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Práce nebudou představovat žádné riziko
V minulém čísle Obecních novin z Trojanovic jsme informovali o relikvidaci vrtů
u Solárky pod Radhoštěm a mezi Kozincem a Kyčerou. Zásah provádí ﬁrma Moravské naftové doly. Jejímu zástupci ing.
Petru Klikovi jsme položili několik otázek.
Mohl byste stručně představit vaši společnost Moravské naftové doly? Jaké služby nabízíte?
MND Drilling & Services a.s. je největší
společností v České republice zabývající se
vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu. Naše společnost má také dlouholetou
tradici a zkušenosti v oblasti poskytování
podzemních oprav, likvidací či relikvidací
sond a vrtů a s tím souvisejícími službami
a servisy jako je například výroba produkčních křížů, karotážní práce či výzkum sond
včetně slickline operací.
MND DS je jednou ze společností patřících do skupiny MND. Jediným akcionářem společností skupiny MND je MND
Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.
100% vlastníkem MND Group je ﬁnanční
skupina KKCG.
Co konkrétně budete v Trojanovicích dělat?
V rámci plnění zakázky Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice bude probíhat opakovaná likvidace
(relikvidace) dvou vrtů v oblasti Frenštátu
a Trojanovic, jejichž likvidace byla v minulosti provedena nedostatečně.
Oba vrty jsou netěsné (nehermetické)
a v souvislosti s touto skutečností u nich
dochází k opakovaným výronům metanu.
Úniky zemních plynů jsou tak výrazné, že
byly medializovány a evokovaly závazný
příkaz státní báňské správy na jejich opakovanou likvidaci. Relikvidací obou vrtů
dojde k zamezení výrazného nebezpečí
pro společnost. Jejich současný stav ohrožuje jak životy místních obyvatel, tak jejich
majetek.
Jak bude relikvidace vrtů v Trojanovicích
probíhat?
Zakázka je rozdělena na několik dílčích
částí. První z nich je takzvaný atmogeochemický průzkum, jehož účelem je ověření
plošného rozsahu výstupů zemních plynů a
maximálních koncentrací metanu na obou
lokalitách. Tuto část zakázky v minulých
dnech prováděla k tomuto účelu akreditovaná zkušební laboratoř. V rámci přípravných prací budeme připravovat ústí vrtů a
vybudujeme panelovou plochu pro nastěhování soupravy. Poté následuje samotná

relikvidace jednotlivých vrtů. Ta spočívá
zjednodušeně v pročištění vrtu, provedení
zkoušek hermetičnosti, upálení těžební a
úvodní kolony s následným zacementováním vrtu. Po skončení relikvidačních prací
a odstěhování soupravy budou rozebrány
panelové plochy a pozemky zrekultivovány
a uvedeny do původního stavu. Poté proběhne další kontrolní atmogeochemický
průzkum.
Jakou techniku budete při relikvidační práci používat? Jak vypadá vrtná souprava?
Pro samotnou relikvidaci vrtů naše společnost použije soupravu IDECO-SBS-DIR 5505 DRIVE IN RAMBLER. Tato
souprava byla vyrobena v Rakousku a má
nosnost 82,5 tun. Čistá výška této soupravy
činí 32,4 m. Souprava je schopná pracovat
do hloubky 2 200 m a je schválena pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu.
Svým vybavením, příslušenstvím a potřebným nářadím splňuje požadavky dle standartu API a předpisů vydaných Českým
báňským úřadem o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem. Protierupční zařízení, které je během relikvidačních prací používáno, je schopno spolehlivě uzavřít vrt
v každé etapě likvidace. Pro představu, jak
tato souprava vypadá, přikládáme ilustrační fotograﬁi.
Ovlivní vaše práce okolí? Např. hluk, změny
povrchu apod.
Během relikvidace obou vrtů a prací
za pomoci soupravy DIR 5505 bude zvýšený hluk v okolí pracoviště. Při provozu
soupravy jsou největšími zdroji hluku motor soupravy a motory čerpadel. Standard-

ní pracovní činnost provádí osádka MND
DS především v nejbližším okolí ústí vrtu
a na pracovních plošinách soupravy. Část
přípravných, manipulačních a kontrolních
prací probíhá na vymezené pracovní panelové ploše v okolí soupravy ve vzdálenosti
cca 20 metrů od ústí vrtu. Naše společnost
má pro všechny své soupravy zpracovány
hlukové studie zpracované certiﬁkovanou
hygienickou zkušební laboratoří. V případě, kdyby mělo dojít k překročení limitů
úrovně hluku stanovených zákonem 258/
2000 Sb. zákon o ochraně veřejného zdraví,
je naše společnost schopna vybudovat kolem zdroje hluku hlukovou bariéru.
Pokud jde o váš dotaz na změny povrchu,
pak se naše společnost zavázala po skončení relikvidačních prací panelovou plochu
rozebrat, pozemek v okolí vrtu zrekultivovat a uvést do původního stavu.
Jak dlouho budou relikvidační práce trvat?
Samotné relikvidační práce s vrtnou soupravou budou trvat zhruba dva měsíce, což
znamená cca měsíc na každém vrtu.
Bude znamenat relikvidační práce nějaké
riziko pro obyvatele v blízkosti vrtů?
Relikvidační práce nebudou představovat
pro místní obyvatele žádné riziko. Naše
společnost má bohaté zkušenosti s tímto
typem prací. Některé z relikvidací, které
jsme v minulosti již prováděli, probíhaly
dokonce i na soukromých pozemcích
a v těsné blízkosti obydlí. V tomto konkrétním případě se jednalo o relikvidaci
vrtu, u nějž hrozilo pronikání ložiskových
médií do podzemní vody a zemin, který se
nacházel na soukromém pozemku a v bezprostřední blízkosti rodinného domu. Relikvidace vrtu zamezila ohrožení bezpečnos-
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ti obyvatel domu a umožnila vlastníkovi
pozemku jeho plnohodnotné využívání.
Zpátky k vaší společnosti. Není to jen ČR,
kde je vaše společnost činná. Ve kterých dalších zemích působíte a jak?
MND Drilling & Services poskytuje své
služby převážně v jihovýchodní části České
republiky. Společnost se rovněž podílela na
některých zahraničních projektech. V posledních letech to bylo zejména
s vrtnou soupravou Bentec 350 AC, která
operovala v Maďarsku či na Slovensku, podílela se na takzvaných Shale gas projektech v Polsku. Aktuálně se naše vrtná souprava nachází na severu Srbska.

Na webových stránkách máte krásné motto,
ve kterém se mimo jiné říká, že příroda vás
inspiruje. Jak? V čem?
Mottem společností skupiny MND je:
„Vše krásné, co je kolem nás, pochází
z přírody. Krásná příroda tu vždy byla, je a
chceme, aby zůstala i do budoucna. Vše, co
děláme, děláme s maximálním ohledem
na
přírodu. Příroda nás inspiruje.“
V praxi to znamená, že při svých činnostech
klademe maximální důraz nejen na dodržení vysokého standartu a jakosti odváděné
práce, ale samozřejmě také na ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu
zdraví našich zaměstnanců při práci.
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MND Drilling & Services a.s. má zaveden
integrovaný systém managementu HSEQ
(Health & Safety, Environment, Quality)
podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO
18001, v platném znění. Udělené certiﬁkáty systému managementu jakosti, systému
managementu životního prostředí a systému managementu OHSAS jsou vystaveny
společností TÜV SÜD Management Service GmbH München.
Děkuji za rozhovor.
rozhovor připravil Martin Trubač
foto poskytl: ing. Petr Klika

Oprava sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
Každého návštěvníka Radhoště symbolicky „vítali sv. Cyril a Metoděj“, kromě sochy
Radegasta nejznámější dílo frenštátského
rodáka sochaře Albína Poláška. Letos 8.
července pracovníci kamenosochařské ﬁrmy pana Švardaly sousoší odvezli do své
dílny v Olomouci a žulový podstavec rozebrali. Návštěvníkům Radhoště se naskýtá
neobvyklý pohled na osamocenou kapli.
Proč k tomu došlo?
Jeden ze žulových bloků, na kterých socha
spočívala, byl prasklý a vyžaduje odbornou
opravu. Příčinou praskliny byl nedostatečně pevný základ. Nový základ bude zpevněn železnou armaturou, a proto by měl
být dostatečně stabilní. Bronzové sousoší je
spojeno ze tří částí. Při poklesu základu
v jednom ze spojů vznikla mikrotrhlina,
kterou dovnitř zatékala voda. Předpokládali jsme, že v základu nebo podstavci budou
uloženy historické dokumenty z roku 1931.
Nic nebylo nalezeno, avšak v útrobách
sousoší byla uložena zacínovaná schránka
ze zinkového plechu o rozměrech 27 x 17
cm, 2 cm vysoká. Bohužel schránka byla
v místě, kde do sochy zatékalo, a proto byla

Reklama a inzerce

z jedné třetiny zrezivělá.
Slavnostní otevření schránky se uskutečnilo v obřadní síni frenštátské radnice 18.
července dopoledne. Uvnitř byla Kniha
o památném Radhošti od spisovatele Františka Horečky a několik dobových plakátů. Vše nasáklé vodou a ve velmi špatném
stavu. Nález byl pro některé přítomné
zklamáním. Osobně jsem se domníval, že
schránka bude obsahovat dobové mince a
bankovky, případně dopis nebo vzkaz
od Albína Poláška.
Knihu o památném Radhošti vydal František Horečka v roce 1931 a sousoší sv. Cyrila
Metoděje popisuje následovně:
„Sousoší sv. Cyrila a Metoděje jest líbezným
výrazem evangelijní krásy, bratrství a touhy
po sjednocení Slovanů ve víře. Nové lidství
vyzařuje z tváře apoštolů... Žilnaté ruce ukazují, že oba jsou muži práce. Pohanský bůžek
u nohou jest obrazem poraženého pohanství.
V rozevřené knize, již drží sv. Cyril = velebný,
čteme hlaholským písmem počátek evangelia
sv. Jana „Na počátku bylo Slovo“.
Sv. Cyril nezapře ﬁlosofa, mírně a soustředěně hledí ve svém mnišském hábitu, jeho

tvář činí mladším dojmem než sv. Metoděje, již holohlavého, jenž s vyšším stářím dožil se také větších starostí, jichž zůstal Cyril
předčasnou svou smrtí (ve 42 letech) ušetřen.
Také arcibiskupská hodnost Metodějova vyznačena jest bohatším rouchem. (Metoděj =
pořádku milovný). Duté sousoší je 2,6 m vysoké a váží 8 q, je ulito z bronzu. Zdvíhá se
na žulovém postavci vysokém 1,6 m.“
Sousoší bude opět na původním místě
do konce srpna.
Drahomír Strnadel
foto: www.denik.cz
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Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice ze dne 24. června 2013
18/1 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro
vedení kanalizačního řadu v pozemku p. č. 3579/3 a p. č. 2152/1
v k. ú. Trojanovice a nesouhlasí s realizací kanalizační přípojky v dotčených pozemcích. V případě, že bude investor požadovat spoluﬁnancování obce Trojanovice, požaduje obec podrobné
rozpočty na vybudování přípojky a řadu pouze s položkami, které
jsou cenově rozdílné při budování řadu nebo přípojky, přičemž
ceny nebudou odvozeny od ceníkových rozpočtových položek, ale
od cen v místě obvyklých na základě nabídek alespoň dvou ﬁrem
z Trojanovic a okolí. Platbu a podmínky věcného břemene určuje
směrnice č. 1/2010.
18/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o výpůjčce na 3 kontejnery na papír a 2 kontejnery na plast, která bude
uzavřena se společností EKO-KOM, a.s..
18/3 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene
v pozemku p. č. 3613/3 v k. ú. Trojanovice pro nadzemní kabelové
vedení NN k pozemku p. č. 1501/1 v k. ú. Trojanovice. Platbu a
podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010 a dále ruší
usnesení č. 12/3, které bylo schváleno na 12. zasedání zastupitelstva obce dne 20. srpna 2012.
18/4 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p. č. 3540 pro podzemní kabelové vedení NN k pozemkům p. č. 2670/20, 2670/19, 2670/18 a 2670/17 v k. ú. Trojanovice.
Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2010.
18/5 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o partnerství s Městem Frenštát p. R. týkající se realizace projektu “Beskydské nebe
– život v korunách stromů”.

18/6 Zastupitelstvo obce schvaluje použití hospodářského výsledku Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy
Trojanovice za rok 2012 ve výši 128 078,50 Kč. Tyto prostředky
budou rozděleny do fondu odměn ve výši 44 827,- Kč, tj. 35% a
do rezervního fondu 83 251,50 Kč. Fond odměn bude použit na
ﬁnancování asistenta pedagoga na základní škole.
18/7 Zastupitelstvo obce schvaluje použití odpisů ve výši 348 192,Kč na opravu dívčích toalet ve staré části budovy školy.
18/8
a) Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce
Trojanovice za rok 2012 bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Trojanovice
za rok 2012 dle příloh.
18/9 Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemků p. č. 125/3
o velikosti 29 m2, p. č. 133/6 o velikosti 95 m2 a p. č. 137/4 o velikosti 243 m2 v k. ú Trojanovice, které vzniknou na základě geometrického plánu č. 3450-9/2013, který je úředně ověřený panem Ing.
Václavem Glatzem dne 5. března 2013 za cenu 20,- Kč/m2
18/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) návrh celoročního hospodaření Mikroregionu Frenštátsko
za rok 2012.
b) závěrečný účet Mikroregionu Frenštátsko za rok 2012 dle příloh.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice ze dne 8. července 2013
19/1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru pro veřejné zakázky a granty.
19/2 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky a granty a rozhoduje, že realizaci zakázky “Dopravní řešení u základní školy na Lomné” provede ﬁrma Strabag a.s. za cenu
2.305.319,33 bez DPH.
19/3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky a granty a rozhoduje, že realizaci zakázky “Moderní sportoviště sportovní areál Lomná Trojanovice část 2 – přeložka kanalizačního sběrače” provede ﬁrma Trasko, a.s.. za cenu 446.446.59
bez DPH.
19/4 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky a granty a rozhoduje zrušit výběrové řízení na zakázku “Moderní sportoviště sportovní areál Lomná Trojanovice část 1 – multifunkční hřiště” z důvodu absence nabídek a rozhoduje o vypsání
nového výběrového řízení.
19/5 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu pokračovat v přípravě
projektu pro dotace z OPŽP, prioritní osy 7, spočívající v rekonstukci Restaurace Rekovice na Beskydské ekocentrum.
19/6 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajistit znalecký
posudek hodnoty nemovitosti p. č. 2134/1 o ploše 153 m2, p. č.
2134/6 o ploše 535 m2 a p. č. st. 384/1 o ploše 702 m2 a stavby č. p.
353 a pověřuje starostu obce jednat s potencionálními provozovateli smíšeného zboží.
19/7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) zprávu ﬁnančního výboru.
b) návrh ﬁnančního výboru vyhovět žádosti pana Petra Bárty ze 16. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice a schválit koupi
stavby “Kanalizační sběrač na p. č. 3585/1 - 3580/5 v k. ú. Trojanovice, obcí Trojanovice.
19/8
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajistit odborné posouzení
na procentuální cenový rozdíl mezi budováním kanalizační přípojky a kanalizačního řadu.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Naši jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Bohuslava Morisová

91 let

Marie Buksová

80 let

Františka Varadyová

80 let

Ivan Mikeska

80 let

Ludmila Stavárková

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice ze dne 22. července 2013
20/1 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi nemovitosti č.p. 353 a
přilehlých pozemků. Jedná se o nemovitosti zapsané na LV č. 1632
p. č. st. 384/1 o výměře 702 m2, p. č. 2134/1 o výměře 153 m2, p. č.
2134/6 o výměře 535 m2 a budova č. p. 353 stojící na p. č. st. 384/1.
Cena nemovitostí činí 2.700.000,- Kč.
20/2 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013
– viz příloha.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Obec opět investuje do nemovitostí

Obec opět investuje do nemovitosti. Na Lomné je to veřejným tajemstvím, ale v ostatních částech obce se o tom asi neví. Paní Radka
Pustějovská, která je majitelkou obchodu naproti Hotelu Beskyd,
se rozhodla tuto nemovitost prodat. Jsem jí velmi zavázán za to, že
jako první šla na obec a nabídla nemovitost do obecního majetku.
Jedná se o nemovitost, která je velmi důležitá jak pro zajištění stabilních potřeb Trojanovjanů, tak pro rozvojový potenciál obce. Paní
Radka hodlá Potraviny provozovat do konce měsíce října. Poté by
obec provedla jednoduchou rekonstrukci interiéru obchodu, který by byl zvětšen. Tato rekonstrukce by trvala zhruba jeden měsíc, takže k 1. prosinci roku 2013 by měl být obchod opět otevřen.
Do obchodu by se nastěhoval obchodní řetězec Hruška, se kterým
bude podepsaná nájemní smlouva minimálně na 5 let s možností
prodloužení nájmu. Jednalo by se o stabilního partnera obce, který
by zajistil kvalitní zásobování obchodu zbožím. Podle mne se bude
jednat o velmi pozitivní změnu.
Další prostory nemovitosti budou asi zatím určeny k pronájmu.
Nicméně mou vizí je rekonstruovat objekt tak, aby z něj byl multifunkčnějsí prostor. Pokud se domluvíme s Českou poštou na spolupráci, tak bych tam rád, kromě potravin, udělal pobočku České
pošty, informační centrum, obecní úřad a také knihovnu. Spojením
více funkcí by lokalita i nemovitost ožila a spolu se školou vytvořila
homogenní funkční celek. Rád bych, aby nemovitost byla z čelní
strany rekonstruována co nevíce do původní podoby, tak jak je
na přiložené historické fotograﬁi. Tato vize multifunkčnosti je však
zatím pouze vizí a bude ještě na diskusi obecního zastupitelstva, jak
s ostatními prostory naložit dále.
Ještě jednou bych rád poděkoval paní Radce Pustějovské a ohodnotil její přístup k prodeji nemovitosti obci Trojanovice. Její přístup
a zájem o budoucnost nemovitosti se dá považovat za příkladný.
Jsem za to opravdu vděčen.
Jiří Novotný
starosta obce
foto poskytl Jiří Novotný
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Stavební úřad vydal rozhodnutí, OKD má
na odstranění těžních věží 10 měsíců
V úterý 25. června vydal odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. To se týká více než 50 budov v areálu Dolu
Frenštát včetně obou těžních věží. Na likvidaci těchto černých staveb má OKD 10 měsíců.
Na začátku roku 2011 zjistila obec Trojanovice, že budovy v areálu Dolu Frenštát jsou už více než dvacet let černými stavbami a
podala podnět k zahájení řízení o jejich odstranění. Po dvou a půl
letech vydal stavební odbor rozhodnutí, které ﬁrmě OKD nařizuje likvidaci staveb a to nejpozději do 10 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Do čtyř měsíců má společnost OKD
předložit stavebnímu úřadu návrh technologického postupu prací
při odstraňování staveb.
Osobně jsem velmi rád, že nám dal stavební úřad za pravdu a vyvrátil všechny lživé argumenty OKD a báňského úřadu, které pouze protahovaly celé řízení.
OKD dlouhodobě tvrdí, že má vůči státu povinnost udržovat
konzervační režim na Dole Frenštát a že této povinnosti nemůže
dostát bez stávajících staveb. Pravdou je, že OKD má povinnost
ochránit ložisko. Už v roce 2003 si nechala společnost OKD zpracovat projektovou dokumentaci alternativního způsobu ochrany
ložiska, kterým je zasypání těžních jam výpěrkem. Tento relativně
jednoduchý a úsporný způsob konzervace dolu by přišel, jak uvádí projektová dokumentace OKD, na méně než kolik stojí roční
údržba dolu v současném stavu. To je částka zhruba 60 milionů
korun. OKD se přesto snažily stavební úřad přesvědčit o tom, že
by likvidace dolu přišla na více než jednu miliardu.
Divím se, že ﬁrma OKD v době, kdy je nucena razantně snižovat
platy horníků, současně zcela nesmyslně vynakládá ročně desítky
milionů na udržování Dolu Frenštát. Už před měsícem jsem navrhoval generálnímu řediteli společnosti Jánu Fabiánovi schůzku
na toto téma.
OKD měly 15 dnů na to, aby se proti rozhodnutí o odstranění černých staveb odvolaly. Už v září 2011 deklarovaly ústy svého personálního ředitele Radima Tabáška, že budou rozhodnutí stavebního
úřadu respektovat. Ovšem nestalo se tak. Společnost OKD se proti
rozhodntuí odvolala a ukázala tak pouze svou nedůvěryhodnost
a nezodpovědnost. Nyní tedy budeme muset počkat na vyjádření
krajského úřadu, který je odvolacím orgánem stavebního úřadu.
Jiří Novotný
foto: archiv obec Trojanovice
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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 srpen 2013

s vydíráním, plánovaným únosem a nakonec i s vraždou. V hlavních rolích černé komedie Dwayne Johnson, Mark Wahlberg, Ed
Harris. Nevhodné pro děti do 15 let. Žánr: akční komedie, délka
ﬁlmu 129 minut. Vstupné 110 Kč. CINEMART

Ve čtvrtek 1. srpna 2013 ve 20.15 hodin
PROJEKT 100: VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Film ČR
Všichni dobří rodáci jsou poetickou a přesto nesmlouvavou kronikou jednoho z bolestivých období 20. století a jedním z nejlepších
československých snímků vůbec.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: drama, délka ﬁlmu 115 minut.
Vstupné 80 Kč, pro členy FK 40 Kč. AČFK

Od úterý 13. do středy 14. srpna 2013 ve 20.15 hodin
OČISTA
Film USA/české titulky
Amerika je semeniště zločinu, věznice praskají ve švech. Vláda
přijala rozhodnutí, podle kterého každoročně vyhradí 12
hodin v průběhu kterých se všechny zločiny včetně vraždy stanou
legální.
Nepřístupné pro děti do 15 let. Žánr: horror, thriller, délka ﬁlmu 85
minut. Vstupné 110 Kč.
CINEMART

Od pátku 2. do neděle 4. srpna 2013 v 18.00 hodin
BLUE JASMINE
Film USA/české titulky
Woody Allen se vrací do svého milovaného New Yorku. Žena, které zdánlivě nic neschází a mohla by si v klidu užívat „bezstarostného“ života, se náhle ocitá na prahu těžké osobní krize. Jediné řešení
vidí v útěku ze zaběhlých stereotypů a v nalezení nového začátku
ve slunném San Franciscu.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: komedie, délka ﬁlmu 98 minut.
Vstupné 100 Kč. BIOSCOP
Od pátku 2. do neděle 4. srpna 2013 ve 20.15 hodin
RED 2
Film USA/české titulky
Ti nejlepší nikdy neodpočívají. Vysloužilí agenti, kteří rozhodně
nezrezivěli a umějí kousat, se vrací. Trojice Bruce Willis, John Malkovich a Helen Mirren budou mít v pokračování velmi exklusivní
posily, Anthony Hopkinse či Catherine Zetu-Jones.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: akční komedie, délka ﬁlmu 112
minut. Vstupné 100 Kč. BONTON
Od úterý 6. do středy 7. srpna 2013 ve 20.15 hodin
ČERNÁ VDOVA
Film Libanon/Francie/Katar/Belgie
Filmová adaptace mezinárodního bestselleru alžírského spisovatele
Yasmina Khadraua sugestivně vykresluje morální dilema arabsko-izraelského chirurga, potýkajícího se s obviněními jeho manželky
ze sebevražedného teroristického útoku.
Nepřístupné pro děti do 15 let. Žánr: psychologický thriller, délka
ﬁlmu 102 minut. Vstupné 90 Kč.
FILM EUROPE
Ve čtvrtek 8. srpna 2013 ve 20.15 hodin
HLAS
Film Turecko/české titulky
Příběh ženy, ke které začne promlouvat zvláštní hlas, přicházející
ze záhadného zdroje, a odhaluje její doposud nikým nepoznané
fakty a souvislosti. Zdá se, že je to Boží hlas, avšak brzy se začne
zintenzivňovat a Deryin život se změní na noční můru.
Nepřístupné pro děti do 15 let. Žánr: horror, thriller, délka ﬁlmu 97
minut. Vstupné 90 Kč.
FILM EUROPE
Od pátku 9. do neděle 11. srpna 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 110 Kč, dětské 90 Kč. CINEMART
Od pátku 9. do neděle 11. srpna 2013 ve 20.15 hodin
KREV A POT
Film USA/české titulky
Pravdivý příběh o gangu kulturistů z Miami, kteří se zapletou

Od čtvrtku 15. do neděle 18. srpna 2013 v 18.00 hodin
ŠMOULOVÉ 2
Film USA/český dabing
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům jménem Naughties, aby získal všemocnou, magickou šmoulí esenci.
Přístupný bez omezení. Žánr: animovaná komedie. Vstupné 140
Kč, dětské 110 Kč. FALCON
Od úterý 20. do čtvrtku 22. srpna 2013 ve 20.15 hodin
PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR Film USA/české titulky
Percy Jackson, doprovázený svými přáteli, jde k Moři netvorů získat legendární Zlaté rouno a zachránit CampHalf-Blood.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: akční, dobrodružný, délka ﬁlmu 130 minut. Vstupné 110 Kč. CINEMART
Od pátku 23. do neděle 25. srpna 2013 v 18.00 hodin
KICK ASS 2: NA PLNÝ KOULE Film USA/české titulky
Pokračování superhrdinské akční komedie.
Nepřístupné pro děti do 15 let. Žánr: akční komedie, délka ﬁlmu
113 minut. Vstupné 110 Kč.
CINEMART
Od úterý 27. do středy 28. srpna 2013 ve 20.15 hodin
DRSŇAČKY
Film USA/české titulky
Sandra Bullock v roli nepřizpůsobivé speciální agentky FBI v honbě za nemilosrdným drogovým magnátem.
Přístupný bez omezení. Žánr: akční komedie, délka ﬁlmu 117 minut. Vstupné 100 Kč. CINEMART
Od čtvrtku 29. srpna do neděle 1. září 2013 v 18.00 hodin
LETADLA
Film USA/český dabing
Dusty, práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát
se závodníkem. Jenže Dusty není na závodění stavěný a pak je tu
ještě jeden nezanedbatelný problém: bojí se výšek...
Přístupný bez omezení. Žánr: animovaná komedie, délka ﬁlmu 85
minut. Vstupné 120 Kč, dětské 100 Kč. FALCON
Od čtvrtku 29. srpna do neděle 1. září 2013 ve 20.15 hodin
LÍBÁNKY
Film ČR
Drama jedné svatební oslavy v podání režiséra Jana Hřebejka.
V hlavních rolích Aňa Geislerová, Stanislav Majer.
Přístupný bez omezení. Žánr: drama, délka ﬁlmu 98 minut. Vstupné 130 Kč. FALCON
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
výstava obrazů akad. malíře Miloše Šimurdy
VESMÍRNÝ VOZATAJ
Vernisáž se uskuteční 1. srpna 2013 v 17.00 hodin
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 15. 9. 2013

MO KDU-ČSL v Trojanovicích pořádá
v neděli 18. srpna 2013
DOŽÍNKY

Program:
- v 8:45 hodin děkovná mše za letošní úrodu v dolním kostele ve Frenštátě p. R.
- v 15 hodin dožínková zábava „u planiskového mostu“
v Trojanovicích.
V průběhu slavnosti vystoupí valašský soubor Radhošť.
K tanci a poslechu hraje paní Porubová ze Zašové.
Občerstvení, lopaťáky, guláš, kolo štěstí.
Vstupné dobrovolné.
Čistý výtěžek bude věnován na opravu horního kostela
ve Frenštátě p. R.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé

FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
16. srpna 2013 od 17.00 do 22.00 hodin
v prostorách frenštátského muzea
Pro děti zahraje loutkové Divadlo babky Miládky, hudební
program - Polajka z Rožnova p. R.
Po celou dobu trvání muzejní noci: promítání archivních ﬁlmových snímků, střelba na laserové střelnici pro děti, prohlídka výstav a expozic.
Podrobný program na plakátech.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota a neděle 9.00 - 15.00
www.muzeumfrenstat.cz

Římskokatolická farnost ve Frenštátě p. R.
a Matice Radhošťská
zvou

na slavnostní mši svatou
v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
dne 7. 9. 2013 v 15 hodin

u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu.
Mši svatou bude sloužit J. E. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský – primas český.
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Reklama a inzerce

Uplynulý školní rok
Brzy se dětem přehoupnou letní
prázdniny do druhé poloviny a já
se ještě jednou ohlédnu za ukončeným školním rokem.
Poslední školní den převzalo hodnocení své školní práce celkem 116
žáků. S třinácti nejstaršími z nich
jsme se rozloučili a doufám, že budou úspěšně pokračovat ve studiu i
v šestém ročníku na okolních školách.
Učitelé použili k hodnocení vědomostí a dovedností dětí všechny klasiﬁkační stupně a z vyznamenání se radovalo celkem 92 žáků. Že se děti snaží nejen
v učení, ale i v jiných oborech, dokazuje 30 pochval třídních
učitelů, které byly uděleny převážně za reprezentaci ve sportovních a sběrových soutěžích. Na opačném konci jsou napomenutí třídních učitelů, která byla udělena třem žákům.
Všechny zameškané hodiny byly zákonnými zástupci řádně
omluveny a neomluvená absence se nevyskytla.
V těchto letních měsících probíhají ve škole rekonstrukce
výdejny stravy, dívčích toalet ve staré části budovy a elektroinstalace také ve staré části.
Všem dětem přeji krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody.
Soňa Bunčková
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Třetí ročník Horečky festu se opravdu vydařil
Letos slibovali pořadatelé multižánrového
hudebního festivalu Horečky fest 2013 vynikající program a celou řadu vylepšení.
O tom, jak dostáli svým slibům, se v sobotu
20. července mohlo přesvědčit přes 2 000
návštěvníků festivalu. Během 14hodinového hudebního maratonu se postupně představilo celkem 16 kapel a sólových interpretů. Mezi nimi byla celá řada velkých jmen,
jako je Kamil Střihavka, Rock & Roll Band
Marcela Woodmana, Visací Zámek anebo
Monkey Business. Celá akce porostla nejen
po stránce programové, ale také technické.
Program probíhal na třech
pódiích, z toho na dvou velkých scénách
byly k vidění velkoplošné projekce. Zvuk
a světla letos neměly chybu. Když k tomu
připočítáme dokonalé počasí a vynikající
festivalové fanoušky, dá se bez přehánění
říci, že šlo o zatím nejúspěšnější ročník tohoto festivalu.
Program šlapal jako hodinky bez časových
skluzů. Dobrá nálada, pohoda a chuť se
bavit byla všudypřítomná. Na všech třech
pódiích vystoupili jako první frenštátští
hudebníci. Na Siemens stage to byl Swing
Time Band Martina Svobody, na Continental stage frenštátská rocková kapela Oﬀ
Axis a konečně na komorní scéně u restaurace Rekovice zahrála parta výborných instrumentalistů Hot Club Fren. Během dne
se návštěvníci průběžně přelévali od jednoho pódia k druhému a podle svého gusta
si vychutnávali pestré hudební menu. Zatímco hip hoppová formace ZZO upoutala
pozornost publika svými texty, tak
na přesnou rytmiku zase přilákali početné

publikum oderští Crash Drums. Věkový
průměr této 11členné bubenické formace je
neuvěřitelných 12 let. Nástup festivalových
hvězd začal v 16.30 hodin, kdy na scénu nastoupila špičková rocková kapela Imodium.
Tato broumovská hudební formace, která

je na naší hudební scéně už třináct let, doslova napumpovala publikum energií. Následný program patřil Kamilu Střihavkovi a
kapele Leaders. Blonďatý, opálený a naprosto uvolněný Kamil Střihavka si všechny
dokonale získal. Zazněly ty největší pecky
a Střihavka ukázal, že je jako vždy ve vynikající pěvecké formě. Poté přišlo na řadu

rockenrollové peklo, jedině tak lze totiž
nazvat hodinu a půl trvající hudební show
Marcela Woodmana a jeho Bandu. Marcel
Woodman rozhýbal stovky fanoušků a sypal do hlediště amﬁteátru jeden šlágr
za druhým. V podobném rozjásaném duchu, i když tak trochu po svém, se neslo následující vystoupení Jana Budaře a Eliščina
Bandu. Zatímco se na velkých pódiích řádilo, tak třetí komorní scénu ovládl pohodář
tělem i duší, pábitel a básník s harmonikou
Václav Koubek. Vaška vystřídala na malé
scéně Tereza Vašutová z Ostravy, která
za doprovodu kapely Nice to meet you opět
ukázala své pěvecké kvality. Před 22. hodi-

nou se hlediště amﬁteátru zcela zaplnilo a
při pohledu na Siemes stage, přes kterou
visel velký černý závěs, bylo jasné, že se za
ním chystá něco velkého. Krátce po desáté
večer opona spadla a rozjel se skvělý hudební cirkus plný světel a přelévajících se ryt-

mů… prostě Monkey Business. „Mankáči
jsou naprosto skvělí, vidět je naživo je fakt
zážitek!“ Křičí na pořadatele stojícího vedle
mixážního pultu jedna z rozjásaných fanynek. Ohromný tisícihlavý kotel pod pódiem
jásá a užívá si naplno dokonalou show jedné z nejoriginálnějších kapel i excelentního
výkonu pěveckého tandemu Tonye Graves
a Matěje Rupperta. Matěj jakožto velký komediant a vynikající pěvec opět nezklamal,
když jako přídavek na závěr vystoupení vysekl kus operní árie a při odchodu z pódia
udělal gymnastickou hvězdu. Půl hodiny
před půlnocí si přišlo na Continental stage poslechnout několik stovek lidí kapelu
HTK Band. Ta na loňském Horečky festu,
ještě pod názvem Tři ve při, sklidila obrovský úspěch. Na komorní scéně u Rekovic
zatím končil koncert frenštátské skupiny
Last minute, kterou vystřídala úletová hudební formace Rotoped Band. Nabušený
festivalový program spěl ke svému závěru.
A závěr takovéto akce mohl patřit jedině
skutečné legendě. Letos padla volba pořadatelů na punkový Visací Zámek. Osm
pořadatelů drželo ploty pod pódiem, aby
odolaly náporu pogujících fanoušků. Visáči
byli jako zakončení zatím nejúspěšnějšího
Horečky festu zkrátka skvělí.

Součástí programu festivalu bylo vytvoření
unikátního uměleckého díla. Tím je obraz
o ploše 15 m2 inspirovaný hudbou a městem Frenštát pod Radhoštěm. Této výzvy
se ujali Martin a Mirek z výtvarné skupiny
Sprayart34 z Ostravy, kteří během 7 hodin
vytvořili na dřevěnou plochu o rozměrech
6x2,5 m pomocí barevných sprejů úžasný
obraz. Na něm se v rockovém oparu nebes
vznáší patron města svatý Martin s mikrofonem v ruce, doprovázen dvěma husami,
které na sebe vzaly podobu reprobeden.
Nechybí ani skandující dav hudebních fanoušků a symboly Frenštátu, jako je skokanský můstek a historická radnice. Tento
obraz bude na věčnou památku Horečky
festu 2013 a také jako pocta hudbě trvale
vystaven na pódiu ve frenštátském autokempu.
autor tiskové zprávy: Marian Žárský
foto: Jan Novotný, Petr Šigut
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Trojanovice ve vzpomínkách texaských krajanů
V červencovém vydání Obecních novin
byli čtenáři informováni o článku z krajanských novin Našinec, který je nekrologem
panu Janu Liďákovi a současně vzpomínkou autora na rodnou obec, konkrétně
Bystré – Jandůvky. Podstatnou část článu
zveřejňujeme, protože se jedná o zajímavý
historický dokument, který popisuje Bysté
na konci 19. století.
Dne 23. října pohřbili jsme na katolickém
hřbitově na Hostýně za velké účasti pana
Jana Lidiaka...Zesnulý pan Lidiak byl narozen na zdejším bývalém Bluﬀě, nynějším
Hostýně. Po několik roků byl učitelem
ve zdejší škole Radhošť. Pak odstěhoval se
do Pecan, tam pak vyučoval několik roků a
pak se přistěhoval zpět do hostýnské osady,
kde převzal farmu po rodičích své manželky...
To okolí odkud oni (Lidiakovi) pocházeli,
jmenovalo se Jandovy Louky, všichni Jandové,
kteří tady před mnoha lety bydleli, pocházeli
z toho okolí. Vypadalo to jak malá vesnička,
z jedné strany ohraničená vysokými horami, a sice od severní strany byla Lysá hora,
proslula tím, že se na ní ve skrýších zdržoval
slezský mladík, jménem Ondráš, obávaný od
okolního panstva, jenž také byl nazýván pán
Lysé hory. Hora ta patrně odvozuje své jméno od toho, že na jejím vrcholu není žádného
porostu, nýbrž jen holé skalnaté temeno.
Další sousední hora táhnoucí se dále k východu jmenovala se Ondřejník. Tato hora
dostala svoje jméno po tom Ondráši. Za tou
horou letní dobou vycházelo slunce a osvětlilo celé Trojanovice…Další hora jmenovala
se Stolová, dále v úhle nalézající se hora sluje
Čertovy mlýny. Jsou tam rozličné skály podobné mlýnským kolům a jiným mlýnským
zařízením. Co tam ti čerti mleli, nevím, zda-

-li dubové žaludy a neb bukovou úrodu, takzvané bukvice. Jiná veliká hora táhnoucí se
na velkou vzdálenost jihozápadním směrem
k Radhošti od východní strany; tu horu jmenují Ožínák. To jméno patrně pochází
od toho, že za starých dob babičky na ní obžínaly srpami trávu a snášely ji na zádech
domů, aby měly čím krmit své kravičky a
kozy přes zimu. Západní strana té hory jmenovala se Noříčí. Mnozí staří lidé v hospodě
při sklence kořaly dohadovali se, která z těch
dvou hor je vyšší, zda Radhošť neb Noříčí.
Radhošť je však vyšší.
Tyto hory táhnoucí se jedna za druhou končí Radhoštěm. Ovšem jest veliká vzdálenost
od Lysé hory až na Radhošť.
Údolí, o kterém jsem se již dříve zmínil, odkud pocházejí Jandové a Lidiaci, jest vklíněno mezi těmi horami. Poněvadž ta Čertova
hora jest poněkud vzadu na východ k Slovensku, zimní dobou na to údolí ani slunce nesvítí, poněvadž je velmi nízko za těmi
horami. Že to okolí dostalo název Jandovy
Louky, bylo tím, že tam bydlelo nejvíce Jandů a v okolí byly většinou samé louky. Pouze
jeden větší sedlák byl mezi nimi, jmenoval se
Josef Maralík, jmenovali jej bohatý Maralík,
který měl dva syny a dvě dcery. S některými
jsem chodil do školy. Když sedlák Maralík
byl v hospodě trochu opilý, tak své děti jmenoval: Franta hňup, Josef hňup, Johana hňup
ale Mařena gryf.
Zděný domek, ve kterém narodil se otec
zemřelého pana Jana Lidiaka, postavil můj
stařeček Jan Káňa pro svou dceru Barušku...
Proč se Jandové vystěhovali do Ameriky, to
nevím. Pan Josef Lidiak měl tam (v Trojanovicích) zaměstnání se svým bratrem Františkem pálili tam dřevěné uhlí, které se užívalo
do rozhličných hnacích strojů...

Když se vyskytla pověsť o nálezu uhlí
na Ostravsku, nemýlím-li se v Karviné, jeden
sedlák měl na svém pozemku velkou horu.
Na podzim, když pastevci pásli dobytek, u té
hory bylo rozkutáleno černé kamení. Z toho
černého kamení pastevci postavili si boudu a
v ní udělali oheň. Jaké však bylo jejich překvapení, když budka jim shořela.
Pověsť o tom brzy roznesla se po okolí a přišli cizí inženýři na výzkumy a shledali, že
se jedná o velice cennou pohonnou látku.
Ovšem, že hned také přišli Rotschieldové,
kteří skoupili celé okolí a začalo se dolovat
černé uhlí, a tak výrobci dřevěného uhlí pozbyli svoje zaměstnání a výživu.
Tak p. Josef Lidiak vyprodal vše, co měl a
jel hledat lepší budoucnost do Ameriky. Tu
usedlost od pana Lidiaka koupil jeho švagr
František Polášek. Také má sestra, která se
provdala za Vincence Poláška, také v tom
okolí bydlí. Tím údolím za minulé války
Rusové prohnali Němce přes město Frenštát
dále na západ.
Co zde píši, prožil jsem ze tří čtvrtin sám
a ostatní vypravoval mi můj otec František
Káňa...
Chci poznamenat, že pan František Liďák,
který zemřel 24. prosince 2012, byl posledním občanem v Trojanovicích s tímto
příjmením. Rod Liďáků patřil k nejstarším
v obci, např. Jiří Liďák byl členem první
obecní samosprávy v roce 1748. Známý karikaturista Miroslav Liďák byl rovněž trojanovský rodák.
Je zajímavé, že Jan Liďák z texaské osady
Hostýn byl hudebníkem tak jako jeho jmenovec a vzdálený příbuzný František Liďák
z Trojanovic.
Drahomír Strnadel

Akce v Trojanovicích a okolí
Městské kulturní středisko
Frenštát p. R.

PŘIPRAVUJEME:

1. 8. 2013 - Minibiják Špalek - Páni
kluci - Autokemp;
3. 8. 2013 - koncert - MARIAN&333
- náměstí;
9. 8. 2013 - koncert FLERET - Autokemp;
10. 8. 2013 - SVÁTEK DŘEVA - Amﬁteátr na Horečkách;
15. 8. 2013 - Minibiják Špalek - Slavnosti sněženek - Autokemp;
22. 8 . 2013 - Minibiják Špalek - S čerty
nejsou žerty - Autokemp;
6. 9. 2013 - Minibiják Špalek - Outdoorové ﬁlmy - Autokemp.
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Na poslední stránce...
Prapodivná vila a pitoreskní dům
Začátkem června jsem byl ve Vídni. Pokolikáté už? Mám totiž k tomu městu na Dunaji lehce sentimentální vztah. Snad proto,
že je pro mě symbolem oněch „zašlých
krásných zlatých časů“, kdy císař pán ještě
chodíval po mostě pěšky, kdy v zahradních
restauracích vyhrávali Straussovy valčíky,
Gustav Klimt maloval líbající se milence
a Sigmund Freud pronikal do hlubin duší
svých středostavovských pacientek. Kdy
dané slovo platilo (nebo aspoň většina lidí
předpokládala, že platí), usvědčení defraudanti páchali sebevraždy (místo, aby prchli
na Bahamy) a kdy bylo možné zastřelit následníka trůnu, protože pojem „ochranka“
byl v podstatě věcí neznámou. Proč taky,
kdo by střílel na autoritu, která je tu nejen z vůle lidu, ale z vůle Boží? Inu, byla to
zvláštní doba.
Je mi jasné, že když o ní takto hovořím, že
si ji dosti idealizuji. Chceme-li oné zvláštní době opravdu porozumět, je dobré si
přečíst také Haškova Švejka či Musilova
Muže bez vlastností – a poznáme, že to byla
také éra policejního šikanování, kdy místa
ve státní sféře byla mnohdy obsazována
nikoliv podle schopností, ale podle titulu či konexí a kdy se politické strany byly
schopné do krve hádat o takové věci, jako
byla výzdoba divadla. A hle, hned je nám ta
doba jaksi bližší. Ale nechci se zamýšlet nad
dobou sklonku rakouské monarchie. Chci
napsat pár řádek o Vídni a o nových tajemstvích, které mi tentokrát odhalila.

Až zase někdy budete ve Vídni, zanechte
rušné centrum s jeho Graben a Hofbur-

gem a Kärtenstrasse. Navrhuji dokonce
ze seznamu vypustit i Stephansdom – jistě,
pokud patříte k prvonávštěvníkům, je třeba
splnit turistickou povinnost a zařadit tuto
pamětihodnost do svého itineráře. Pokud
se však netoužíte tísnit v chrámové lodi zaplněné samými prvonávštěvníky, sedněte
na metro a jeďte do vídeňské čtvrti Hütteldorf. Tam si vezměte autobus. Jakmile se
vám po pravici objeví dvě bílé secesní vily,
vystupte. Jste totiž na místě.
Obě stavby jsou dílem architekta Otto
Wagnera (1841-1918), který tvořil v oněch
zvláštních časech zmíněných na začátku.
Na jeho secesní stavby narazíte po celé Vídni – je např. autorem zastávek metra na linii
4 nebo domu Anker či kostela sv. Leopolda,
který svou mohutnou kopulí připomíná
na první pohled spíše mešitu. Zmíněné vily
postavil pro sebe a pro svoji rodinu. Jednu
z nich však v roce 1911 prodal jistému řediteli varieté. Po druhé světové válce dům
začal povážlivě chátrat, takže jeho majitelé
uvažovali o likvidaci. Před zbořením zachránil v roce 1972 unikátní vilu malíř a
umělec Ernst Fuchs, jehož jméno v současné době nese. Fuchs nechal vilu na vlastní
náklady opravit a stylově vybavit. Zprvu
mu sloužila jako obydlí a ateliér, ale od roku
1988 ji zpřístupnil veřejnosti jako soukromé muzeum svých výtvarných děl. Vznikla
tak unikátní symbióza secesní architektury
s prapodivnými často až mysticky děsivými
plátny a sochami umělce, který se ve svých
dílech inspiruje duchovními motivy. Témata ke svým dílům čerpá z nejrůznějších
zdrojů: mytologie, bible, díla středověkých
mystiků i hlubinná psychologie. Ne každému se Fuchsovy obrazy líbí (koneckonců

výraz „líbit se“ asi v tomto případě není
tak docela na místě), ale ručím vám, že na
atmosféru vily a muzea jen tak nezapomenete.
Další kuriozita, o které se chci zmínit, je
rovněž z oblasti architektury. Je to známý
Hunderwasserhaus, dům původně určený
jako ubytování pro sociálně slabší obyvatele Vídně. Nakonec se z něj stala – díky nestandardnímu pojetí jeho architektů Friedricha Hundertwassera a Josepha Krawiny
- turistická atrakce. Už samotný umělecký
manifest Hundertwasserův, že „rovná čára
v přírodě neexistuje“ a proto by měla být
z architektury odstraněna, je příslibem, že
půjde o nevšední podívanou. A skutečně.
Máte pocit, že jste se ocitli ve fantastickém
světě za zrcadlem, kde je vše možné – včetně vlnícího se chodníku z kočičích hlav,
oken nejrůznějších tvarů, kde ze střechy
rostou stromy a nade vším se leskne zlatá
báň jako z ruské pohádky.
Mohu-li radit, nechoďte tam během dne.
Před domem se to víří turisty, ale pokud
budete mít štěstí jako my, zvolte si čas chýlícího se večera, kdy celé prostranství utichne. Pravda, připravíte se tak sice o návštěvu
kiosku - jakési hudertwasserovské repliky,
která stojí hned naproti a kde můžete nakoupit nejrůznější suvenýry, ale to nevadí.
Dáte-li se po venkovních schodech domu
nahoru, dostanete se na malou terasu, kde
je miniaturní hospůdka – a tam vám rádi
načepují. A můžete se kochat nejen bílou
pěnou, ale i hřívou kamenných lvíčků, kteří
se tu ocitli bůhvíodkud – patrně z Benátek – a v klidu objevovat roztodivné detaily – jako například v podlaze vykládanou
mozaiku kočky. Za dne by zcela jistě unikly
vaší pozornosti.

Pro ty, kdo chtějí vědět více:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner
http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedensreich_Hundertwasser
Martin Trubač
foto: Steve Gill

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

