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Je důležité přistupovat k práci zodpovědně
Množící se případy krádeží a vloupání
dělají vrásky na čele nejen policistům a
představitelům obcí, ale především samotným poškozeným občanům. O tomto
smutném tématu - ale nejen o něm - jsme
hovořili s npor. Mgr. Bc. Vladimírem
Pražákem.
Zdá se, že kriminalita –především pokud
jde o krádeže – má v Trojanovicích v poslední době narůstající tendenci. Je tomu skutečně tak?
Ano, mohu potvrdit, že v letošním roce policie ve Frenštátě p. R. eviduje více případů
krádeží než v letech minulých. Kriminalita
je vyšší ve srovnání s rokem
2012
o 25 %. Nárůst kriminality nezaznamenávají pouze frenštátští policisté, ale jedná se
o celorepublikový jev.
Co je toho příčinou?
Velký podíl na kriminalitě mají recidivisté, kteří v letošním roce byli propuštěni
z výkonu trestu na základě amnestie. Jinak
je vhodné poznamenat, že více než deset
let měla kriminalita klesající tendenci, to
znamená, že jsme každý rok zaznamenávali méně a méně případů. To se v letošním
roce změnilo.
Jsou nějaké zvlášť rizikové objekty nebo
předměty, na které zloději mají spadeno?
Pokud budeme hovořit o kriminalitě
v Trojanovicích, jedná se zejména o krádeže věcí z garáží a hospodářských budov.
Pachatelé kradou sekačky, různé nářadí, ale
také elektrické kabely a další věci.
Co může udělat obec pro to, aby se riziko
krádeží snížilo? Co proto dělá policie?
Dne 13. 9. proběhla schůzka mezi zástupci Policie ČR a Obcí Trojanovice. O čem
jste jednali a k jakým jste došli závěrům?
Důvodem schůzky byla právě zmiňovaná
problematika zvýšené kriminality. Obec
Trojanovice jsme mimo jiné požádali
o možnost stálého osvětlení, to znamená i
po 24. hodině. Dále jsem rád využil nabídky poskytnout rozhovor do trojanovických
novin. Vím, jako občan Trojanovic, že se
noviny dostanou do každé rodiny a snad si
přečte tento rozhovor každý trojanovický
občan. Rád bych oslovil všechny čtenáře,
aby si lépe chránili svůj majetek a nebyli nevšímaví ke svému okolí, protože v mnoha
případech mohou svým svědectvím policii
pomoci usvědčit pachatele.
A co pro to může udělat občan?
Policisté se samozřejmě snaží, pokud už
dojde ke krádeži, takový případ objasnit,

tedy zjistit pachatele a shromáždit takové
důkazy, aby byl soudem pachatel uznán
vinným a byl spravedlivě potrestán. To
ovšem nejde bez úzké spolupráce s občany. Občané se mohou bez obav obrátit
na policii.
Dlužno poznamenat, že většina lidí má
o policistech naprosto zkreslené představy.
Jak vypadá takový běžný pracovní den
na policejní stanici?
Samozřejmě to záleží na konkrétním pracovním zařazení policisty. Ale pokud budeme hovořit o pořádkovém policistovi na
obvodním oddělení, je to celé spektrum
činností, které ho během dne čekají. Kromě vyřizování přidělené agendy, jako je vyšetřování již oznámených případů, to je
zajišťování a vyšetřování případů dopravních nehod, či eskortování osob k soudu,
do vazby, do výkonu trestu odnětí svobody.
Samozřejmě maximum svého času se snaží
věnovat hlídkové činnosti v místech, kde
dochází nebo může docházet k narušování
veřejného pořádku nebo k protiprávnímu
jednání.
Jaké vlastnosti by měl člověk mít, aby byl
dobrým policistou?
Nemyslím si, že by policista měl disponovat
nějakými „speciálními“ vlastnostmi. Jako
v každé jiné profesi je důležité přistupovat
k práci zodpovědně a chtít ji dělat dobře.

Co nejvíce ztěžuje vaši práci?
Je to asi všudypřítomná byrokracie.
Za těch 22 let, co dělám tuto práci, mám
s čím porovnávat. Musím říci, že i když se
dnešní agenda vede jen elektronicky a říká
se, že nám počítače usnadňují a urychlují
práci, tráví policisté více času vypisováním
různých protokolů a evidencí, takže v konečném důsledku stráví více práce při zpracování případu než v minulosti.
Jistě máte mnoho zážitků z praxe, mohl
byste přispět nějakým, na který rád vzpomínáte?
O těch negativních, se kterými se také setkávám, bych nerad hovořil. A na co rád
vzpomínám? Je to třeba úspěšná pátrací
akce po ztraceném dítěti či důchodci nebo
každý rychle vyřešený případ, kdy okradenému můžeme vrátit nepoškozené odcizené věci.
Zbývá vám při práci a rodině čas na koníčky?
Svůj volný čas se snažím věnovat zejména
rodině, práci okolo domu a sportu. Dříve
jsem závodně lyžoval, reprezentoval policii
v triatlonu. Nyní se tyto dovednosti a lásku
ke sportu snažím předávat svému synovi.
Děkuji za rozhovor.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto poskytl: Vladimír Pražák
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Schůzka se zástupci Policie ČR
Dne 13. září se z popudu obce konala
schůzka s velitelem městské policie panem
Bc. Ondřejem Matějkem a velitelem Policie ČR Frenštát p. R. panem npor. Mgr. Bc.
Vladimírem Pražákem. Tématem schůzky
bylo řešení kriminality, její prevence
ze strany Policie ČR a obce.
Ze schůzky je zcela jasné, že nárůst kriminality je v současnosti velký problém, který
se řeší nejenom na Frenštátsku, ale v rámci
celé republiky. Samozřejmě důležitým faktorem pro nárůst kriminality byla poslední
prezidentská amnestie, která sice vyklidila
věznice, ale osvobodila velké množství recidivistů, kteří okamžitě navázali na svou
kriminální minulost. Dále je velkým problémem nárůst kriminality drogově závislých osob. Od těchto lidí bylo Frenštátsko
dlouho ušetřeno. Teď však tento problém
propukl i u nás naplno. Samozřejmě motivace drogově závislého člověka je veliká, a
když potřebuje získat peníze na drogu, tak
pro to udělá téměř cokoliv.
Statistiky vypovídají o tom, že největší kri-

minalita v Trojanovicích je v těchto oblastech:
- vykrádání chat
- vykrádání aut a nafty
- krádeže nezabezpečených jízdních kol
- vykrádání rodinných domů (sekačky,
pily, zahradní nábytek, peníze, zlato).
Policií ČR jsem byl ubezpečen, že problematika se intenzivně řeší od celokrajské až
po lokální úroveň. Problematika se také
řeší s městem Frenštát p. R. a za poslední
dva měsíce začala kriminalita opět mírně
klesat.
Z jednání vyplynuly možnosti prevence kriminality ze strany obce Trojanovice.
Bylo doporučeno, abychom rozsvítili veřejné osvětlení na celou noc. Toto doporučení
akceptuji a nechám na zkoušku rozvícené
veřejné osvětlení po dobu půl roku. Podle
mne toto opatření samo o sobě kriminalitu
nesníží, lidé možná s rozsvíceným veřejným osvětlením získají určitý pocit bezpečí, ale ten může být klamný. Jediné, v čem
toto opatření spatřuji jako prospěšné je, že

může pomoci k identiﬁkaci pachatele ze strany spoluobčanů. Dále policie ČR
apeluje na větší všímavost lidí a spolupráci
s policií ČR. Pokud občané uvidí potloukat
se podezřelého člověka nebo auto, je dobré
zapsat si popis i SPZ a nahlásit toto na frenštátské oddělení Policie ČR. Pokud občané
pojedou na dovolenou, je lepší říci toto
sousedům, aby si všímali, zdali se v jejich
domě nebo okolí neděje něco podezřelého, jak ve dne tak v noci. Majetek pomůže
ohlídat také zabezpečení moderní a dnes
již levnou technikou, kdy např. 4 kamery +
hardisk stojí kolem 7.000 Kč.
Město Frenštát p. R. má zaměstnance, který
má na starosti prevenci kriminality. Budu
se snažit s ním skontaktovat a do příštích
novin napsat článek o dalších možnostech
prevence a o práci města Frenštát p. R.
v této problematice.
Jiří Novotný, strosta obce

Trojanovice se představily v Brně
Obec Trojanovice dlouhodobě spolupracuje s výrazným a dnes již známým a uznávaným architektem Kamilem Mrvou.
Za posledních pár let vzešlo z tohoto spojení tolik realizací a studií, že jejich zveřejnění vydalo na samostatnou knihu. Publikace s názvem Trojanovice 2009-2013 byla
představena a pokřtěna 26. září v 18 hodin
v brněnské Galerii architektury při zahájení
výstavy Kamil Mrva Architects 1999-2013.
Trojanovice se hlásí k moderní architektuře a snaží se dát dobrý příklad nejenom
svým obyvatelům, ale i dalším obcím

v regionu. Nepřetváříme historické budovy,
těch si vážíme a snažíme se zachovat jejich
původní vzhled. Nové stavby a přestavby
normalizačních výtvorů se však snažíme
realizovat tak, aby byly moderní, vzdušné a funkční. Bereme z nich to nejlepší a
přidáváme další estetickou hodnotu. Není
možné se neustále smiřovat se současným
trendem rekonstrukcí, kdy se stavba obalí
polystyrenem a natře duhovými barvami.
Návrhy a realizace studia Kamila Mrvy
představují nové a moderní pojetí architektury venkovských staveb.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 25.
října 2013 od 14 – 22 hodin a v sobotu
dne 26. října 2013 od 8 – 14 hodin.
Pro voliče bydlící v části obce Trojanovice Dolina, Pod Radhoštěm a Pod
Javorníkem je volební místnost v Mateřské školce Trojanovice pod Javorníkem.
Pro voliče bydlící v části obce Trojanovice Bystré , Lomná a Karlovice je volební místnost v zasedací místnosti v budově základní školy Trojanovice Lomná.
Volič, který se ze zdravotních důvodů
nemůže dostavit do volební místnosti,
může požádat v době voleb o přenosnou
volební schránku.
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným ob-

čanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Pokud volič nebude v době konání voleb v místě svého bydliště, může požádat
od 10. října – do 23. října 2013 o vydání
voličského průkazu.
Obecní úřad v místě trvalého bydliště voliče předá voličský průkaz voliči
osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče,
žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu.
Miroslava Kubelková

Při rozvoji obce se snažíme návazat na
myšlenku významného českého architekta
Bohuslava Fukse, který postavil na Horečkách hotel Vlčinu. Po válce nabídl Frenštátu
pod Radhoštěm, že bude řídit jeho urbanismus. Komunisté tehdy jeho návrh nepřijali
a dnes na to doplácíme. Malebné historické
okolí náměstí ustoupilo nejprve šedivým a
nyní pestrobarevným panelovým domům.
Trojanovice se z toho poučily, urbanismus
a veřejné stavby považujeme za důležitou
součást života lidí i výchovy nové mladé generace. Se studiem Kamila Mrvy se to naší
obci daří. Výsledkem je řada funkčních a
krásných staveb a nyní také kniha, která
je ojedinělá a ukazuje skutečné možnosti
dnešního moderního a svobodného světa.
Knihu je možné zakoupit v informačním
centru obce Trojanovice.
Jiří Novotný
foto: archiv Obecních novin z Trojanovic
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Ohlédnutí za plněním programového prohlášení rok před koncem volebního období
Obecní zastupitelstvo na léta 2010 - 2014
má za sebou již dvě třetiny volebního období, proto je čas na výčet toho, co se za tři
roky stihlo podle programového prohlášení.
Životní prostředí:
- Budeme se zasazovat o zrušení dobývacího prostoru na černé uhlí a nepovolení
dobývacího prostoru na plyn v katastru
obce Trojanovice, Frenštát p. R., Kunčice p. O. a okolí. Budeme také prosazovat
zrušení a zasypání Dolu Frenštát.
- Budeme prosazovat likvidaci a třídění
komunálního odpadu a jeho řádný provoz
- Budeme prosazovat vybudování komunitní kompostárny z dotací EU
Zhodnocení:
- Důl Frenštát a jeho likvidace je stále prioritou obecního zastupitelstva. Je známo,
že bylo po dvou a půl letech právních bojů
vydáno stavebním úřadem rozhodnutí o odstranění 53 staveb v areálu Dolu
Frenštát. OKD se odvolalo a nyní čekáme,
jak se s odvoláním vypořádá Moravskoslezský kraj. Dále zatím úspěšně bojujeme
v energetické a surovinové politice, kdy se
nepodařilo těžařům prosadit návrh na těžební průzkum ložiska. Nyní je zapotřebí
napnout síly na vyjednávání se státem, aby
při převzetí Dolu Paskov stát převzal i dobývací prostor Trojanovice a Důl Frenštát.

- Co se týká likvidace a třídění odpadů, tak
naše obec je stále na špičce mezi obcemi.
Pravidelně jsme již 4 roky po sobě v první desítce nejlépe třídících obcí v MS kraji.
Díky tomu můžeme udržet poplatky na stávající úrovni 420,- Kč na osobu a nemusíme
je zvedat. Otázka je, zda cena bude udržitelná i v budoucnu.
- Komunitní kompostárna byla nakonec
zrušena a z obecních projektů vyřazena.
Důvodem jsou vysoké provozní náklady
na její provoz. Proto jsme raději získali dotaci na kompostery do domácností, které se
více jak rok zdarma rozdávaly.

Obecní samospráva:
- Vytvoříme směrnici pro veřejné zakázky
a komisi pro výběrová řízení
- Otevřeme více informační kanály směrem k občanům prostřednictvím internetu
- Zachováme úřadování Pod Javorníkem
- Pokračování v trendu zachování pasekářské zástavby jako historického dědictví obce
Zhodnocení:
- Směrnice byla vytvořena.
- Obec Trojanovice má samozřejmě internetové stránky a v rámci propagace akcí
jsme aktivní také na sociální síti Facebook.
Nadále pro občany zdarma vydáváme a distribuujeme Obecní noviny.
- Úřadování Pod Javorníkem je zachováno,
přesunulo se do bytového domu č.p. 698
(bývalá školka), kde se úřaduje ve společenské místnosti v prvním patře.
- Stále se tvoří nový územní plán a pasekářská zástavba a její zachování je prioritou
tohoto plánu.
Investice:
- Vybudujeme inženýrské sítě dle ﬁnančních možností obce
- Budeme pokračovat v projektech započatých v letech 2006 - 2010
- Podpoříme zázemí a technické vybavení
pro obecní spolky (hasiči, tělovýchovné
jednoty)
- Budeme pracovat na obnově lokality
Horečky ve spolupráci s městem Frenštát
p. R.
- Budeme investovat do obecního majetku.
Zhodnocení:
Rok 2011
- vybudovali jsme kanalizaci a vodovod
nad Hotelem U Kociána
- vybodovali jsme prodloužení vodovodu
Pod Javorníkem
- koupili jsme nové hasičské dopravní auto
Renault Master a vozík na techniku
- získali jsme novou techniku, moderní
dýchací přístroje a digitální vysílačky pro
hasičskou jednotku

Rok 2012
- vybudovali jsme a otevřeli nové oddělení
mateřské školy na Lomné
- rekonstrukce fasády přístavby tělocvičny
- rekonstrukce fasády mateřské školy
- podpořili jsme dokončení oplocení TJ
Bystré a stavbu střídaček
- přistavili jsme přístřešky a zrekonstruovali veřejné WC v TJ Pod Javorníkem
- zrekonstruovali jsme s Městem Frenštát
p. R. amﬁteátr na Horečkách
- vybudovali jsme nové topení ve srubu
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
- z dotačních peněz na kompostéry jsme
koupili novou techniku, výkoný štěpkovač
a pařezovou frézu
Rok 2013
- vyřešili jsme stavebně dopravní bezpečnost před školou vybudováním nové komunikace, parkoviště, přechodu, osvětlení
a chodníků
- vybudovali jsme kanalizaci od Solárky až
po Zahrádky
- vybudovali jsme s Městem Frenštát p. R.
hlediště amﬁteátru na Horečkách
- dokončujeme novou garáž hasičské
zbrojnice
- do konce října dokončíme nově rozestavěné víceúčelové hřiště za školou
- do konce listopadu dokončíme nově rozestavěný vodovod na Bystrém
- koupili jsme obchod naproti hotelu Beskyd, který se bude v listopadu rekonstruovat a zvětšovat tak, aby jej od prosince mohl
převzít do pronájmu řetězec Hruška.
- koupili jsme Restauraci Rekovice a řešíme získání dotačních peněz na rekonstrukci, aby fungovala jako hostinec a také jako
pobytové Beskydské environmentální centrum.
- dokončujeme projekt na likvidaci bio-odpadu pomocí kompostérů, do konce
září 2013, jsme rozdali občanům přes 1300
komposterů
Investice do obecního majetku probíhají
neustále. Ať už se jedná o dopravní značení, techniku, údržbu, opravy komunikací
apod.
Doprava:
- Budeme opravovat místní obecní komunikace dle potřeby a ﬁnančních možností
obce
- Finančně podpoříme ostatní dopravní
obslužnost ve spolupráci s obcemi a krajem
- Zajistíme zimní údržbu komunikací
k občanům

Obecní noviny z Trojanovic
Zhodnocení:
- Oprava komunikací je nekončící proces a
drobné opravy probíhají každý rok.
- Dopravní obslužnost stále podporujeme.
- Zimní údržbu k občanům obce tradičně
zajišťujeme.
Školství, kultura a sociální oblast:
- Zachováme ZŠ a MŠ v Trojanovicích a
budeme podporovat jejich rozvoj
- Podpoříme zájmové organizace
- Zajistíme péči o staré a nemohoucí občany
- Budeme pečovat o kulturní památky
v obci
- Nadále budeme udržovat vztahy s rodáky v Texasu a ve Slezských Rudolticích
- Budeme pokračovat v organizování vernisáží v Památníku Bratří Strnadlů a Jana
Knebla
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- Památky v obci neustále udržujeme. Kromě opravy sochy před školou v roce 2012
bude v říjnu pověšen nový zvon na zvoničku Pod Javorníkem.
- Vztahy s rodáky v Texasu a Slezských
Rudolticích nejsou nyní tak intenzivní
jako v minulosti, ale stále máme na obci návštěvy Texasanů, kteří se zajímají o rodiště
svých předků.
- Vernisáže v Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla jsou již tradicí a jsou také velmi navštěvované. V každém roce pořádáme
minimálně 4 výstavy. Nově v Památníku
pořádáme vítání občánků a setkání s jubilanty.
- ve spolupráci s Městem Frenštát p. R. pořádáme velké regionální kulturní akce
na Horečkách, kterými jsou hudební festival Horečkyfest a Svátek dřeva.

Zhodnocení:
- Rozšířili jsme kapacitu mateřských škol.
Opravili jsme fasády na základní a mateřské
škole, aby děti vyrůstaly v esteticky hodnotném prostředí.
- Chystá se dotační projekt na zateplení
celé školy a tělocvičny. Do konce roku budeme podávat žádost o dotaci.
- Každoročně podporujeme zájmové organizace v obci pomocí grantových řízení.
- Stále zajišťujeme rozvoz obědů občanům
Trojanovic. Nadále spolupracujeme s městem v oblasti komunitního plánování.

Cestovní ruch a podnikání:
- Zlepšíme propagaci obce
- Budeme pořádat pravidelná setkání
s podnikateli v cestovním ruchu

Zhodnocení:
- Propagaci obce stále vylepšujeme. Nyný
vychází nová publikace o moderní architektuře v Trojanovicích. Tato publikace byla
pokřtěna dne 26. září v Galerii architektury
v Brně. Tímto se Trojanovice stávají ojedinělou obcí v rámci republiky. Dále investujeme do turistické lokality Horečky.
- Pravidelné setkání s podnikateli v cestovním ruchu zatím neproběhlo, ale věřím, že
v dalších letech na ně opět navážeme.
Věřím, že máme po třech letech kus práce
za sebou, ale ještě velké množství práce a
projektů máme před sebou. Kromě standartní údržby majetku, komunikací, sítí,
chodníků apod. stojíme před těmito velkými projekty:
- zasypání Dolu Frenštát a odstranění černých staveb v areálu dolu
- revitalizace centrální části Lomné (dokončení úpravy fasád a zateplení tělocvičny a školy, řešení budovy obchodu a garáží
za obchodem), která by měla z obce udělat
skutečnou reprezentativní a funkční bránu
do Beskyd
- revitalizace Horeček spolu s městem
Frenštát p. R. (rekonstukce komunikací,
cestiček, sítí, restaurace Rekovice, areálu
skokanských můstků a dalších atraktivit),
která by měla z Horeček vytvořit další
atraktivitu a sportovně relaxační zónu pro
turisty i občany mikroregionu
- revitalizace lokality Ráztoka - Pustevny,
kde v této velmi atraktivní a navštěvované
lokalitě chybí koncepce pro zkvalitnění služeb a spolupráce podnikatelských subjektů.
Toto jsou úkoly na několik volebních období, ale je zapotřebí
myslet dopředu
v dlouhodobém horizontu. Myslet jen
na čtyři roky by bylo z hlediska rozvoje
obce krátkozraké.
Mgr. Jiří Novotný, starosta
foto: archiv Obecních novin z Trojanovic

Naši jubilanti

Informace pro občany

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Obec Trojanovice nabízí k prodeji zahradní štěpku.
Cena 1 kg / 1,- Kč.
Poslední kompostéry
Pokud ještě na zahradě nemáte domácí kompostér, který
obec nabízí našim občanům a
chatařům zdarma, tak neváhejte a přijďte
si pro
něj na obecní úřad. K dispozici je ještě stovka malých kompostérů o obsahu 575 l. Našim
občanům vydáváme již třetí
kompostér, chataři mohou obdržet v pořadí druhý.

Miloslav Šlosar

75 let

Maria Jevičová

70 let

Emilie Chalupová

70 let

Bernardina Klímková 70 let
Zuzana Novotná

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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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 říjen 2013
Od úterý 1. do středy 2. října 2013 ve 20.00 hodin
HRA NA HRANĚ
Film USA/české titulky
Napínavý thriller z prostředí kasín v Las Vegas.
Nevhodné pro děti do 15 let. Žánr: krimi, drama, thriller, délka
ﬁlmu 91 minut. Vstupné 110 Kč. CINEMART
Od čtvrtku 3. do pátku 4. října 2013 v 19.00 hodin
BÁTHORYČKA
Jana Kákošová / Martin Kákoš
Představení těšínského divadla.
Předplatné a informace v IC města 556 836 916.
Od soboty 5. do neděle 6. října 2013 v 18.00 hodin
GRAVITACE
Film USA/české titulky
Sandra Bullock ve ﬁlmu hraje doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi. George Clooney
ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který velí svému
poslednímu letu před odchodem do důchodu. Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená, Stone
a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého
a směřujíc dál do temného vesmíru.
Přístupné bez omezení. Žánr: sci-ﬁ, drama, thriller, délka ﬁlmu
101 minut. Vstupné 100 Kč. WARNER BROS.
Od soboty 5. do neděle 6. října 2013 ve 20.00 hodin
RIVALOVÉ
Film USA/Něm/VB/české titulky
Sedmdesátá léta, zlatá éra Formule 1. Skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta, a
to jak v jejich profesním, tak v osobním životě.
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: sportovní, akční, životopisný,
délka ﬁlmu 123 minut. Vstupné 120 Kč. BIOSCOP
Slevy k tomuto ﬁlmovému titulu si vyžádejte u pokladny!
Od úterý 8. do středy 9. října 2013 ve 20.00 hodin
BERNIE
Film USA/české titulky
Film s Jackem Blackem a , Shirley MacLaine v hlavních rolích. Inspirován skutečnou událostí. Sblížení asistenta pohřebního ústavu
a nesnesitelné bohaté vdovy skončí smrtí.
Nevhodný mládeži do 12 let, žánr: komedie, krimi, délka ﬁlmu 104
minut, vstupné 90 Kč. D-CINEMA
Ve čtvrtek 10. října 2013 v 18.00 hodin
NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Film Itálie/české titulky
Virgil Oldman (Geoﬀrey Rush) je světově uznávaný znalec v oblasti výtvarného umění a starožitností. Ve svém osobním životě je
však uzavřeným samotářem pronásledovaným mnohými obsesemi. Podaří se neznámé ženě sblížit se s ním?
Nevhodný mládeži do 12 let, , žánr drama, romantický, délka ﬁlmu
124 minut, vstupné pro FK 70 Kč, ostatní 100 Kč. CINEMART
Od pátku 11. do neděle 13. října 2013 v 18.00 hodin
ZATAŽENO, MÍSTY TRAKAŘE 2 Film USA/český dabing
Po katastrofální potravinové bouři v prvním ﬁlmu byl vynálezce
Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné
tvory - cosi jako živoucí jídlo.
Přístupný bez omezení. Žánr: animovaná komedie, délka ﬁlmu 96
minut. FALCON

Od pátku 11. do neděle 13. října 2013 ve 20.00 hodin
KAMEŇÁK 4
Film ČR
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě.
Žánr komedie. Nevhodné pro děti do 12 let. Vstupné 110 Kč.
BONTONFILM
Od úterý 15. do středy 16. října 2013 ve 20.00 hodin
ZMIZENÍ
Film USA/české titulky
Kelleru Doverovi (Hugh Jackman) byla unesena šestiletá dcera a
její nejlepší kamarádka. K vyřešení tohoto případu je povolán detektiv, kterému se sice podaří zadržet jediného podezřelého, ale ten
je pro nedostatek důkazů propuštěn. Keller však udělá cokoliv pro
záchranu života dcery a rozhodne se vzít spravedlnost do svých
rukou.
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: drama, délka ﬁlmu 146 minut.
Vstupné 100 Kč. BONTONFILM
Ve čtvrtek 17. října 2013 ve 20.00 hodin
DON JON
Film USA/české titulky
Nespokojený Jon je závislý na internetovém pornu. Snaží se nalézt
lepší sexuální život. Nakonec prostřednictvím vztahů se dvěma
velmi odlišnými ženami pochopí, jak má skutečná láska vypadat.
Nevhodný mládeži do 15 let. Žánr: komedie, délka ﬁlmu 90 minut.
Vstupné 90 Kč. BLUESKYFILM
Od pátku 18. do neděle 20. října 2013 v 18.00 hodin
TURBO
Film USA/český dabing
Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký sen. Žít život hlemýždím tempem ho neuspokojuje, touží po mnohem vyšší rychlosti.
Tvrdě trénuje a své pokroky měří metrem. Tuší, že ho už brzy čeká
velké dobrodružství.
Přístupno bez omezení. Žánr animovaná komedie, délka ﬁlmu 96
minut. Vstupné dětské 100, dospělí 120 Kč. CINEMART
Od pátku 18. do neděle 20. října 2013 ve 20.00 hodin
2 ZBRANĚ
Film USA/české titulky
Denzel Washington a Mark Wahlberg v hlavních rolích akčního
ﬁlmu Baltasara Kormákura.
Agent Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami a důstojník Americké námořní rozvědky jsou i přes vzájemné antipatie
odsouzeni nehnout se od sebe téměř na krok a spolupracovat
na rozbití a dopadení drogové maﬁe.
Nevhodný mládeži do 12 let, žánr akční, délka ﬁlmu 109 minut.
Vstupné 110 Kč. FALCON
Od úterý 22. do středy 23. října 2013 ve 20.00 hodin
CARRIE
Film USA/české titulky
Režisérka Kimberly Peirce (Kluci nepláčou) přichází s remakem
kultovního snímku z roku 1976, na motivy románu Stephena Kinga.
Nepřístupný dětem do 15 let. Žánr: drama, horror, délka ﬁlmu 100
minut. Vstupné 110 Kč. FORUMFILM
Ve čtvrtek 24. října 2013 v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB: PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA EPIZODA III. a
IV.
Film VB/české titulky
Výpravný příběh o vývoji ﬁlmu. Speciální edice pro Filmový klub,
ale ne jen pro něj. Expresionismus, impresionismus a surrealismus:
Zlatý věk světové kinematograﬁe (20. léta 20. st.), Příchod zvuku.
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: dokumentární, délka ﬁlmu 120
minut. Vstupné pro FK 60 Kč, ostatní 90 Kč. FILMEUROPE
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V pátek 25. října 2013 v 19.00 hodin
ORSTAD STORBAND, Swing
Vstupné v předprodeji v DK a IC města.
Od soboty 26. do neděle 27. října 2013 ve 20.00 hodin
PŘÍBĚH KMOTRA
Film ČR
Příběh velké lásky. Lásky k penězům. Příběh Kmotra je inspirován
bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami vypracoval až na pozici šedé eminence české politiky.
Nepřístupný dětem do 15 let. Žánr: akční, délka ﬁlmu 98 minut.
Vstupné 120 Kč. BIOSCOP
Slevy k tomuto ﬁlmovému titulu si vyžádejte u pokladny!
Od úterý 29. do středy 30. října 2013 ve 20.00 hodin
MACHETE ZABIJÍ
Film USA/Rusko/české titulky
Machete je zpátky a vydává se na misi, kterou by nezvládl žádný
jiný smrtelník.
Nepřístupný dětem do 15 let. Žánr: akční, krimi, thriller, délka ﬁlmu 107 minut. Vstupné 110 Kč. EEAP
Od čtvrtku 31. října do neděle 3. listopadu 2013
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
BIJÁSEK
Ve středu 9. října 2013 v 9.15, 13.15 hodin
KAMARÁDI Z TELEVIZE
Pásmo pohádek s Křemílkem a Vochomůrkou.
Žánr pohádka, délka ﬁlmu 63 minut, vstupné 25 Kč.
Krátký Film

Ve středu 23. října 2013 v 9.15 a 13.15 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Žánr animovaná pohádka, délka ﬁlmu 87 minut, vstupné 25 Kč.
CINEMART

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
OHLÉDNUTÍ
Výtvarné práce žáků ZUŠ Frenštát p. R.
Vernisáž výstavy
Úterý 1. října 2013 v 17.00 hodin
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 3. 11. 2013
PhDr. JAROSLAV ŠTIKA, CSc.
emeritní ředitel Valašského muzea v přírodě
rytíř Rumunské republiky
O životě a díle významného etnografa vypráví dcera Eva Porubová ve čtvrtek 17. října 2013 v 17.00 hodin v podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné 30,- Kč
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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Reklama a inzerce

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

Pozvánka na žehnání zvonu
Dne 19. října 2013 v 10 hodin požehná
frenštátský farář otec Rudolf Swieczek
nový zvon do zvoničky Pod Javorníkem.
Zvon odlila ﬁrma Zvonařství Tkadlec z
Halenkova. Původní zvon byl prasklý a
hrozilo jeho utržení. Jeho pád mohl poškodit stavbu nebo způsobit těžké zranění.
Při této příležitosti návštěvníci shlédnou také tři historické zvony, které jsou
kulturními památkami a které jsou uložené v archivu obce Trojanovice.
Všechny přátele obce Trojanovice zvu
na tuto jedinečnou historickou událost.
Jiří Novotný, starosta obce

Výstava obrazů
Ve čtvrtek 5. září 2013 se uskutečnila
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
vernisáž výstavy obrazů pana Františka Gajduška. Program, kterého se zúčastnilo více
než 70 příznivců, probíhal na prostranství
před budovou památníku. Úryvek z knihy
B. Četyny o zbojnících přečetl Martin Tru-

bač, zazpíval soubor Polajka z Rožnova p. R.
a hráli členové souboru Radhošť. Průvodní
slovo měl pan Drahomír Strnadel. Výstava
potrvá do 31. října, otevřeno ve čtvrtek 14
- 17 hodin.
Martin Trubač
foto: Milena Mužíková
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Svátek hory
ské předal hostům a zasloužilým členům
spolku pamětní medaile k 1150. jubileu.
Mosazné pamětní medaile (100 Kč/1kus)
lze koupit v kapli na Radhošti a u paní Aleny Janákové na OÚ v Trojanovicích.
Drahomír Strnadel
předseda Matice Radhošťské
foto: Milena Mužíková

Sobota 7. září byla pro Radhošť opravdovým svátkem. Matice Radhošťská ve spolupráci s Rožnovem pod Radhoštěm a Římskokatolickou farností ve Frenštátě pod
Radhoštěm připravila program ke 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. V kapli vystoupil Zašovský
kostelní sbor a Cimbálová muzika Ondřejnica v programu s názvem „Až na vrchol
Radhoště“. Průvodní slovo četl Mgr. Tomáš
Gross.
Nejvíce poutníků (odhadem 2 000) přilákala mše svatá, kterou celebroval J. Em.
kardinál Dominik Duka. Slunečné počasí
umožnilo sloužit mši pod širým nebem.
Jménem všech přítomných přivítal J. Em.
kardinála Dominika Duku předseda Matice
Radhošťské. V úvodu připomněl 115. výročí vysvěcení kaple olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem. Zrekapituloval
činnost obnovené Matice Radhošťské a přivítal ostatní významné hosty: starostu Trojanovic Mgr. Jiřího Novotného, starostku
Frenštátu p. R. Mgr. Zdeňku Leščišinovou,
místostarostu Rožnova pod Radhošťem

RNDr. Václava Mikuška, starostu obce Životice u Nového Jičína Pavla Hasalíka, starostu slovenské obce Makov ing. Mariána
Masnicu, chargé d´ aﬀaires generálního
konzula Ruské federace Antona Petrakova
a arménského podnikatele pana Gevorga
Avetisyana, kterého doprovázeli dva arménští duchovní.
V úvodu mše svaté J. Em. kardinál Dominik Duka připomněl, že arménský národ
byl první, který přijal křesťanství už v roce
301 a pro svou víru nesmírně trpěl. Od
roku 1890 do roku 1920 vyvraždili Turci 1,5
miliónu Arménů.
Ve svém kázání zdůraznil, že sv. Cyril a
Metoděj mají zásluhu na začlenění Slovanů
ke křesťanským národům Evropy a skutečnost, že stáli u zrodu naší státnosti, proto
je 5. červenec církevním i státním svátkem.
V další části své promluvy se věnoval podstatné roli rodiny při výchově dětí a úloze
rodiny ve společnosti. Na závěr pak požádal arménské kněze, aby poutníkům udělili
požehání v arménském jazyce.
Po mši svaté pak předseda Matice Radhošť-

„Splátka“ po 115 letech
Pozornější návštěvník kaple sv. Cyrila a
Metoděje na Radhošti si všimne, že jedna z pamětních desek je věnovaná našim
krajanům v Texasu, kteří v letech 1895
až 1898 přispěli na stavbu kaple téměř
jedním tisícem zlatých. Celkové náklady
byly 23 000,- zlatých. Proto výbor Matice Radhošťské rozhodl, že letošní sbírku
ze tří poutních mší věnuje obětem neštěstí v městečku West.
K vybraným 21 000,- Kč přidal Frenštát
p. R. 10 000,- Kč, Muzejní a vlastivědná
společnost ve Frenštátě p. R. 5 000,- Kč a
10 000,- věnovali další občané Frenštátu
p. R. a Trojanovic.
Starosta Westu Tommy Muška a prezident Pointwest banky Charles Němec
zaslali Matici Radhošťské následující
děkovný dopis:

Vážení přátelé v Matici Radhošťské!
Děkujeme vám všem za váš dar v částce 2300 dolarů věnované na pomoc při
obnově a opravách nemovitostí v našem
městě po nenadálé tragédii, která postihla naše město dne 17. dubna 2013 večer.
Naše město změnilo podobu a vzhled.
Počátky obnovy nebyly lehké a všemožné
překážky se zdají nepřekonatelné. Mnoho obyvatel bylo v silném rozrušení mysli, avšak situace se změnila v okamžiku,
kdy si lidé uvědomili, že nachází podporu
nejen ﬁnanční, ale i morální povzbuzení
do nového života od mnohých docela neznámých lidí. Zvláště si takovou pomoc
ceníme od krajanů, kteří jsou sdružení
ve vaší organizaci.
Drahomír Strnadel
předseda Matice Radhošťské

Čekáme na výsledek odvolání
Jak se dalo čekat, tak po rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě p. R., který nařídil ﬁrmě OKD odstranění všech nelegálních staveb v areálu Dolu Frenštát, se ﬁrma
OKD odvolala. Zástupci ﬁrmy sice na
jednání v září roku 2012 slibovali, že budou
respektovat rozhodnutí stavebního úřadu,
nicméně toto opět dementovali na poslední
schůzce v Ostravě. Toto jejich jednání však
není žádným překvapením. To, že OKD
není seriozní partner, víme již dávno a potvrzují to i současné kroky této společnosti v celém Ostravsko – karvinském revíru.
Musíme bojovat dále. Nyní leží celý spis i s
odvoláním a vyjádřením obce Trojanovice
k tomuto odvolání na Krajském úřadě MS
kraje. Krajský úřad má na řešení odvolání
30 dnů a v oprávněných případech 60 dnů.
Toto odvolání i se spisem odešlo na krajský
úřad dne 21. srpna 2013. Nyní musíme tedy
počkat, jak rozhodnou krajští úředníci.
Jiří Novotný, starosta obce

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany na 21. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice, které se koná 21. října 2013
v 18 hodin v hasičské zbrojnici.
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Táborové soustředění 2013
Stejně jako v předchozích letech se i letos
na jízdárně v Trojanovicích konalo letní táborové soustředění s poníky. Děti ve věku
od 8 do 15 let se nám začaly sjíždět již
v sobotu 17. srpna. Letos se nás sešlo třiadvacet. Taktéž jako v minulých ročnících
tábora byla v převaze děvčata. Jen Michal,
Ondra a Vojta zůstali hrdí zastánci svého
pohlaví. Některá dítka už dobře znala prostředí místní jízdárny, ale našla se i taková, která se zde ocitla poprvé. Taktéž mezi
vedoucími jsme mohli spatřit nové tváře.
Kamču, Kikinu nebo Zuzku si děti velmi
rychle oblíbily. Mezi ostatními statečnými
byli Adamisko, Sába, Klocek, Bůžek, Silvestr, Lůďa a mnoho dalších. Zdravotníci Lůďa
a Adamisko si letos mohli odpočinout, jelikož nebylo vůbec koho ošetřovat.
Sobota byla ve znamení vybalování a seznamování se s blízkým okolím, řádem
a poníky. Dokonce jsme do večera stihli
několik především seznamovacích her.
V neděli za úsvitu Jitřenky, v prvních záblescích slunce se pár dětí rozhodlo vstávat.
Ihned po budíčku je Silvestr uklidnil svou
rozcvičkou. Po snídani jsme se rozdělili na
čtyři skupiny: Zelené, Bílé, Červené a Žluté
družstvo. V dalších chvílích slunečné neděle
následovalo první jízdy na ponících (kvůli
nim jsme tu hlavně byli). Silvestr & spol. si
hnedka vzali do parády první dvě skupiny.
Ostatní hráli na louce hry známé jako čorky. Do oběda se tyto skupiny stihly vyměnit.
Po odpoledním klidu jsme se s dětmi vydali
na dobrodružnou cestu za koňmi a hříbaty.
Ty se nám bohužel tento rok nepodařilo najít. Večer, když bylo slunce na konci svého
tažení, jsme připravili uvítací táborák. Každý si opekl svého buřta, silní jedinci zvládli
i dva. S uhasínajícím ohněm usínali také
táborníci. Večerka už byla namístě. Další

den jsme vstávali „zase“ v 7 hodin. Během
dne se jednotlivá družstva prostřídala na
ponících, kde se učila základy
jízdy a
ostatní táborníci skotačili na hřištích.
Stihli jsme spousty her, některé už svěřenci
dobře znali, např. čorky o míč, Tuhututu,
ba i letos obětaví vedoucí (zejména Kiki a
Kamča) připravili nové hry. Takové Pexeso, nebo Evoluce se moc líbily. V úterý se
nám krapánek zhoršilo počasí, v noci nás
zastihl déšť a propršel celý den. Byli jsme
donuceni se přesunout pod střechu našeho
přístřešku. Holky učily děti plést náramky
z bavlnek, které se pak tak rozmohly, že
kdo neměl na ruce aspoň dva, nebyl vůbec
„in“. Jízdy se samozřejmě konaly také. A po

obědě jsme se bavili společenskými hrami.
Název A volá B
nikomu nic neříkalo, ale po odehrání několika kol jsme se
všichni bavili. Večer jsme ještě stihli zahrát
noční hru - na upíry. Středu
jsme
prožili ve
znamení
Tarzana
a
jeho přátel. Po snídani jsme se totiž vydali směr Ráztoka, kde je vystavěno největší
lanové centrum v ČR. Každý z nás se odvážil aspoň na nejlehčí trasu. Se stoprocentním úspěchem jsme se dali na cestu směřující k jízdárně na oběd. Ve čtvrtek a pátek,
dva poslední tréninkové dny, jsme museli
zatnout svaly a pořádně vytrénovat svá těla
a poníky tak, abychom jsme mohli v sobotu
předvést své umění rodičům a prarodičům.
I mezi tím vším dřením jsme si stihli nabatikovat trika. Při ringu, čorkách 7; kámen,
nůžky, papír, teď; indiánské házené a dalších hrách jsme se pořádně zapotili. Ve
čtvrtek v noci jsme se vydali hledat majáky,
kde jsme museli probojovat své životy. V pátek večer byl čas posledního táboráku. Po táboráku se děti odvážně vydaly
na stezku odvahy, kde na ně čekaly dávno
zapomenuté příšery a přízraky. V sobotu
dopoledne jsme se přestěhovali do středověku a poté už byl čas balení. Po posledním
obědě začali přicházet rodiče, kteří už netrpělivě čekali, co se jejich ratolesti nového
naučily. Přehlídka byla přímo ukázková.
Rodičům jsme také předvedli, jak jsme se
naučili počítat a nastupovat. Každý dostal
sladkou odměnu, stužku a diplom za účast
na soustředění.
Tento rok žádná slza nepadla, tudíž jsme se
mohli rozloučit a rozejít do svých domovů
k rodičům, svým chlupatým miláčkům a
ostatním kamarádům.
autor článku: Adamisko
foto: Iveta Biolková

Informace z knihovny
V první polovině roku 2013 se uskutečnilo v dopoledních hodinách pět
besed s jednotlivými třídami ZŠ
v Trojanovicích. Podle zájmu školáků je patrné, že se jim v knihovně
líbí. Od ledna do července se zaregistrovalo 34 nových čtenářů, z toho
22 dětských. Pravidelně do knihovny
chodí a půjčují si knihy i časopisy.
Půjčovní doba je v úterý a ve čtvrtek od 12:30 do 16:30 hod.
Eva Urbásková

Obecní noviny z Trojanovic
Milí čtenáři a přispěvatelé...
Jsme rádi, kdykoliv zasíláte články a
příspěvky do Obecních novin z Trojanovic. Je to dobře, náš list má být prostorem sdílení občanů. Prosíme však,
abyste sledovali termín uzávěrek (vždy
20. dne v měsíci). Stává se, že zašlete
příspěvky později a my je pak nezveřejníme. To je škoda, ale máte-li obdržet
noviny včas, je třeba je připravit, provést
jazykovou korekturu, zaslat do tiskárny a zajistit distribuci prostřednictvím
České pošty. A to vyžaduje svůj čas.
Martin Trubač
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Výlet na Pustevny
Pomalu se stalo tradicí, že o prázdninách
vyrazíme přespat na Pustevny. Jinak tomu
nebylo ani letos. Počasí a nedostatek volného času nás však nutil datum neustále
posouvat. Na konec se asi dvacet trojanovských mladých hasičů vydalo poslední
prázdninovou sobotu na Pustevny. Protože
nebylo moc hezky, přespali jsme na chatě na Radhošti. Večer jsme si skvěle užili,
nechybělo opékání špekáčků ani zpívání
při kytaře. Ráno nám sice pršelo na cestu
zpátky, ale pořádní hasiči se jen tak něčeho
nezaleknou! Těšíme se na další podařenou
akci.

Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 14. září 2013
text a foto: Pavel Štefek

Opět začala škola

Občánci zleva: Lucie Petrová, Viktorie Kuřecová, Andrea Uvírová, Lilien Křenková

Jubilanti zleva nahoře: Jan Dudek, Květoslava Reková, Ivan Mikeska
zleva dole:
Anežka Bjačková, Marie Gregorová, Marie Buksová, Anna Hilšerová

Po dvou krásných letních měsících jsme
se odpočatí opět pustili do „školní práce“.
V září jsme si připomněli již 85 let od chvíle, kdy byla zahájena výuka ve staré části
budovy místní školy.
Na slavnostním zahájení letošního školního roku v tělocvičně jsme společně se zákonnými zástupci dětí a panem starostou
přivítali 139 žáků, kteří se vzdělávají
v pěti ročnících a sedmi třídách. V letošním
roce jsme otevřeli dvě první třídy, ve kterých je celkem 33 žáků. Do našeho kolektivu v základní škole přibyla paní učitelka
Mgr.Jana Petrů a asistentka pedagoga paní
Lucie Jurková. V současné době má škola
i všechny její části (základní a mateřská
škola, školní družina a jídelna) celkem 33
zaměstnanců.
Během letních prázdnin probíhaly rekonstrukce ve staré části budovy školy. Byly
provedeny opravy elektroinstalace, dívčích
toalet a výdejny stravy. Před budovou školy
byly vybudovány a bezpečně vyřešeny příjezdy k mateřské i základní škole.
I v letošním školním roce se žáci školy
zapojili do soutěží ve sběru starého papíru,
pomerančové kůry a elektro odpadu.
Škola je i letos zapojena do projektu
na odběr dotovaného školního mléka, jogurtů a sýrů. Nově jsme se zapojili do projektu ovoce do škol, kdy naši žáci jednou
měsíčně bezplatně budou dostávat sezónní
ovoce i zeleninu.
Všem žákům bych chtěla popřát, ať letošní
školní rok prožijí ve spokojenosti a přátelství se svými školními kamarády, ať se těší
z pěkných známek, které si za své nově nabyté vědomosti i dovednosti jistě zaslouží.
Soňa Bunčková

Na poslední stránce...
O vlivu krajiny
Jedu vlakem z Ostravy do Trojanovic a
čtu si přitom v knize Václava Cílka Krajiny vnitřní a vnější. Je to sbírka krátkých
esejů o člověku a o přírodě. Výhodou je,
že si ji můžete otevřít a začít číst na kterékoliv stránce, aniž byste ztratili souvislost.
Zkrátka, ideální četba do hromadného
dopravního prostředku. V pasáži nazvané
Strom-učitel narážím na zajímavou otázku – zda a do jaké míry má krajina, v níž
žijeme, vliv na naši psychiku? Není to
poprvé, co se s touto otázkou setkávám, a
popravdě, těžko se hledá odpověď.
Mnozí z nás spontánně a intuitivně zvolají:
No samozřejmě, že ano! – Ale lze to uspokojivě prokázat? Není to spíš jen naše přání
a pocit než skutečný fakt? Přímé a jednoznačné důkazy vlivu vnějšího prostředí
na náš vnitřní život neexistují. Existuje však
řada nepřímých dokladů, které nás opravňují domnívat se, že tomu tak je.

Mnohá pozorování i experimenty ukazují, že pokud dětem (ale třeba i primátům)
v určitém období chybí smyslové podněty,
má to vliv na jejich dozrávání a psychiku.
Psycholog Zdeněk Matějček např. prokázal,
že existuje pozitivní korelace (tedy vzájemný vztah) mezi nedostatečným uspokojením citových potřeb v raném dětství
a výskytem poruch chování v dospívání a

dospělosti. Jestliže tedy maminčino pohlazení a láskyplný hlas mohou ovlivňovat náš
sklon k agresivitě či neurotismu, proč by
podobný– byť třeba ne tak silný – účinek
nemohl mít například pohled na zapadající
slunce či panelovou zástavbu?
Na zajímavou souvislost mezi tak vysoce
komplexním sociálním fenoménem jako je
náboženství a prostředím poukazuje biolog
a esejista Stanislav Komárek. Náboženství
zrozená v poušti (tzv. eremiální, z řeckého
eremos = poušť) – židovství a islám - jako
by odrážela prázdnotu a téměř absolutní absenci vizuálních podnětů pouštního
prostoru. Bůh v jejich pojetí nemá tvar ani
podobu. Obě náboženství mají přísný zákaz zpodobnění Boha – v případě islámu se
vztahuje také na lidi a živočichy. Oč menší
význam má pro tato náboženství vizuální
stránka, o to větší roli hraje slovo. Židovské
krédo příznačně začíná slovy: Šémá Jizra´el
– slyš, Izraeli! Jde o kulturu slyšeného slova.
Náboženské představy se utvářely vyprávěním příběhů, později byly kodiﬁkovány
v podobě posvátných textů. Eremiální náboženství jsou označována jako náboženství knihy – tóra i korán hrají klíčovou úlohu v životě věřících, kteří se často učí celé
pasáže nazpaměť. Náboženské texty se těší
takové úctě, že mají funkci zákona, který
přesně deﬁnuje zásady a povinnosti jednotlivců i celé komunity.
Naproti tomu v zalesněných oblastech
– v Řecku, Indii či Evropě – vznikl odlišný
typ náboženství (tzv. hyletická, z řeckého
hýlé = les). Jako se les vyznačuje množstvím rostlinných druhů a rozmanitostí
tvarů, tak i náboženské představy kultur
vzešlých z lesního prostředí se hemží nejrůznějšími bohy a bohyněmi, polobohy a

nadpřirozenými bytostmi. Jejich teologie
je – na rozdíl od eremiálních náboženství
– neuspořádaná, proměnlivá a vágní. Více
než přesná deﬁnice tu hraje roli obraznost.
Chrámy, veřejná prostranství i domácnosti
jsou zaplněné posvátnými obrazy a sochami, z nichž mnohé se vyznačují až surrealistickou bizardností. Zdá se, že hyletické
kultury nebyly nikdy s to vyprodukovat
monoteistickou představu jediného Boha,
na druhou stranu se vyznačovaly mnohem
větší tolerancí vůči jiným náboženským
představám.
A jako poznámku pod čarou – spíš kuriozitu než vážný argument – uvádím, že v IQ
testech Židé statisticky vykazují velmi vysokou verbální (slovní) inteligenci, zatímco
v prostorové inteligenci vedou Japonci a východoasijské národy.
Má krajina, v níž vyrůstáme a žijeme, vliv
na naši psychiku?
Spíš tušíme než víme, ale mnohé tomu nasvědčuje. Je-li tomu tak, pak bychom měli
o prostor kolem sebe dbát s ohledem na
sebe i na generace těch, co tu budou žít
s námi i po nás.
Vlak zastavuje a já vystupuji. Jsem rád, že
vidím kolem sebe beskydskou krajinu.
Pro ty, kdo se chtějí dovědět více:
http://www.vesmir.cz/clanek/vaclav-cilek-krajiny-vnitrni-a-vnejsi
http://www.martinreiner.cz/339-stanislav-komarek-pitevni-praktikum-pro-pokrocile-pokracovani-viii/
http://www.scienceworld.cz/clovek/hyleticke-a-eremialni-civilizace-dva-mody-evropy-3905/
Martin Trubač
foto: Zdeněk Svoboda, Martin Trubač

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

