by měl zůstat pozemek upravený do původního stavu
bez armatur, oplocení a jiných staveb hyzdících krajinu.
Obec toto projednávala na zastupitelstvu a požadovali jsme především, aby ﬁrma nesla zodpovědnost za svoji práci. Firma Moravské
naftové doly však potřebuje mít jistotu, že se metan nenachází
v přilehlých nemovitostech. Proto zaměstnanci ﬁrmy navštíví nemovitosti v okolí 200 m od vrtu a zkušebně proměří, zda
se v objektech metan vyskytuje či nikoliv. Upozorňuji, že se jedná
pouze o preventivní opatření. Pravděpodobnost výskytu metanu
po relikvidaci vrtů je naprosto minimální.
Proto vyzývám všechny, aby byli trpěliví a k práci těžební ﬁrmy
z jižní Moravy přistupovali s pochopením. Možná to bude generálka na likvidaci dvou jam na Dole Frenštát, které nejsou také ničím
jiným než obřím průzkumným dílem, které obtěžuje Frenštátsko

E-Aukce míří na Frenštátsko
Chcete snížit náklady na energii? Stačí k tomu následujících pár
kroků:
1. na kontaktním místě podepíšete smlouvu s e-CENTRE a předáte potřebné doklady
2. e-CENTRE sesbírá podklady od všech domácností, ﬁrem atd.
3. sdruží poptávku do e-Aukční síně
4. poté osloví široké spektrum dodavatelů a vyzve je k účasti
na e-Aukci
5. v internetové aukční síni jsou porovnávány nabídky dodavatelů
- zajištěná férová soutěž
6. poskytovatel služby porovná vaše stávající náklady s cenou vzešlou z e-Aukce
7. je-li vaše stávající cena vyšší než cena vyšlá z aukce, e-CENTRE
zajistí podpis smlouvy mezi vámi a dodavatelem.
Co je potřeba k zařazení do e-Aukce?
- kopie smlouvy včetně všech dodatků a všeobecných obchodních
podmínek (elektřina/plyn)
- kopie ročního vyúčtování (elektřina/plyn)
- spojovací číslo SIPO, popř. číslo bankovního účtu kvůli stanovení záloh energií
- podepsaná smlouva mezi e-CENTREM a vámi.
Pokud vás tato nabídka zaujala, můžete se i vy zúčastnit elektronické aukce tak, že dodáte požadované materiály osobně na kontaktní místo - Obecní úřad Trojanovice (termín bude upřesněn).
Pro ty, kdo chtějí vědět více: http://www.mufrenstat.cz/e-aukce-pro-domacnosti/d-199621

naprosto zbytečně již více než 30 let a téměř 25 let bez platného
stavebního povolení a kolaudace.
Relikvidace vrtů je krok, kterým se vyrovnáváme s nepříjemným
dědictvím minulosti. Věřím, že budou následovat další a že naše
obec se konečně dočká klidu a jistoty, že její další vývoj bude zcela
v rukou jejich občanů.
Jiří Novotný
starosta obce

Naši jubilanti
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Dobiášová

85 let

Anežka Bjačková

85 let

Anna Hilšerová

75 let

Miroslav Šmajstrla

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Akce v Trojanovicích a okolí
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
FOTOGRAFIE RUDOLFA ŠTĚRBY
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 14. 7. 2013
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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Jaroslav FRYDRYCH - TVÁŘE A KRAJINA
výstava obrazů
Akademický malíř Jaroslav Frydrych studoval na Pedagogická fakultě UP v Olomouci u prof. Jana Zrzavého a na VŠ
uměleckoprůmyslové v Praze. Jako krajinář a portrétista
zobrazoval především drsný život na Valašsku.

Vernisáž výstavy 18. července 2013 v 17 hodin
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
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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 červenec a srpen 2013
Od úterý 2. do čtvrtku 4. července 2013 v 18.00 hodin
BLING RING: Jako VIPky
Film USA/české titulky
Aby se dotkli hvězd, vloupali se do jejich domů. Parta školáků
z Hollywoodu, která si říká Bling Ring, u dveří nikdy nezvoní a
baví se tím, že vykrádá domy slavných lidí.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: celebrity krimi, délka ﬁlmu 90
minut. Vstupné pro 100 Kč. BONTONFILM
Od pátku 5. do neděle 7. července 2013 v 18.00 hodin
JÁ PADOUCH 2
Film USA/český dabing
Když svět potřebuje hrdinu, pomůže padouch. Letos v létě bude
nejmódnější barvou žlutá. Mimoní žlutá. Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí do kin.
Přístupný bez omezení. Žánr: animovaná komedie, délka ﬁlmu 95
minut. Vstupné 120 Kč, dětské 100 Kč. CINEMART
Od pátku 5. do neděle 7. července 2013 v 20.15 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Film USA/české titulky
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu, které
se vždy podaří za volantem automobilů snadno a rychle zmizet.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: akční, krimi, thriller, délka ﬁlmu 130 minut. Vstupné 90 Kč. CINEMART
Od úterý 9. do středy 10. července 2013 ve 20.15 hodin
TIP KINA: PĚNA DNÍ
Film Francie/české titulky
Nejnovější ﬁlm režiséra Michela Gondryho ( Věčný svit neposkvrněné mysli, Nauka o snech ). V hlavních rolích Audrey Tautou,
Omar Sy, Romain Duris.
Přístupný bez omezení. Žánr: drama, fantasy, délka ﬁlmu 125 minut. Vstupné 80 Kč. AEROFILMS
Ve čtvrtek 11. července 2013 ve 20.15 hodin
NEŘÍZENÉ STŘELY
Film Itálie/české titulky
Zábavná, povznášející a dojemná komedie ‚al dente‘. Některá rodinná tajemství je lepší držet pod pokličkou.
Nevhodné pro děti do 15 let. Žánr: komedie, délka ﬁlmu 110 minut. Vstupné 90 Kč. FILM EUROPE
V pátek 12. a v neděli 14. července v 18.00 hodin
PACIFIK RIM – ÚTOK NA ZEMI Film USA/české titulky
Bojuj, nebo zemři ! Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí
se do války s lidstvem, která si vyžádá milióny životů a lidstvo
na roky zatíží.
Přístupný bez omezení. Žánr: akční, délka ﬁlmu 130 minut. Vstupné 100 Kč. WARNER BROS.
V pátek 12. a v neděli 14. července ve 20.15 hodin
REVIVAL
Film ČR
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se
ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Režie Alice
Nellis.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: komedie, délka ﬁlmu 116 minut. Vstupné 110 Kč. BONTONFILM
V sobotu 13. července 2013 ve 20.00 hodin
PROSO
Přímý přenos
První a jediné koncertní provedení slavných melodií odcizených

z operetní fresky Proso Járy Cimrmana.
Český národní symfonický orchestr řídí Libor Pešek, soprán Adriana Kohútková, tenory Tomáš Černý a Miloň Čepelka. Slovem
provázejí cimrmanologové Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Petr
Brukner a Robert Bárta. Koncert je pořádán ve prospěch Centra
Paraple. Více informací na samostatných plakátech.
Vstupné 300Kč
AEROFILMS
Od úterý 16. do čtvrtku 18. července 2013 ve 20.15 hodin
MUŽ Z OCELI
Film USA/české titulky
Clark Kent se musí stát hrdinou známým jako Superman, nejen
aby byl poslední nadějí záchrany, ale také aby ochránil své milované.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr akční, dobrodružný, sci-ﬁ, délka
ﬁlmu 148 minut. Vstupné 90 Kč. WARNERBROS
Od pátku 19. do neděle 21. července 2013 v 18.00 hodin
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
Film USA/český dabing
Už jako malé monstrum snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky.
Přístupný bez omezení, animovaný, rodinný, komedie, délka ﬁlmu
109 minut. Vstupné 120 Kč, dětské 100 Kč. FALCON
Od pátku 19. do neděle 21. července 2013 ve 20.15 hodin
OSAMĚLÝ JEZDEC
Film USA/české titulky
Indiánský bojovník Tonto (Johny Depp) se dělí o dosud nevyřčené
příběhy, které způsobily proměnu muže zákona v legendu spravedlnosti.
Do 12 let nevhodný, žánr: western, akční, dobrodružný, délka ﬁlmu 151 minut. Vstupné 120 Kč, dětské 100 Kč. FALCON
Od úterý 23. do středy 24. července 2013 ve 20.15 hodin
R.I.P.D. URNA : Útvar Rozhodně Neživých Agentů
Film USA/české titulky
Smrtelně raněný elitní detektiv (Ryan Reynolds) se blízko odchodu
na věčnost. Místo paní Zubaté na něj ale čeká mimořádně strohá
policejní důstojnice, která mu nabídne práci u URNA, Útvaru rozhodně neživých agentů.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: akční, krimi, komedie, délka
ﬁlmu xx minut. Vstupné 120 Kč. CINEMART
Ve čtvrtek 25. července 2013 ve 20.15 hodin
LIBERACE!
Film USA/české titulky
Životopisný ﬁlm o slavném pianistovi a baviči Valentinovi Liberacem. Ještě před tím, než tu byl Elvis, Elton John, Madonna a
Lady Gaga, tu byl Liberace: klavírní virtuóz, fenomenální bavič
a výstřední televizní hvězda. Jeho jméno bylo synonymem extravagance, kýče a výstředního stylu. Okázalým způsobem života žil
nejen na jevišti, ale i mimo něj. V hlavních rolích Michael Douglas
a Matt Damon.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: životopisný, drama, délka ﬁlmu
118 minut. Vstupné 100 Kč. EEAP
Od pátku 26. do neděle 28. července 2013 v 18.00 hodin
STÁŽISTI
Film USA/české titulky
Souboj zkrachovalých prodejců s elitou národa. V hlavních rolích
Vince Vaughn a Owen Wilson. Přístupné bez omezení. Žánr: komedie, délka ﬁlmu 119 minut. Vstupné 110 Kč. CINEMART
Od pátku 26. do neděle 28. července 2013 ve 20.15 hodin
WOLVERINE
Film USA/české titulky
Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se

Obecní noviny z Trojanovic
Akce v Trojanovicích a okolí
v novém, výpravném akčním dobrodružství podívá do současného
Japonska.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: akční, dobrodružný, sci-ﬁ, fantasy, délka ﬁlmu 136 minut. Vstupné 120 Kč. CINEMART
Od úterý 30. do středy 31. července 2013 ve 20.15 hodin
WHITE HOUSE DOWN
Film USA/české titulky
Režisér slavných akčních velkoﬁlmů Roland Emmerich nás tentokrát zavede do Bílého domu. Mezi turisty podnikající prohlídku
sídla amerického prezidenta je i washingtonský policista John Cale
s dcerou. Dramatické okolnosti ho přinutí skočit rovnýma nohama
do akce, aby zachránil nejen své dítě ale i prezidenta a postavil se
přesile těžce vyzbrojené skupiny polovojenských útočníků.
Přístupný bez omezení, žánr: akční, drama, délka ﬁlmu 137 minut.
Vstupné 130 Kč. FALCON
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Šachty prohrály další bitvu
Dovolím si dát alespoň krátkou zprávu
o dalším postupu v odstraňování staveb na
Dole Frenštát. Celá kauza se táhne již dva
a půl roku, jak jsem psal v předminulých
novinách, a jasně vypovídá o nedokonalosti právního systému u nás. OKD se snažilo
vymyslet další kličku. Chtěli využít novou
stavební legislativu a přehodit celé řízení
ze stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm na specializovaný stavební úřad
v Ostravě, kterým je Obvodní báňský úřad.
Zároveň si OKD na tomto specializovaném
stavebním úřadě požádalo o změnu dočasných staveb na stavby trvalé. Naštěstí OBÚ
v Ostravě vyhodnotilo tuto žádost jako nepřípustnou a řízení bylo zastaveno. Proti
tomuto rozhodnutí se OKD odvolalo
k nadřízenému orgánu, kterým je Český
báňský úřad. Ten však potvrdil rozhodnutí Obvodního báňského úřadu. Proti rozhodnutí Českého báňského úřadu již není
odvolání a tak celá téměr půlroční klička
OKD končí a opět se otevírá cesta k roz-

hodnutí o odstranění staveb, které by snad
mělo být v brzké době vydáno stavebním
úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Snad si OKD v této pro ně ekonomicky
nejtěžší době v historii podniku konečně
uvědomí, že peníze nejsou všechno a že
my, Valaši, se stejně nedáme koupit. Díky
ekonomickému propadu uhlí jsou doby,
kdy mávali penězi pro region pryč. Ti, co si
vzali jejich peníze snad konečně pochopili,
že OKD není stabilním partnerem, ale pouze tvrdým byznysmenem, který si je chtěl
koupit v době, kdy měl peníze, a bohužel si
některé u nás také koupil. Teď když peníze
OKD nemá, tak nikomu nic nedá. Ukázalo
se tak, že místní obce, město a podnikatelé
jsou daleko perspektivnější a dlouhodobější partneři. Nekupují si mínění lidí, nesypou po milionech, ale uváženě podporují
spolky sice po drobných částkách, ale pravidelně a dlouhodobě. Važme si proto přístupu těchto subjektů, kterým jde skutečně
o dlouhodobou budoucnost regionu a ne

Správná cesta
Závod Continental se svými 2800 zaměstnanci patří k největším zaměstnavatelům
ve Frenšátě p. R. Poprvé jsem využil příležitosti a prohlédl jsem si celou továrnu během akce „otevřených dveří“. Byl jsem jedním z 1500 návštěvnků. Několik průvodců
nás postupně seznámilo s historií závodu i
výrobním programem.
Společnost
Continental byla založena
v roce 1871 v Hannoveru v Německu a
v současnosti patří k čelním světovým dodavatelům pro automobilový průmysl. Společnost zaměstnává 173 000 pracovníků
ve 46 zemích.
Frenštátský závod vyrábí několik řídících
jednotek, avšak nejvíce mne zaujal vysokoteplotní senzor, který je schopen měřit tep-
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lotu v rozsahu od -40 do 950 stupňů Celsia a to současně až na třech místech. Jak
jsem se dověděl, senzor je světový unikát
(špičková technologie) a co je nejdůležitější, vyvinuli ho pracovníci vývojového oddělení ve Frenštátě p. R. Věřím, že to je ta
správná cesta, kudy se má úbírat budoucí
vývoj na Frenštátsku. Vyvážet „produkty“
mozků našich inženýrů a ne rabovat naše
přírodní bohatství, ničit krajinu těžbou
uhlí. Domnívám se, že nejen já, ale řada
dalších návštěvníků při prohlídce závodu
pocítila nad schopnostmi našich vynálezců
národní hrdost.
Drahomír Strnadel

o to si region koupit, využít a odejít.
Jsem velmi zvědavý, zda OKD konečně pochopí, že když zakonzervují jámy zásypem,
ušetří ročně 60-70 mil. nákladů na větrání
dvou děr, které jsou jim i státu naprosto
k ničemu. Zásyp, který by OKD stál do 50
mil. Kč a na který má OKD vypracovanou
projektovou dokumentaci, by nejen ochránil dostatečně ložisko, ale umožnil ﬁrmě
ušetřit peníze a zachovat rozumnou těžbu
a zaměstnanost na Karvinsku. Bohužel toto
OKD zatím nechápe a ukazuje, že jim nejde
o lidi u nás, což víme, ale také že jim nejde
o lidi na Karvinsku, Ostravsku a Frýdecko - Místecku. Jde jim pouze o imaginární
hodnotu akcií a zisk. Mám také obavu, že
chtějí co nejelegantněji ukončit celý uhelný
byznys u nás, oddělit ziskové části podniku
jako například koksovnu a bytový fond 40
tis. bytů a problémy přehodit na stát. Tak
jak to udělali již několikrát.
Jiří Novotný
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje a Matice Radhošťská
Před 115 lety – 11. září 1898 – vysvětil olomoucký arcibiskup Theodor Kohn kapli sv.
Cyrila a Metoděje na Radhošti. Od roku
1905 až do roku 1951 se o údržbu kaple
staral spolek Matice Radhošťská. Od roku
1951 (kdy komunisté spolek zrušili) až
do roku 1994, kdy byla činnost spolku opět
obnovena, nejnutnější údržbu kaple zajišťovali členové Lidové strany z Dolní Bečvy
a Trojanovic. Kaple je na katastrech obcí
Dolní Bečva a Trojanovice a tudíž také
na území dvou okresů i krajů a také dvou
diecézí olomoucké a ostravsko-opavské.
Díky obětavosti členů Matice Radhošťské
pana Jana Poruby z Dolní Bečvy, pana Petra
Altrichtra z Kopřivnice a pana Josefa Krůpy ze Zašové bývá kaple otevřena v průběhu celého roku. Svůj vztah ke kapli a svým
pravidelným nedělním službám vyjádřil
pan Josef Krůpa následovně:
Přátelé, stát se členem Matice Radhošťské
patří mezi ta rozhodnutí, kterých jsem nikdy
v životě nelitoval. Naopak naplňuje mě to

uspokojením. Zváště, když nám trochu odrostly děti a já jsem mohl na Radhošť častěji.
Díky službám v kapli zažívám pocit, že
mohu lidem zprostředkovávat radost. Jistě
– lidé jsou různí a různí jsou i návštěvníci
Radhoště, ale jak to sami znáte, mnozí dávají najevo své překvapení, že je kaplička
přístupná, opravená a udržovaná. Mají radost, že třeba poprvé v životě nebo po mnoha
letech zastihli kapli otevřenou.
Nesnáším zimu a chlad. Ve zvonici je průvan a chlad stále a přesto to tu mám moc
rád. Čas mi tu ubíhá a když odpoledne zamykám, už se těším na příští službu. Jen Bůh
ví, která služba bude ta poslední. Chci věřit,
že ten čas ještě nepřišel. Také chci věřit, že
mé děti, až dospějí, budou sem chodit stejně
rády, aby zde na tomto krásném a výjimečném místě mohly zažívat podobné uspokojení z nenápadné služby bližním, církvi i Bohu
jako já.
text a foto: Drahomír Strnadel

Krajané z Texasu
Každoročně navštíví Trojanovice několik
desítek krajanů, potomků našich občanů,
kteří se v druhé polovině 19. století vystěhovali do Texasu. Letos byl mezi nimi také
pan Bernard Liďák-Orsák, potomek Josefa
Liďáka z Trojanovic. Pan Bernard doposud
výborně ovládá český jazyk, několik roků
dokonce češtinu vyučoval. Kopie výstřižku
z krajanských novin Našinec, kterou přivezl, pochází pravděpodobně z podzimu roku
1947. Autor článku Jan F. Káňa krátce líčí
osudy zemřelého Jana Liďáka, byl to rovněž
syn Josefa Liďáka, a navíc velmi působivě
popisuje Bystré, tak jak si je ze svého mládí
pamatuje. Káňova rodina se do Texasu vystěhovla koncem 19. století.

Kopie ústřižku z krajanských novin Našinec

Rodina Josefa Liďáka z Bystrého z místní části Jandůvky do Texasu odjela v roce
1860. V zápětí však v Americe vypukla občanská válka (1860 -1865). Otec Josef Liďák
byl odveden do jižní konfederační armády,
která bojovala za zachování otroctví, a synu
Františku Liďákovi se podařilo dostat
do severní unionistické armády, ta bojovala za zrušení otroctví. Oba Liďáci válečné
útrapy šťastně přežili a po válce společně
hospodařili v osadě Hostýn, kterou založili
naši krajané v roce 1856. Josef Liďák zemřel v roce 1890 a jeho syn František v roce

1916. Oba jsou pohřbeni na Hostýně, určitě
nejpěknější krajanské osadě v Texasu.
U příležitosti oslav 150. výročí založení
osady v roce 2006 Texas navštívil soubor
Radhošť. Krajanům na Hostýně jsme věnovali repliku trojanovského historického
zvonu z roku 1769 s reliéfy sv. Jiřího a a sv.
Floriána s nápisem Nákladem Obce Trojanovské.
text a foto: Drahomír Strnadel
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Den dětí ve stáji PharLap
Dne 2. června se ve stáji PharLap v Trojanovicích pod Javorníkem konal Den
dětí. Tato akce se konala prvním rokem a
my pevně doufáme, že naplnila očekávání
všech návštěvníků, zejména občanů Trojanovic.
Na základě spolupráce týmu stáje PharLap
spolu s majitelem Pavlem Holešovským se
nám podařilo sestavit program, který dokonale splynul se schopnostmi našich koní a
dokázal se důmyslně začlenit do podmínek,
jež nám naše stáj momentálně nabízí. Malí
návštěvníci se tak mohli seznámit např. se
zásadami správného zacházení s koňmi či
základy uzdění a sedlání koně samotného.
Dále mohli zhlédnout ukázku výcviku mladého koně na lonži v podání koně Calvera
a slečny Kateřiny Šimordové. Poté následovaly soutěže, kterých se dobrovolně zúčastnily jak děti, tak později i jejich rodiče.
První soutěž zahrnovala jednoduchou překážkovou dráhu a při druhé soutěži si děti
mohly vyzkoušet jízdu zručnosti na poní-

kovi. Je důležité zmínit, že podpora diváků
v podání rodičů byla obrovská a navodila
tak skvělou atmosféru, kterou nepokazilo
ani deštivé počasí.
Po jízdě zručnosti bylo každé dítě odměněno a pět nejlepších bylo dekorováno dle
pravidel jezdeckého sportu.Všichni byli
nakonec odměněni ukázkou jízdy na
koni v podání Pavla Holešovského a klisny
Many, kteří předvedli perfektní skokovou
ukázku. Závěr byl věnován nejlepšímu českému jezdci Aleši Opatrnému a to v podobě vtipné scénky členek týmu stáje.
Tímto krátkým sdělením bychom chtěli
poděkovat především vám - účastníkům,
kteří jste i přes nepříznivé počasí vytrvali
a došli s námi ke krásnému závěru tohoto
dne. Další poděkování patří členům týmu
stáje Pharlap za vytrvalost a perfektní organizaci během příprav na tento den. Poslední a zároveň největší poděkování patří
Pavlu Holešovskému za poskytnutí pevného zázemí, bez kterého by se tento den ne-

mohl uskutečnit v takové podobě, jakou
jste mohli spatřit.

své schopnosti a dovednosti v závěrečném
ﬂorbalovém turnaji, který proběhl 31. 5.
v tělocvičně místní školy. Po mnohých dohadech a změnách mezi hráči vzniklo pět
týmů: Happy Players, Blue Nevím, Kings,
Whithers, Florbaloví machři.
Souboj o nejlepší místo byl v tomto turnaji
velice vyrovnaný. Hráči i diváci byli svědky
úspěchů, mnohých gólů, radosti, ale i proher, zklamání, nervozity mezi hráči.
Mnohé hráče nabudila podpora i mnohých fanoušků z řad rodinných příslušníků a spolužáků. Turnaj se nesl v duchu fair
play a sportovní nálady. Nakonec byl boj
o nejlepší místo vybojován, ceny rozdány a
nezbývá než popřát všem účastníkům turnaje pěkné prázdniny a mnoho sportovních

úspěchů v příštím školním roce.
Výsledky turnaje:
1) Blue Nevím - Uruba M., Kutěj D., Prášek V., Petr V., Pícha O., Vašenková T.
2) Kings - Vaňková L., Dolák T., Tyrlík J.,
Kytka O., Kostelník P., Lužinská L.
3) Florbalovi machři - Střalka V., Přadka
D., Rára J., Straník V., Křenek M., Bartošová A., Kalmus F.
4) Happy Players - Davoine P., Zátopek J.,
Genzer M., Cabák A., Václavík F., M. Kocián
5) Whithers - Těšík M., Červenková K.,
Výborný E., Strnadel M., Polášek Š., Trubačová K., Staš M.

text a foto: Eva Jurečková

Konec ﬂorbalové sezóny
Dne 10. 6. 2013 se konal již třetí ročník
ﬂorbalového turnaje o pohár obce Tichá
ve spolupráci s TJ Sokol Tichá. Turnaje
se zúčastnily všechny okolní školy – ZŠ
Tichá, ZŠ Trojanovice, ZŠ Tyršova a ZŠ
Záhuní.
Naši kluci si změřili své síly v prvním
turnaji, a to proti hráčům z domácí
půdy. Byl to velký boj, na začátku jsme
se nemohli rozehrát a první zápas
pro nás skončil prohrou. Dalším týmem, se kterým si naši ﬂorbalisté mohli porovnat síly, byl tým ZŠ Záhuní.
V tomto zápase šlo vidět větší nasazení
hráčů oproti předchozímu zápasu. Hráči se snažili skórovat, ale tým ze ZŠ Záhuní byl silnější. Posledním týmem, se
kterým si naši žáci zahráli o pohár obce
Tichá, byli hráči ze ZŠ Tyršova.
A jak to všechno dopadlo? Kdo tedy
získal pohár obce Tichá?
1.
místo – ZŠ Tyršova
2.
místo - ZŠ Zahuní
3.
místo ZŠ Tichá
4.
místo ZŠ Trojanovice
Hráči ZŠ Trojanovice: David Přadka,
Tomáš Dolák, Lucie Vaňková, Patrik
Davoine Vojtěch Paetr, Vojtěch Střalka,
Jiří Tyrlík
Školní rok uplynul jako voda a s ním nadešel i konec volnočasových aktivit pořádaných školou pro její žáky. Žáci ﬂorbalového
kroužku měli možnost poměřit a zúročit

text a foto: Michaela Manová
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Výlet žáků 5. třídy
V polovině června se žáci páté třídy vydali
vlakem na školní výlet. Po krátké jízdě vlakem se vydali lesem mírně do kopce
ke srubu Baník na Ostravici. Okolí srubu
bylo velmi hezké, přímo vybízelo k celodennímu pobytu venku. Trochu „bojové“
bylo sociální zařízení, ale to asi vadilo jen
malému počtu účastníků. Jak jsem zjistila,
sprcha zřejmě není vždy nejnutnější součást ubytování. Chtěla bych také poděkovat
naší paní vychovatelce Katce Segečové a Jeníku Hilšerovi za bezproblémový průběh a
dny plné her. A jak to viděly děti?
Na výletě ve srubu Baník se mi moc líbilo.
Bylo to tam fajn a uvědomil jsem si, že tohle byla jedna z našich posledních akcí a že
potom půjdeme na jiné školy, a možná se
už nikdy neuvidíme. Takže jsem se snažil si
to aspoň trochu užít. Jinak to tam byla veliká zábava. Hráli jsme hry, povídali si vtipy,
vyprávěli horory a zpívali u ohně. Myslím,
že to tam bylo moc pěkné. I když jsem tam
jel s táborem , bylo to tam pořád stejné. Byl
tam takzvaně ,,suchý záchod“, takže jsme
museli nosit vodu v kbelících. Určitě tam
někdy zase pojedu.
Michal Těšík
Jeli jsem na školní výlet na Baník Ostravici na chatu, ale byly tam i chatky po čtyřech. S nám jela paní učitelka, družinářka
a Jeník. Byla tam super louka i lesy, moc
se mi líbilo, že jsme hráli hodně her. Nejvíc

Učení ve staré škole

se mi líbila hra „Šlechta“. Ve čtvrtek jsme
hráli hru mokré tričko, protože bylo vedro.
Měli jsme super tým, cákali jsme na sebe
vodu a pak jen kdo chtěl, byli jsme úplně
mokří. Hráli jsme i noční schovku, byla super, ale už to bylo strašidelné v noci v tom
lese. S vedoucími jsme hráli žďuchanou, to
se mi líbilo nejvíc. Ale bylo blbé, že jsme
se tři dny nemyli. Záchody nebyly nic moc.
Holky musely chodit na klučičí. Jídlo bylo
moc dobré, paní učitelky umí moc dobře
vařit. Zpívali jsme u ohně a opékali špekáčky. Jeník hrál na kytaru. Pak poslední den
jsme dostali deníčky, které jsme si nechali
podepsat od vedoucích. Moc se mi nechtělo domů. Klidně bych tam byla déle, nebo
bych tam jela znovu.
LucieVaňková
připravila: Gabriela Hellebrandová

Prvňáci a druháci naší ZŠ se vydali
do Skanzenu v Rožnově p. R. V areálu
Valašské dědiny prožili vyučování
ve staré škole.
Vyzkoušeli si psaní na břidlicové tabulky, krasopis husím brkem, procvičili si
počítání na počítadle a četli pohádky.
Zpěv lidových písní doprovodil pan řídící Drahomír Strnadel hrou na housle.
Jak jsou zruční a šikovní poznali v ručních pracích při výrobě klapající myšky
a při práci s barevnými špejlemi. Seznámili se, jak a s čím si dříve děti hrály
o přestávkách. Házeli hadrovým míčem
do koše, hráli kloboukovou hru. Dvě
hodiny učení zakončili bohatou svačinkou od maminky.
Děti z 1. třídy čekalo ještě další překvapení.Vydaly se hledat Jurkovičovu
rozhlednu podle značek přímo z Valašské dědiny. Asi po 400 metrech chůze ji
uviděly. Vynořila se před nimi jako z pohádky. Byly u cíle. Odvážně vystoupaly
po schodech a pokochaly se krásným
výhledem na město Rožnov a jeho okolí. Ani dolů se nebály. Nakoupily si pohlednice, pexesa a samolepky rozhledny, aby ji mohly ukázat doma rodičům.
Autobusem se vrátily z výletu do školy
šťastné a spokojené.
Mirka Videcká a Hana Trubačová

Toulky středověkem na hradu Starý Jičín očima žáků třetí třídy
Na hradě Starý Jičín se mi líbil hlavně mistr kat. Mistr kat mučil lidi za to, že byli zlí
a pomlouvační. A byl tam rytíř s koněm a
zbrojíři. Pak jsme jeli autobusem do Technického muzea Tatra v Kopřivnici. V technickém muzeu bylo hodně starých aut, hasičských, policejních a závodních. A bylo
tam hodně věcí, např. poháry, staré oblečení a stará dílna. Potom jsme si tam mohli
koupit suvenýry. A pak jsme jeli autobusem
zpátky do školy, tam na nás čekali rodiče.
Všem se nám tam moc líbilo, i když bylo
velmi horko.
Pavlína Kantorová, 3.B
Místní kat: Ukazoval, jak se popravovalo
se sekerou. Jak se natahovalo na skřipec a
pálil se znak, aby se poznali zloději a když
člověk něco provedl, popravil se. Když se
někdo posmíval druhým, nasazovala se
posměšná maska, aby se ti druzí posmívali
zase jemu a měl ostudu. A když se někdo
nechtěl přiznat, tak se mu daly prsty do takového stroje, který ty prsty skřípal, dokud
se nepřiznal. Zbrojíř: Zbraně se používaly

brnění, meč a povídali o turnajích. A taky
nám ukazoval, jak se sráží hlavy.
Jaromír Bordovský, 3.B
Na hradě Starý Jičín se mi moc líbilo. Byl
tam mistr kat, zbrojíř, rytíř na koni. Bylo
srandovní, jak paní učitelku natahovali na
skřipec. A jedna paní učitelka si vystřelila z pistole. Technické muzeum Tatra
v Kopřivnici se mi taky dost líbilo. I když
to není pro holky. Bylo tam hodně starých
aut a tater.
Ivana Babincová, 3.B

ve válce, například meč a taky nám ukazovali zbraně jako pistole, jak se z nich střílelo
a taky nám ukazovali mušketýrské oblečení a meč. Rytíř na koni: ukazovali jsme si

Ve středu 19.6. jsme byli na hradě Starý
Jičín. Byl tam mistr kat, zbrojíř a rytíř na koni. Dozvěděl jsem se spoustu věcí
– jak se popravovalo, jak se zachází se zbraněmi a jak se bojovalo v boji. Potom jsme
jeli do Technického muzea Tatra Kopřivnice. A tam byly modely aut, letadla, motory,
podvozky. Všechno se mi líbilo a bylo to
super.
Rostislav Válek, 3.B
připravila Vendula Niklová
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jubilanti nahoře zleva: Marie Svorčíková,
Břetislav Šmahlík
jubilanti dole zleva: Marie Kopřivová, Jaroslava Mikesková, Ludmila Zátopková
občánci nahoře zleva: Carmen Elizabeth
Eindhoven, Denisa Pustková, Lucie Genzerová, Matyáš Šeděnka, Eva Svobodová,
Ondřej Taufer
občánci dole zleva: Martin Kolář, Jan Chalupa, Tereza a Dominik Bělíkovi, Tereza
Piechowiczová, Anna Čadová
foto: Věra Vašendová

Pouť na Svatý Hostýn
Stejně jako v předchozích letech (a je tomu
již téměř 45 let), organizuje p. Jan Tichavský
zájezd na Svatý Hostýn. V letošním roce se
uskutečnil v neděli 16. června. Zúčastnilo
se ho 45 poutníků z Trojanovic a Frenštátu p. R. Odjížděli jsme v ranních hodinách,
abychom byli na Hostýně před 9. hodinou.
To byl čas, kdy za všechny poutníky a jejich
rodiny byla sloužena mše svatá, kterou
v letošním roce celebroval P. Jiří Šolc – superior a rektor baziliky.
Po mši svaté se někteří poutníci sešli u kaple sv. Sarkandra. Odtud prošli a pomodlili
se Křížovou cestu podle Tomislava Ivančice, který nabádá k tomu, abychom „poznali, že Ježíšova křížová cesta je i naše cesta,
kterou její zastavení zobrazují“. Na závěr
Křížové cesty jsme poděkovali za myšlenky
a náměty pro náš pozemský život a u hrobu
arcibiskupa Františka Vaňáka zapálili svíci.
Ve 13 hodin se konalo v bazilice svátostné
požehnání, které vedl a na závěr pouti nám

požehnal P. Stanislav Peroutka.
Na zpáteční cestě vedly ještě „naše kroky“
na poutní místo v Zašové. U Panny Marie
ve Stračce jsme se občerstvili tamní výbornou chladivou vodou, pomodlili se a zazpívali lurdskou poutní píseň. Potom již následovala jen cesta k domovům.

Za všechny poutníky bych chtěla poděkovat panu Jendovi Tichavskému, který nezištně a obětavě každoročně organizuje tuto
pouť vždy v polovině června. Díky, Jendo!
text a foto: Milena Mužíková

Na poslední stránce...
Svatý týden s holubicí
Tato humoristická povídka, jejíž hlavní
hrdinkou je slovenská holubice, je napsána
podle pravdivé události. Události, jež udělala z mého svatého týdne hon na holuba.
Už od útlých dětských let mi bylo ze strany
mé rodiny vštěpováno, že každé zvíře, které
najdu zraněné na cestě, má právo
na záchranu a řádné ošetření. Dokonalým
příkladem takových situací byla má babička, která domů nosila v kapesníku zraněné ježky a v krabici sem tam nějakou tu
užovku. Já jsem nebyla o moc odlišná, ale
doposud jsem neměla tu možnost projevit
svou iniciativu v těchto chvílích. Až jednoho dne...
Kráčela jsem klidným krokem po naší malé
vesnici, když jsem najednou spatřila holuba, jak podivně vrávorá po cestě. Kdybych
ho viděla pouze jednou, neupoutal by mou
pozornost natolik silně, jako když jsem
po té samé cestě šla o chvíli později a holub
tam byl stále. Snažila jsem se ho vyplašit,
ať ho nepřejede auto, ale ten pták nic, ani
neodletěl. Po chvíli jsem si všimla značky
na jeho nožce a zraněného křídla, tak jsem
jej chytla a holub pokračoval domů v mých
rukou.
Jako první mě uvítalo zděšení mé matky,
která na holubovi viděla milion bakterií
a neřádů, jež nám zamoří celý dům
až na půdu. Zprvu nepohlížela na fakt, že

pták je označen, a tudíž někomu patří. Můj
otec na tuto situaci pohlížel s humorem a
nadsázkou, přece jen, byl to syn již zmiňované babičky - zachránkyně. Společně jsme
zjistili, že holub je ze Slovenska, podařilo se
nám kontaktovat majitele za pomoci Svazu
poštovních holubů a ten nás požádal, zda
by jeho holubice mohla strávit nějaký čas
u nás.
A tak začalo soužití naší rodiny s tímto
velice chytrým druhem ptactva. Holubice
našla útočiště v kleci po mém morčeti, krmení dostávala díky dobré vůli našich drahých sousedů. Zprvu bylo soužití idylické,
později se vše změnilo...

Kácení máje

Díky nadměrné péči se holubí slečna začala pomalu a jistě zotavovat, létat po kleci,
trousit podestýlku a ono mírné vrkání se
změnilo ve výhružný vrkot podobný zvuku, který vydává naše pračka, když hrozivě
poskakuje po koupelně. Vrcholem holubího výstupu se stal zběsilý úprk z klece a
následný tanec po sporáku ve chvíli, kdy
mamka zrovna šlehala krém na buchtu
podle nového receptu od kamarádky. Holubice vzlétla, krkolomným letem se přenesla
přes mísu a mamčinu hlavu, a narazila
do okna. Omráčenou jsme ji na poslední
chvíli chytili, ovšem nebýt pomoci přátel
mého bratra, honíme ji ještě teď.
Nezbývalo než se s holubicí po „nádherném“ svatém týdnu rozloučit. V úterý ji mí
rodiče odvezli na Slovensko, kde byla tahle
holubí kráska předána do rukou majitelů.
Nutno říci, že i když se některé mé dny
neobešly bez holubích excesů a problémů,
našel si tenhle malý ptáček místo v mém
srdci a přiznávám, že ukápla i slza, když má
týdenní kamarádka odjížděla.
Chtěla bych vám tímto říct, že po téhle
zkušenosti bych si dobrovolně domů už nevzala žádné takové zvíře, ale prosím, neberte mé výzvy vážně. Nic nenahradí ten pocit,
kdy si uvědomíte, že jste dokázali pomoci
dobré věci. I když vás to stojí krém na koláč.
Eva Jurečková
foto: Martin Trubač

Akce v Trojanovicích a okolí

Dne 2. 6. 2013 se na kácení máje v Trojanovicích pořádaly okružní jízdy. Jízdné bylodobrovolné.
317,- Kč, které jsme vybrali z jízdného,
jsme dali obětem výbuchu panelového
domu ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Martin & Marek Strnadlovi

Všem čtenářům
Obecních novin
přejeme
hezké prázdniny
a příjemnou dovolenou!

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

