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Obecní noviny z Trojanovic

Film se v kinosále jeví naprosto jinak
Ačkoliv Trojanovice vlastní kino nemají, otiskujeme pravidelně na stránkách
Obecních novin program frenštátského
kina. Myslím, že nejsem jediný, kdo kino
vnímá jako „naše“ (stejně jako např. frenštátská základní umělecká škola je také
tak trochu „naše“, třebaže se nachází
na katastru jiné obce). Na přítomnost a
budoucnost této kulturní instituce jsem
se zeptal vedoucí kina paní Zuzany
Krupové.

Úvodní otázka: jak se žije „kinařům“ v Čechách a na Moravě?
Asi každý skutečný kinař je se svým kinem srostlý a tak jsme v profesním životě
šťastní, když se kinu daří, když můžeme
do programu kina zařadit kvalitní snímky,
a o to šťastnější, přijde-li do kina dostatek
diváků.
O kvalitní snímky nouze rozhodně není
a s diváckou návštěvností se to má různě.
Mohlo by být lépe, ale také hůř.
Je to již víc než rok a půl, co jste v pozici
vedoucí kina ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Jakými změnami za tu dobu kino prošlo?
Kino prošlo bouřlivým obdobím. Bojovali
jsme o jeho záchranu. Nadešel totiž konec
klasického ﬁlmového pásu a ﬁlmy se přestaly v této podobě vyrábět. Kdo si nepořídil digitální zařízení, byl nucen přestat promítat. Frenštátské kino má to velké štěstí,
že tuto nepříjemnost vyřešilo mezi posledními kiny v půli roku 2012 a v současnosti
může uvádět veškeré dostupné ﬁlmové tituly a to i v premiérových termínech.
K jakým změnám došlo po stránce dramaturgické?
Dramaturgie kina mohla díky nové technologii také rozkvést. Snažím se vytvořit
jakýsi pevný promítací proﬁl, aby si diváci zvykli na stabilní promítací dny. Už jistě
zaregistrovali, že během pracovních dnů
nepromítáme pouze v pondělí. Od úterý do

pátku v 18.00 hodin uvádíme ﬁlmy pro děti,
či další přístupné tituly, od 20.00 hodin jsou
zařazeny ﬁlmy spíše pro dospělé.
Během pracovních dnů také dostávají prostor různé alternativní ﬁlmové projekce,
jako Projekt 100, Filmový klub, které jsou
ale přístupné veřejnosti. Registrovaní mají
výhodu slev.
Diváci také vyhledávají ﬁlmy pod označením BIJÁSEK.
Minimálně dvakrát
do měsíce jsou v Bijásku ﬁlmy pro děti
za výrazně nízké vstupné a další ﬁlmy
za běžné vstupné.
Víkendy se z pochopitelných důvodů soustředí na kasovní trháky a hrajeme zpravidla dvojprogramy – opět v 18.00 hodin
přístupné ﬁlmy a ve 20.00 hodiny ﬁlmy pro
dospělé.
Někdy tyto stabilní projekce zpestří kulturní akce jiného typu – koncerty, divadla,
přednášky a podobně.
Došlo k rozvoji kina po stránce technické i
programové – jak hodnotíte návštěvnost?
Návštěvnost je spíše kolísavá záležitost.
V prvních týdnech po digitalizaci výrazně
vzrostla. Svou roli určitě sehrála zvědavost
diváků, hlad po nových snímcích, které se
v předchozích měsících do místního kina
nedostaly. Velkým mínusem je určitě také
vyšší vstupné, které si diktují distributoři

snímků. Pak je zde také nejčastější nešvar
dnešní doby – dostupnost ﬁlmů na internetu. Velmi jsme spoléhali, že toto pomine
přechodem na digitální způsob distribuce.
Očekávala se mnohem větší ochrana proti
ﬁlmovému pirátství.
V některých městech vedl nezájem diváků
k tomu, že kino jednoduše zavřeli. Myslíte,
že by podobná situace mohla někdy v budoucnu nastat i ve Frenštátě p. R.?

Kino ve Frenštátě p. R. obdrželo na digitalizaci dotaci z Ministerstva kultury ČR.
Mimo jiné se smluvně zavázalo provozovat kino po dobu alespoň dvou let. Hrozba
uzavření kina hrozí kterémukoliv malému
kinu v ČR. Jakmile návštěvnost dlouhodobě
prudce klesne a kino nebude vykazovat patřičné výsledky, stává se bohužel obrovskou
přítěží. Je potřeba se snažit divákům kino
zatraktivnit, kromě zajímavého programu
nabídnout také příjemné zázemí. Na přelomu roku 2012-2013 diváci vyplnili anketu,
kde jako skutečně velký problém uváděla
drtivá většina respondentů špatné technické vybavení kina. Zastaralé, nepohodlné
sedačky, interiérové nedostatky. Na tom je
potřeba pracovat. Věřím, že se nám podaří
nalézt možnosti, jak dát do pořádku i tyto
věci, aby se u nás diváci cítili lépe.
Co můžeme udělat pro to, aby se tak stalo?
Samozřejmě chodit do kina, nesedět doma
u počítače, nekrást ﬁlmy! Ti, kteří tak činí,
kromě toho, že se dopouštějí závažného
trestného činu, také nejspíš vůbec netuší,
oč se připravují. Film, který na malé obrazovce
počítače nemá šanci vyniknout
se v kinosále jeví naprosto jinak. Nejde
jen o kvalitní obraz a zvuk, ale o celkovou
atmosféru. Kino je podle mne stále ta nejlevnější a nejdostupnější zábava.

V nadcházejícím období se chystá rekonstrukce Domu kultury ve Frenštátě p. R. Dotkne se to provozu kina? Jak?
Ano, s DK spolupracujeme. Už v minulosti
se řada pořadů DK uskutečnila právě v kině.
Jde o to, že kino disponuje multifunkčním
sálem, který je výborný pro divadla, koncerty, festivaly, vzdělávací pořady atd.
Po dobu rekonstrukce bude kino v podstatě
jediným kulturních stánkem ve Frenštátě. Prioritou budou dále ﬁlmové projekce.
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Program bude určitě častěji narušen dalšími kulturními pořady. Během listopadu by
měla být dramaturgie na rok 2014 ujasněna, poté se uveřejní a vyplyne z ní také,
které pořady se uskuteční v kině.
Jaké ﬁlmy máte nejradši?
Nezáleží na žánru, zemi původu apod. Důležité, jak mě ﬁlm osloví. Nenechám si ujít
žádný ﬁlm, který natočil Tarantino, nebo
ﬁlmy s Johny Deppem. Do mé TOP 10 patří
například snímky Gádžo Dilo, Mrtvý muž,
Trainspotting, Střihoruký Edvard. Lítám
v tom..a v neposlední řadě také snímek Stal-

ker, který jsem objevila teprve nedávno.
Váš oblíbený český ﬁlm?
Těch je také hromada, ale z těch novějších
mne hodně oslovila Hřebejkova Nevinnost,
o které pan režisér Svěrák prohlásit, že jde
o skvost.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně spokojených diváků.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto: Martin Buryan
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Pronajmu
garáže
u hotelu Beskyd
Tel: 734 896 400
Dne 21. srpna 2013 začala
3. vlna vydávání kompostérů.

Občané Trojanovic mají možnost obdržet
třetí kompostér, majitelům chat a chalup
bude vydáván druhý kompostér.

Rozhledna na Velkém Javorníku
touč. Dolů do údolí skýtá pohled do Frenštátské brázdy a dále na Moravskou bránu a
Ostravskou pánev. Za příznivé viditelnosti
jsou vidět za Oderskými vrchy i Jeseníky
s Pradědem.
Z mého pohledu je nová rozhledna moc
hezká, navržená s citem, hodí se do krajiny a výhled z ní je překvapivý. Rozhledna
zdůrazňuje krásu hory a je její opravdovou
korunou.
Podle vyjádření současného lesního správce Lesů ČR Ing. Jaroslava Štefka poděkování za tuto stavbu patří jeho předchůdci Ing.
Vojtěchu Pavlovi, který byl otcem této myšlenky a zajistil to nejdůležitější – peníze.
Navštivte rozhlednu na Velkém Javorníku
a přesvědčte se sami.
Hana Dorotíková
foto: Jiří Sumbal

Zveme vás do divadla
Slavnostní otevření nové rozhledny
na Velkém Javorníku se uskutečnilo ve čtvrtek 15. srpna 2013 v 11 hodin, v den, kdy
mají svátek všechny Hany, Hanky, Haničky.
O důvod víc si vzít dovolenou a zúčastnit
se této akce, kdy se na vrchol Velkého Javorníku vrátila rozhledna. V minulosti již
zde byla, ale v šedesátých letech musela být
odstraněna kvůli špatnému technickému
stavu.
Nová vyhlídková věž vyrostla zásluhou
státního podniku Lesy ČR, který investoval
3,6 miliónu korun. Je skoro 26 metrů vysoká a je pojata jako originální dřevostavba se
dvěma vyhlídkovými plošinami a vazbou
na místní tradiční architektonický styl. Přízemní patro je obloženo v duchu valašské
roubené stavby. Základovou konstrukci
stavby tvoří železobetonové patky a podlaha z kamenné dlažby. Podlahy na patrech
jsou ze dřeva. Svislá nosná konstrukce se
skládá z dřevěných sloupů a hranolů. Přízemní roubený prostor budou Lesy ČR využívat samy zejména k aktivitám v oblasti

lesní pedagogiky a k dalším osvětově vzdělávacím akcím. Rozhledna je též vybavená
výstražným značením z důvodu bezpečnosti leteckého provozu. Návštěvník musí
k nejvyšší plošině vystoupat 106 schodů.
Turistům se naskýtá pohled na malebnou
beskydskou krajinu do všech světových
stran. Při dobré viditelnosti je vidět až Malou Fatru na Slovensku. Poprvé mohou návštěvníci obdivovat Hostýnské i Vsetínské
vrchy i vzdálené Javorníky. Velmi dobře je
vidět řadu měst, např. Frýdek-Místek, Nový
Jičín, Ostravu, Štramberk i Dětmarovickou
elektrárnu u hranic s Polskem. Frenštát p.
R. a Trojanovice jsou vidět jako na dlani.
Rozhledna je veřejnosti volně přístupná.
Velký Javorník leží ve výšce 918 metrů
nad mořem a je nejvyšším vrcholem Veřovických vrchů, nejzápadnějšího předhůří
Moravskoslezských Beskyd. Je z něj velmi
dobrý rozhled na vrcholy Beskyd - Lysou
horu, Smrk, Kněhyni, Radhošť, Noříčí,
do údolí Frenštátské brázdy, Palkovické
hůrky, Ondřejník, Červený Kámen či Ko-

Co mají společného tučňáci, egyptský
sarkofág, bonboniéra a sbírka švábů?
Ti, kdo letos na jaře zhlédli komedii
George Kaufanna a Mosse Harta „Přišel
na večeři“, nejspíš vědí. A ti, kdo netuší,
mají příležitost to zjistit.
V pátek 20. září 2013 v 19 hodin v sále
frenštátského kina totiž znovu rozehraje
své ďábelské šarády Sheridan Whiteside
v podání Jana Gajduška. Amatérská divadelní společnost Waterloo vás zve
na reprízu tohoto úspěšného kusu a těší
se na setkání s vámi.
Zbývá jen dodat, že místa v sále je možno si rezervovat od 6. září 2013 osobně
nebo telefonicky v pokladně kina vždy
hodinu před začátkem ﬁlmového představení nebo můžete použít i elektronické rezervace prostřednictvím stránky
www.kulturafrenstat.cz.
Za ADS Waterloo
Martin Trubač
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Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice ze dne 12. srpna 2013
21/1 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části kanalizace v lokalitě
Trojanovice Lomná mezi č. p. 177 a č. p. 411 za cenu 252.600,- Kč.

která bude snížena, v případě plynovodního řadu ve výše uvedených pozemcích, na výši 50% ceny směrnice č. 1/2010.

21/2 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru pro veřejné zakázky a granty.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky
a granty a rozhoduje, že realizaci zakázky “Moderní sportoviště Sportovní areál Lomná Trojanovice” provede ﬁrma NOSTA, s.r.o,
za cenu 1 948 000,- Kč bez DPH.

21/6 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p. č. 3645/1,
2614/11, 2652/5, 3652/4, 2652/1 a 3669 vše v k. ú. Trojanovice
o celkové výměře 13 583 m2, za cenu 1000,- Kč/ha, pro zemědělskou činnost.

21/3 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru pro veřejné zakázky a granty.
2. Zastupitelstvo obce rozhoduje o vyloučení nabídky ﬁrmy TALPA – RPF s.r.o. pro nesplnění podmínky výběrového řízení “Vodovodní řad Bystré” – překročení limitní ceny.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh výboru pro veřejné zakázky
a granty a rozhoduje, že realizaci zakázky “Vodovodní řad Bystré”
provede ﬁrma INSTALL CZ, s.r.o., za cenu 393 010,45 Kč
bez DPH.
21/4 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části objektu č.p. 353
pro provoz prodejny potravin a smíšeného zboží ﬁrmě Hruška,
spol. s r.o., za cenu 2,6 % z obratu bez DPH.
21/5 Zastupitelstvo obce neschvaluje výjimku ze směrnice č. 1/
2010 pro zřízení věcného břemene v pozemcích p. č. 3572, 1971/2,
9, 34/1, 3714/2, 3729, 3697/1, 3673/14 a 3572 vše v k. ú. Trojanovice
pro vedení plynovodního řadu navrženou městem Frenštát p. R.
Obec Trojanovice schvaluje výjimku z platby za věcné břemeno,

Čestný dárce krve

21/7 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemku p.
č. 2630/3 v k. ú. Trojanovice, která je pod obecní komunikací,
za část pozemku p. č. 2633/1 v k. ú. Trojanovice ve vlastnictví manželů Kopřivových.
21/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu
pozemků p. č. 1481/2, 1482, 1484, 1485, 1486 a 1464 vše v k. ú.
Trojanovice v I. zóně CHKO Beskydy o celkové výměře 23 169 m2,
za účelem dlouhodobé péče.
21/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje koupi pozemků
p. č. 1810/2, 1811/2, 1812/2, 1812/3, 1821/3 v k. ú. Trojanovice,
zapsaných na LV č. 1252, o celkové ploše 6.629 m2, za cenu 5,Kč/m2.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozn.: Podrobnější lokalizaci nemovitostí najdete prostřednictvím
http://www.vyhledavace.cz/katastr-nemovitosti/
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Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr.
Jana Jánského dárcům krve, kteří dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu k občanům. S potěšením sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. Jana
Jánského je také občan naší obce pan Vojtěch Šrubař, Trojanovice
243.
Zlatou medaili převezme na Magistrátu města Ostravy 9. 9. 2013.

Naši jubilanti
V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jaroslav Čada

94 let

Stanislav Štěrba

90 let

Zdenka Vavrečková

80 let

Marie Gregorová

75 let

Jan Dudek

75 let

Oldřich Kytrych

75 let

Růžena Máchová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Mým koníčkem je sbírání starých rozhlasových přijímačů do roku
výroby 1945, které - i když hodně poškozené - renovuji do původního hrajícího stavu. Věnuji se tomu již 20 let a mám jich už slušnou sbírku 120 kusů.
Pokud máte na půdě „uschováno“ staré předválečné rádio např.
Telefunken, Philips, Mikrofona a dalších značek, rád je od vás odkoupím. Na stavu nezáleží, klidně mohou být i nehrající. Rovněž
mám zájem o staré elektronky - „lampy“ s kovovou čepičkou nahoře, rovněž staré předválečné výroby.
V případě, že něco z uvedených předmětů máte, kontaktujte mne,
prosím. Tel.: 732 813 343.
Oldřich Zimmermann
Trojanovice 244

Obecní noviny z Trojanovic
Akce v Trojanovicích a okolí
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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 září 2013
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
Od úterý 3. do středy 4. září 2013 ve 20.00 hodin
JOBS
Film USA/české titulky
Život ikony. Z garáže rodičů až na piedestal jednoho z nejúspěšnějších lidí světa. Od mladého studenta až po jednoho z nejvlivnějších
lidí 20. století. Film JOBS ukazuje vizionářské začátky ﬁrmy Apple
a mapuje všechny další zásadní okamžiky života Steva Jobse. Ikony
naší doby.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: drama, životopisný, délka ﬁlmu
122 minut. Vstupné 100 Kč. BONTONFILM
Ve čtvrtek 5. září 2013 ve 20.00 hodin
OČISTA
Film USA/české titulky
Na jednu noc je každý zločin povolen. Přežijete ji?
Nepřístupné pro děti do 15 let. Žánr: horror, sci-ﬁ, thriller, délka
ﬁlmu 85 minut. Vstupné 110 Kč. CINEMART
Od pátku 6. do neděle 8. září 2013 v 18.00 hodin
ŠMOULOVÉ 2
Film USA/český dabing
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům jménem Neplechové, aby získal všemocnou, magickou šmoulí esenci.
Přístupný bez omezení. Žánr: animovaná komedie, délka ﬁlmu
105 minut. Vstupné 100 Kč. FALCON
Od pátku 6. do neděle 8. září 2013 ve 20.00 hodin
ELYSIUM
Film USA/české titulky
V roce 2159 žijí bohatí na kosmické stanici, zatímco zbytek populace je nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se však jedinec,
který se rozhodne přinést rovnost mezi dva rozdělené světy.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: drama, sci-ﬁ, thriller, délka ﬁlmu 109 minut. Vstupné 130 Kč. FALCON
Od úterý 10. do středy 11. září 2013 ve 20.00 hodin
MILLEROVI NA TRIPU
Film USA/české titulky
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. Přesvědčíte se o tom
v komedii s Jenifer Aniston a Jason Sudeikisem v hlavních rolích.
Nevhodný mládeži do 15 let, žánr: komedie, délka ﬁlmu 111 minut, vstupné 100 Kč. WARNERBROS
Ve čtvrtek 12. září 2013 v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB: FUTUROLOGICKÝ KONGRES
Můžeš být kým chceš.
Stanislaw Lem, Ari Folman stvořili sci-ﬁ, od kterého se neodtrhnete.

Přístupný bez omezení, akční, sci-ﬁ, animovaný, délka ﬁlmu 120
minut, vstupné pro FK 60 Kč, ostatní 80 Kč, AEROFILMS.
Od pátku 13. do neděle 15. září 2013 v 18.00 hodin
JUSTIN : JAK SE STÁT RYTÍŘEM Film Španělko/český dabing
I kluci ve středověku měli své touhy. Justin se rozhodl být rytířem
jako jeho dědeček, přestože otec mu vytyčil výnosnou dráhu právníka.
Přístupný bez omezení. Žánr: animovaná komedie, délka ﬁlmu 96
minut. Vstupné 100 Kč. BONTONFILM
Od pátku 13. do neděle 15. září 2013 ve 20 hodin
MORTAL INSTRUMENTS: Město z kostí Film Kanada/české
titulky
Všechno, co jste slyšeli o nestvůrách, o nočních běsech, legendy,
které se šeptají u letních ohňů, všechny ty historky jsou pravdivé.
Příběh obyčejné náctileté holky z New Yorku, která zjistí, že ona a
její máma jsou vyvolené…
Přístupno bez omezení. Žánr akční, dobrodružný, mysteriózní,
délka ﬁlmu 130 minut. Vstupné 100 Kč. BONTONFILM
Od úterý 17. do středy 18. září ve 20.00 hodin
COLETTE
Film ČR
Strhující příběh o lásce silnější než smrt. Milostný příběh zajatců
Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clémence
Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: drama, délka ﬁlmu 126 minut.
Vstupné 110 Kč. BIOSCOP
Slevy k tomuto ﬁlmovému titulu si vyžádejte u pokladny!
Ve čtvrtek 19. září v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB: PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA EPIZODA I. + II.
Film VB/české titulky
Výpravný příběh o vývoji ﬁlmu. Speciální edice pro Filmový klub,
ale ne jen pro něj. Epizoda 1 – Zrod ﬁlmu (1900 – 1920), Epizoda
2 – Hollywoodský sen (20. léta 20. st.).
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: dokumentární, délka ﬁlmu 120
minut. Vstupné pro FK 60 Kč, ostatní 90 Kč. FILMEUROPE
V pátek 20. září 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 6. září v pokladně
kina vždy hodinu před začátkem ﬁlmového představení, nebo využijte pohodlné online rezervace:www.kulturafrenstat.cz.
Od soboty 21. do neděle 22. září v 18.00 hodin
OGGY A ŠKODÍCI
animovaný ﬁlm/český dabing
Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy.
Přístupný bez omezení. Žánr: animovaná pohádka, délka ﬁlmu 80
minut. Vstupné 90 Kč. H.C.E.
Od soboty 21. do neděle 22. září ve 20.00 hodin
DIANA
Film VB/USA/Švéd./české titulky
Příběh známé princezny z Walesu zachycuje poslední dva roky jejího života.
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: životopisný, délka ﬁlmu 120
minut. Vstupné 110 Kč. BONTONFILM
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Od úterý 24. do středy 25. září ve 20.00 hodin
JAKO NIKDY
Film ČR
Petra Špalková, Jiří Schmitzer, Taťjana Medvecká, Marek Taclík a
další v psychologickém dramatu umírajícího muže.
Přístupný bez omezení. Žánr: psychologické drama, délka ﬁlmu 93
minut. Vstupné 110 Kč. FALCON
Ve čtvrtek 26. září v 19.00 hodin
ABONENTNÍ KONCERT
Od pátku 27. do neděle 29. září 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 80 Kč. FALCON
Od pátku 27. do neděle 29. září ve 20.00 hodin
DONŠAJNI
Film ČR
Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova
Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery
zbavený pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém
milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory. Režie Jiří
Menzel.
Přístupný bez omezení. Žánr: komedie, délka ﬁlmu 102 minut.
Vstupné 110 Kč. BONTONFILM
BIJÁSEK
Ve středu 25. září v 9.15, 13.15 a 18.00 hodin
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU Film USA/český dabing
Dobrodružné putování mamutí rodinky Mannyho, Ellie, jejich
teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého
tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta.
Mládeži přístupno, délka ﬁlmu 87 minut, vstupné 25 Kč.
CINEMART

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
„VESMÍRNÝ VOZATAJ“
obrazy akad. malíře Miloše Šimurdy
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 15. 9. 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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Úspěch sester Bayerových
Dobrých zpráv není nikdy dost a úspěch
druhého je důvodem k radosti! Před několika dny mě paní Iveta Janíková upozornila
na článek ve Valašských internetových novinách, kde se píše o sportovních úspěších
sester Markéty a Barbory Bayerových z Trojanovic. Obě děvčata jsou členkami Oddílu
kanoistiky TJ Valašské Meziříči.
O letošních prázdninách podaly hned několik velice zdařilých sportovních výkonů.
Na Českém poháru žáků, který se konal
začátkem července ve Strakonicích, se obě
umístily ve svých kategoriích na 2. místě.
Úspěch zopakovaly 28.-29. července v Třebechovicích pod Orebem na mistrovství
ve sjezdu na divoké vodě. Barbora se umístila v kategorii starších žáků na 2. místě,
mladší Markéta získala v kategorii mladších žáků bronzovou medaili.
Oběma děvčatům gratulujeme a přejeme
další úspěchy!
Martin Trubač

Meziříčtí kanoisté na Mistrovství České republiky v dlouhém sjezdu (sestry Bayerovy v přední řadě, první a
třetí zprava)

Tábor mladých hasičů
Už po čtvrté jsme se sešli na přelomu července a srpna, abychom prožili náš drsný
tábor. Tentokrát jsme se vydali na neznámou cestu do pravěku a užívali si v něm
,,krátkých 6 dní“. Neznámá byla doslova,
oproti předchozím létům jsme změnili
místo tábora. Z končin jsme se přesunuli
na Jestřábí do Velkých Karlovic.
Během tábora jsme postupně plnili 10
zkoušek, které nás zocelily ve správné lovce
mamutů: postavit obydlí, zajistit si obživu
(služba v kuchyni) a dále zkoušky odvahy,
zdatnosti, mlčení, záchrany, dobré paměti,
dobré mušky, uzlů, vytrvalosti.
Tyto zkoušky jsme plnili jako jednotlivci a
po splnění zkoušky jsme dostali 2 korálky,
které jsme si navlékali na kůži a postupně
tak vytvářeli náhrdelník . Všichni jsme se
snažili ve zkouškách co nejlíp uspět, abychom se mohli stát opravdovými lovci mamutů.
Během putování v pravěku jsme byli rozdělení do 4 týmů a v těch jsme bojovali o klíče
k rozluštění závěrečné šifry k pokladu.
Taky jeden z našich táborníku slavil narozeniny, a proto jsme neváhali mu připravit
póóóřadný čokoládový dort, který musel
sfouknout na kadibudce.
Výňatek z táborového deníku:
Karlovice nás druhý den přivítaly nepříznivým počasím, ale přesto nás rozcvička neminula. Další ze zkoušek byla Zkouška zajištění
si obživy. Každý den pět určených táborníku
muselo pomáhat v kuchyni od rána do večera. Před snídani jsme si museli uklidit obydlí,
které nám posléze ohodnotili vedoucí. Nejlé-

pe uklizené obydlí dostalo sluníčko a nejhůře
prasátko. Snídani jsme museli jíst netradičně
na stromech. Další zkouškou byla Zkouška
mlčenlivosti, ve které čtyři odvážlivci denně museli vydržet mlčet od snídaně
do oběda. Před obědem nás čekala Zkouška
zdatnosti, kdy jsme museli proběhnout
danou trať s úkoly v co nejrychlejším čase.
Přes dopoledne jsme si museli
vymyslet
kmenový znak, který jsme v odpolední
pauze tiskli na táborová trika. Po vytrávení nás čekala první týmová hra. V této hře
jsme museli přenést co nejvíce vody pomocí
hrníčků přes překážkovou dráhu. K večeru jsme odprovodili Ivču k autu, aby nám
mohla zajet pro vodu a obživu na další dny.
Cestou zpět jsme si umyli nohy v potůčku a
zamířili zpět do tábořiště, kde jsme zabrnkali na kytaru a dali dobrou noc zelenému
týmu, který spal v lese (zkouška odvahy).
Nikol Lorková, Karolína Šablaturová

Tábor jsme si hodně užili a k domovům
jsme odjížděli se spoustou nezapomenutelných zážitků a se slzami v očích.
Ještě bychom chtěli poděkovat všem, kteří
se na táboře podíleli, ale hlavně Eriku Merendovi, který nám umožnil tábor pořádat
na svém pozemku a místě, kam jsem jezdil
jako skaut. Proto když nás požádal o pomoc
se soutěžemi pro děti během svátku dřeva,
neváhali jsme s dětmi ani chvilku, abychom
mu tím nepoděkovali.
K tomuto místu mám spojené úžasné
vzpomínky z dětství a jsem moc rád, že
po letošním táboře budou mít tyto vzpomínky i naše hasičské děti.
Doufáme, že příští rok tam pojedeme znovu a že s námi opět pojedou i úžasní vedoucí Monika Římanová a Tomáš Martiňák.
text a foto: Iveta a Pavel Štefkovi
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II. ročník Svátku dřeva si užili dřevorubci i návštěvníci
Program festivalu Svátek dřeva na Horečkách v sobotu 10. srpna nabídl dřevorubecká klání, exhibici v dřevorubeckém sportu,
prezentaci lesnické a zahradní techniky,
koncerty i soutěže pro děti. Po pěti týdnech
parného počasí bez deště vyšel ten jediný
uplakaný den právě na sobotu 10. srpna,
tedy na den, kdy se na Horečkách konal
Svátek dřeva. Mírný, ale zato soustavný
dopolední déšť naštěstí nenarušil dřevorubeckou soutěž, ale na příval návštěvníků si
22 borců z jedenácti dřevorubeckých týmů

Akce v Trojanovicích a okolí

muselo počkat až na odpolední ﬁnále.
Na soutěž v pěti dřevorubeckých disciplínách osobně dohlížel mistr republiky
v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček.
Od 9.30 do 11.00 hodin probíhalo semiﬁnále soutěže. V dřevorubecké aréně prokazovali svou dovednost dvoučlenné soutěžní
týmy v těchto disciplínách: výměna řetězu
motorové pily, řezání volně stojícího polínka, řezání kulatiny jednomužnou pilou
- břichatkou a štípání jasanového polena.
Pátou disciplínu, hod oboustrannou sekerou na volně stojící terč, si vedle těch už
zmíněných týmy užily v odpoledním ﬁnále
od 12.30 do 14.45 hodin.
Mezitím se v areálu na Horečkách a na přilehlých plochách děla spousta zajímavých
věcí. Návštěvníci festivalu si měli možnost
prohlédnout řadu výstavních expozic, které
připravili výrobci a prodejci lesnické a zahradní techniky. Nechyběly stánky se značkovým nářadím, pracovním a outdoorovým
oblečením. Hned na několika místech se
mohli lidé dívat přímo pod ruce šikovným
řezbářům a lidovým řemeslníkům. Zájemci
se mohli také projet terénními vozy značek
Landrover, Dacia a Škoda po rozlehlé louce

u restaurace Rekovice.
Zbývá jen dodat umístění vítězných týmů
v dřevorubecké soutěži v rámci II. ročníku
Svátku dřeva:
1.Dřevorubci z Ostravy-Jakub Pňakovič a
Václav Hrabec
2.Obec Trojanovice-Vladimír Makový
starší, Petr Makový
3.VSF Novotný-Filip Juřica, Matěj Bartoš.
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text i foto převzato z tiskové zprávy
MKS Frenštát p. R.

Trojanovické léto obrazem

Pouť seniorů na Svatý Hostýn
Den dětí ve stáji Pharlap

Cross Country „Po valašskych kopcach“
Otevření rozhledny na Velkém Javorníku

Svátek dřeva

Horečky fest 2013

Tábor trojanovských hasičů

Oprava podstavce sousoší sv. Cyrila a Metoděje

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

