Obecní
noviny
z

rojanovic
litopad 2013

Tu a tam zkouším něco dělat
"postaru"

str. 2

Za "čisté" Trojanovice

str. 9

Zoologická setkání na cestě
Svatou zemí

str. 12

David Trubač: Prales Noříčí

vychází měsíčně redakce - Obecní úřad Trojanovice vydává Tiskárna Schenk s.r.o.

Strana 2

Obecní noviny z Trojanovic

Tu a tam zkouším dělat něco „postaru“
Statistiky ukazují, že stále přibývá těch,
kteří se rozhodli mít svůj domov v Trojanovicích. Jen do začátku září letošního roku se do naší obce přistěhovalo 73
občanů. Jedním z nich je Pavel Honajzer.
Snad nebude bez zajímavosti zeptat se
na důvody, které sem lidi „zvenku“ vedou,
a trochu se seznámit s jedním ze „zbrusu
nových“ trojanovických občanů.

Odkud jsi do Trojanovic přišel?
Do Trojanovic jsem se přistěhoval z Velké
Polomi. Obec počtem obyvatel přibližně
shodná s Trojanovicemi, rozlohou však pětinová, ležící mezi Ostravou a Opavou.
Co tě přivedlo k rozhodnutí usadit se tady a
stát se trojanovickým občanem?
Beskydy mi byly blízké už od mládí a často
bývaly cílem mých cest. Nejeden výstup
na jejich hřebeny začínal v Trojanovicích
u lanovky, tak jsem se vlastně s Trojanovicemi seznámil. Můj strýc si časem koupil
pozemek v Bordovicích, načež jsem začal
okolí Frenštátu objevovat o to intenzivněji.
Od té doby jsem si říkal, že pokud se budu
někdy z Polomi stěhovat, tak do okolí Frenštátu.Když jsem pak potkal svou nynější
ženu, která je z Frenštátu, bylo rozhodnuto..
Po půlročním hledání vhodného bydlení
jsme se nakonec usadili u Památníku bratří
Strnadlů a Jana Knebla, kde vyrůstal manželčin děda.
Narazil jsi na něco, co tě zvlášť překvapilo?
Co jsi nečekal? Nějaká méně příjemná stránka života zde?
Bydlíme zde od listopadu 2012 a zatím
jsme žádnou negativní stránku bydlení
neobjevili. Překvapení byla pouze kladná.
Největší šok byl pro mě kulturní život ve Frenštátě a Trojanovicích. Koncerty
všech žánrů, výstavy, divadlo, letní kino a
další - prostě jedna akce za druhou a všu-

de dostatek lidu. Polom byla a je v tomto
ohledu mrtvá. Pokud se tam nějaká kulturní akce udá, lidé ji prosedí doma u televize
nebo počítače.
Bydlíš v relativně odlehlém místě přímo
pod horami, kosíš trávu kosou, včelaříš…
Jaký je tvůj vztah k tzv. tradičnímu způsobu
života?
Já tu a tam zkouším něco dělat „postaru“,
protože je to pro mě zábava, ale žít bez moderních technologií bych asi dlouho nevydržel. Každopádně lidé, kteří takto žijí celý
život, mají můj obdiv.
Snad na tebe mohu prozradit, že se ve volných chvílích věnuješ hudbě – jsi členem
rockové kapely Rázy. Jak se ti daří propojovat
relativně usedlý život v Podbeskydí se zkouškami a vystoupeními ostravské kapely?
Ano, hraji tam na kytaru. Propojení je vcelku bez problémů, nezkoušíme už tak často
jako kdysi - máme za sebou 9 let existence
- a těch koncertů taky není tolik. Zkušebnu máme ve Velké Polomi, takže zkoušky
spojuji s návštěvou rodiny, popř. setkání
s přáteli.
Zastavme se, když dovolíš, u tvých hudebních aktivit - proč právě rocková hudba?
Hm, no to je otázka.. Od mládí jsem poslouchal všechno. Od elektronické hudby
přes hip-hop až k nejtvrdším odrůdám
metalu. Zatančím si polku na trojanovskou
cimbálovku stejně jako si zapoguju na Horečkyfestu na Visací Zámek. V životě jsem
pak hrál všechny možné styly a rock mi
prostě sedl nejvíce. Mimoto, Rázy nejsou
tak úplně rockovou kapelou, je tam spous-

Hudební skupina Rázy

ta dalších vlivů. Většina lidí si pod slovem
rock představí Kabáty, a k těm máme hodně daleko.
Hudební úspěch, na který jsi zvláště hrdý?
Hrdý jsem na těch 9 let, co jsme spolu.
Jinak nějaké dílčí úspěchy byly, ale asi nic
tak významného. Za zmínku stojí třeba náš
klip k písni Bolestná, který je sice vcelku
amatérský, ale získali jsme za něj první cenu
za videoklip roku v moravskoslezských cenách Zajíc 2010. Najít ho můžete např.
na youtube.cz. Za zmínku stojí, že o kameru se v klipu postarali Trojanovjané Lucie
Říčná a Martin Buryan.
Máš kromě muziky ještě nějakého koníčka?
Koníčků mám dost, ale v srpnu se nám narodil syn, takže jich náležitě ubude.
A otázka nakonec – byl samotný akt zápisu
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trvalého bydliště na místním úřadu v Trojanovicích něčím speciﬁcký?
Já měnil trvalé bydliště poprvé, takže speciﬁčnost nemohu hodnotit. Každopádně
paní na úřadě byly příjemné, vše proběhlo
rychle a bezproblémově. Navíc když jsem
vyšel z obecního úřadu, cítil jsem se jako
o Vánocích. V rukou tašky na tříděný odpad, další pytle na plasty, kompostér, no
hotová nadílka.
Děkuji za rozhovor a přeji ať celá tvá rodinka pod Radhoštěm vzkvétá.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto poskytl: Pavel Honajzer

Poděkování

Dne 7. 9. 2013 se uskutečnila akce NADAČNÍ den obce Tichá. Jednalo se již o 4.
ročník této akce, která je pořádána ve spolupráci s OÚ Tichá, a to za účelem podpory jednoho ze středisek Slezské diakonie
KARMEL Tichá, kde jsou poskytovány
sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením. Jedná se o denní stacionář a
domov pro osoby se zdravotním postižením. Tuto akci i v letošním roce podpořili významné ﬁrmy, instituce a zájmové
organizace. Mezi ně také patří Valašský
soubor písní a tanců RADHOŠŤ z Tro-
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janovic. Přispěli velmi hezkým vystoupením, které všechny přítomné potěšilo a
věřím, že chytlo i za srdíčko.
Chtěla bych za sebe i za naše klienty poděkovat za krásný zážitek, ale také za podporu naš í akce všem členům souboru,
kteří nezištně a bez nároku na odměnu,
opět i v letošním roce, přišli podpořit tuto
beneﬁční akci.
Přijměte prosím naše poděkování, že nás
takto podporujete.
Mgr. Lenka Klepáčová
vedoucí střediska KARMEL Tichá

Tenisová sezóna v TK Dolina v Trojanovicích
A je další rok za námi. Tento měsíc se postavila hala a my se ohlížíme za tím, co jsme
dokázali a co plánujeme do budoucna.
Tento rok patří velký dík družstvu starších
žáků, kteří se po velkém neúspěchu v minul. roce dostali až na 3. místo v žebříčku
tenisov. družstev. Od vyššího místa nás
dělil pouhý jeden bod. Děti toto krásné
místo určitě nabudilo k tomu, abychom
ten další rok zabojovali a dostali se ještě výš. Pro děti to znamenalo spoustu letních víkendů, které místo toho, aby trávili
u vody, tak brzy vstávali a potom bojovali
za klub. Ale v jednom je musím tento rok
moc pochválit, pochopili, že musí bojovat
spolu, musí podporovat jeden druhého, že
družstva nejsou jednotlivci a tady je každá
podpora ze strany spoluhráčů nutná a prospěšná.
Co se týká družstev mladších žáků, tak
tento rok jsme bohužel nezvládli obsaditcelé družstvo, což bylo způsobeno přechodem ročníků dětí mezi družstvy, ale plně
věříme a je to naše budoucnost, že ten příští
rok budeme mít natolik silnou sestavu, že
budeme i zde stát na místech nejvyšších.

Reklama a inzerce

Naší velkou nadějí je příchod nové hráčky baby tenisu Denisy Noskové, od ledna
příštího roku, která je aktuálně na 3. místě žebříčku ČR, vyhrála turnaj Masters
ve Frýdku Místku a cca 11 dalších turnajů
v letošním roce. Další velkým talentem je
Vojtěch Petr, který rovněž hraje za kategorii
baby tenisu a také vyhrál turnaj Masters
ve Frýdku Místku.
TK na Dolině od svého vzniku prošel velkým rozvojem a plány jsou na tak malé místo, jakým Trojanovice jsou, opravdu velké.
Toto vše se děje za velké podpory majitelů
manželů Lehnertových a nového sportovního managera p. Machovského, který je
bývalým trenérem 1. třídy, má 22 let praxe
s vedením klubu v Přerově, 3,5 roku v Prostějově a 8 let ve Frýdlantu n. O. Pracoval
jako trenér české reprezentace do 14 let, zasloužil se o výchovu mnoha našich tenisových talentů (Novotná, Nováček, Langrová,
Novák, Tabara, Bedáňová). Má velký zdroj
zkušeností a hlavně citu pro nadějné tenisty. Jeho vize tohoto klubu jsou momentálně
zpracovávány a mají velký ohlas a podporu.

Samotní trenéři klubu Robert Hořelka a
Tereza Hladíková absolvovali pro svůj další
postup II. trenérskou třídu v Prostějově.
Je plánován nově vedený kondiční trénink,
který bude povinný pro všechny hráče a
bude součástí jejich treninků, což tak dosud nebylo. Tenis není jen o raketě, ale
hlavně o fyzické kondici a psychice každého hráče.
V tomto roce budou děti starších ročníků
absolvovat i speciální sportovní lékařské
vyšetření v Ostravě.
V areálu samotném je nyní dokončována
výstavba konferenčního centra, kde budou
mít děti k dispozici v zimních měsících
prostory pro kondiční cvičení.
Dále je v plánu výstavba wellnes centra,
kde budou oddílové šatny, rehabilitace a
wellness zázemí.
Plánů je opravdu hodně, tak nám držte
všichni pěstičky, protože jde nejen o areál samotný, ale i o sportovní rozvoj celých
Trojanovic.
Jaškovská Petra
kapitánka družstva
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Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice ze dne 21. října 2013
22/1 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2014.
22/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje společnosti ČSOP
Salamandr se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Tvarůžkova 1805,
pronájem pozemků p.č. 1481/2, 1482, 1484, 1485, 1486 a 1464 vše
v k. ú. Trojanovice o celkové výměře 23.169 m2, za cenu 100 Kč/ha/
rok na dobu určitou 5 let.
22/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr směny části
pozemku p. č. 2630/5, na kterém je umístěna obecní komunikace,
za část pozemku p. č. 2633/1, který je mimo obecní komunikaci.
Výměna pozemků musí být velikostně 1:1 a geometrický plán musí
být odsouhlasen starostou obce Trojanovice. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatele a obce Trojanovice 1:1.
22/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje pronájem dvou
místností v objektu Trojanovice č.p. 353 za cenu 5.000,- Kč měsíčně vč. energií.
22/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr směny pozemku p. č. 3540/5 o výměře 426 m2, který vznikl odměřením
z p. č. 3540 za pozemek p. č. 2651/5 o výměře 426 m2, který vznikl
odměřením z parcely č. 2651/1. Vše v k. ú. Trojanovice.
22/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného
břemene pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č 3697/1
pro stavbu na pozemku p. č. 524/4. Platbu a podmínky věcného
břemene určuje směrnice č. 1/2010.
22/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce 4 ks radiostanic + příslušenství pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Trojanovice, která bude uzavřena mezi Obcí
Trojanovice a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.
22/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje darovací smlouvu
na 30.000,- Kč, která bude uzavřena mezi Obcí Trojanovice a Moravskoslezským krajem. Dar je poskytnut v rámci projektu “Intenziﬁkace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji”,
v rámci kterého se obec umístila na 2. místě v třídění odpadu.
22/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 69,8%, maximálně však 34.200,- Kč na výrobu a
instalaci turistických informačních tabulí v Trojanovicích v rámci
dotačního programu “Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji”.
22/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 22.300,- Kč na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH Trojanovice.
22/11 Zastupitelstvo obce Trojanovice vyjadřuje zájem o převod
pozemku p. č. 2370/3 v k. ú. Trojanovice (Knížecí cesta) do vlastnictví obce Trojanovice.
22/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemku p. č. 3569/2 v k. ú.
Trojanovice na dvě napojení účelové komunikace a uložení kanalizační přípojky.
22/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje ponechání pře-

platku za rok 2012, vzniklého ze smlouvy o spolupráci obcí uzavřené k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, pro snížení částky
na úhradu ztráty v roce 2014.
22/14 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene
v pozemcích p. č 3572, 1971/2, 9, 34/1, 3714/2, 3729, 3697/1, 3673/
14, 3572, 4 a 36 v k. ú. Trojanovice pro vedení plynovodního řadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z platby za věcné břemeno,
která bude snížena, v případě plynovodního řadu ve výše uvedených pozemcích na výši 50% ceny směrnice č. 1/2010.
Timto usnesením se ruší usnesení č. 16/6 ze dne 29.4.2013 a č.
21/5 ze dne 12.8.2013.
22/15 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemků p.
č. 3645/1, 2614/11, 2652/5, 2652/4, 2652/1 a 3669, vše v k. ú. Trojanovice a ruší usnesení č. 16/7 a 21/6.
22/16 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o vybudování
vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Lomná kolem č. p.
216 a schvaluje vypracování projektové dokumentace stavby.
22/17 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o vybudování
přechodu u zastávky Balita a schvaluje vypracování projektové dokumentace stavby.
22/18 Zastupitelstvo obce schvaluje ﬁrmu Vitásek s.r.o. jako dodavatele rekonstrukce části nemovitosti č. p. 353 (obchod naproti
hotelu Beskyd).
22/19 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE
MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“, která
bude uzavřena mezi obcí Trojanovice a Svazem měst a obcí ČR.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozn.: Podrobnější lokalizaci nemovitostí najdete prostřednictvím
http://www.vyhledavace.cz/katastr-nemovitosti/

Naši jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Drahomíra Válková

85 let

Marie Šrubařová

85 let

Božena Marková

80 let

Bohuslava Žurovcová 80 let
Eliška Jandová

75 let

Jaromír Vojtík

75 let

Františka Šmajstrlová 70 let
Marie Bordovská

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Informace pro občany
Sběrný dvůr přechází na zimní provoz
Od 1. listopadu končí letní provoz sběrného dvora v pondělí a ve
středu dopoledne. Nová provozní doba do konce března 2014
je:
středa
13 – 17 hodin
sobota
8 – 12 hodin
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Oprava kostela sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R.
Obec Trojanovice patří do římskokatolické farnosti frenštátské.
Když se stavěl „horní“ kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli, přispěli
trojanovští občané – pasekáři značnou ﬁnanční částkou na jeho
stavbu v penězích i vlastní prací. Vždycky se říkalo, že kostel patří
z části také trojanovické obci. Jediný kostel na katastru obce je na
Radhošti a to také jen z jedné poloviny. Druhá polovina zastavěné
plochy kaple sv. Cyrila a Metoděje je na katastru obce Dolní Bečva.
Poslední oprava horního kostela proběhla v roce 1996. Opravu
prováděla ﬁrma PYRUS Brno v celkovém nákladu 2,2 mil. Kč. Měnila se část střechy a eternitová krytina byla nahrazena měděným
plechem.
V letošním roce se provádí rozsáhlá rekonstrukce – kompletní
venkovní omítky, výměna věže kostela, výměna oken v hlavní lodi,
oprava krovu střechy. Celkový náklad má činit 7 mil Kč. Hlavní
část rozpočtu, a to 85%, bude hrazeno z regionálního operačního
programu Moravskoslezského kraje. Přes 1 milión Kč musí uhradit
farnost ze svých sbírek.
Po výměně oken se bude provádět ještě vnitřní výmalba v kostele
a to bude už jen z prostředků frenštátské farnosti.
Obec Trojanovice již přispěla 250 tisíci Kč a Matice Radhošťská
200 tisíci Kč. Stále však není rozpočet naplněn. Prosím proto za
trojanovské farníky, kdo ještě na opravu nepřispěl, abychom se
rozpomněli na verš písně „Dědictví otců zachovej nám Pane!“ a
abychom jakoukoliv částkou pomohli zajistit tuto náročnou opravu našeho kostela.
Finančně je možno přispět na Římskokatolickém úřadě ve Frenštátě p. R. nebo na číslo účtu: 19-1762774349/0800.
Práce provádí: ing. Pekárek, stavební společnost s.r.o.; stavební
dozor provádí: ing. arch. Jiří Suida. Práce by měly být ukončeny na
svátek sv. Jana Křtitele, patrona naší obce, dne 26.6.2014.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Za trojanovské farníky František Gajdušek,
potomek pasekářů z čísla 30
foto: Martin Trubač

Na většině sběrných míst v naší obci byly již umístěny nové cedule s označením sběrného místa. Jsou zde uvedeny informace
o provozní době sběrného dvora, o druzích odpadu, které je zde
možno odložit a také různá důležitá upozornění.
Sběrná místa slouží, jak je také na cedulích uvedeno, pouze občanům naší obce a majitelům chat a chalup v Trojanovicích. Podnikatelé jsou povinni si zajistit nakládání s komunálním odpadem
samostatně. Za zneužití systému zavedeného obcí je možné uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč !
Monika Ondryášová
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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 listopad 2013
Od čtvrtku 31. října do neděle 3. listopadu 2013
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
KINO / vstupné: 1 blok 60 Kč / 1 den 80 Kč / 2 dny 130 Kč / 3 dny
160 Kč / 4 dny 190 Kč
Podrobný program uveden na samostatných propagačních materiálech.
Od úterý 5. do středy 6. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
ŽENA V KLECI
Film Dánsko/české titulky
Adaptace úspěšné dánské série záhadných detektivních případů,
která v Čechách postupně vychází pod názvem Oddělení Q.
Nevhodné pro děti do 15 let. Žánr: krimi, drama, thriller, délka
ﬁlmu 97 minut. Vstupné 80 Kč. AEROFILMS
Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 v 18.00 hodin
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY Film Polsko, Francie, Norsko/ české
titulky
Krzysztof Kieślowski nás zavádí do paralelních životů dvou Veronik, francouzské a polské, aby ilustroval působení náhody a osudových momentů v lidském životě. Výjimečný duchovní snímek provází kongeniální hudba skladatele Zbigniewa Preisnera, spolupráce
na scénáři probíhala s právníkem Zbigniewem Piesiewiczem, který
s Kieślowskym napsal Dekalog i pozdější Tři barvy.
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: fantastické drama, délka ﬁlmu
98 minut. Vstupné pro FK 60, ostatní 80 Kč.
AČFK
Od pátku 8. do neděle 10. listopadu 2013 v 18.00 hodin
PTAČÍ ÚLET
Film USA/český dabing
Odvážní krocani vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas
a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný
– ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a
odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy!
Přístupné bez omezení. Žánr: animovaná komedie, délka ﬁlmu 85
minut. Vstupné 100 Kč. H.C.E.
Od pátku 8. do neděle 10. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
ENDEROVA HRA
Film USA/české titulky
Sci-ﬁ podle slavné stejnojmenné knihy. Ender je jako nadané dítě
cvičen s ostatními podobně zázračnými dětmi na takzvané vojevůdce. Ve speciální akademii se mají stát nečekaným trumfem
v děsivé válce. Země se totiž připravují na mimozemskou invazi.
Už třetí v pořadí a zcela jistě poslední, která skončí buď vyhlazením lidstva nebo útočníků.
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: sci-ﬁ, dobrodružný, akční, délka ﬁlmu 115 minut. Vstupné 110 Kč. BONTONFILM
Od úterý 12. do středy 13. listopadu 2013 v 18.00 hodin
ZATAŽENO, OBČAS 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. Vstupné 80 Kč. FALCON

V úterý 12. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
LÁSKY ČAS
Film USA/české titulky
Co kdyby se dalo žít nanečisto? Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete jí říct větu, po které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé většině případů to poděláte. Tim má to štěstí,
že tyhle zásadní životní momenty může opakovat.
Přístupný bez omezení. Žánr: romantická komedie, délka ﬁlmu
123 minut. Vstupné 120 Kč. CINEMART
Ve středu 13. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
EPIZODA ZE ŽIVOTA SBĚRAČE ŽELEZA
Film Bosna/české titulky
Podivuhodný ﬁlm oceněný Cenou pro nejlepší mužský herecký
výkon a Velkou cenou na letošním Berlinale je speciﬁcký tím, že
v hlavních rolích se představí skuteční aktéři tohoto případu, který
v Bosně rozvířil debatu o lékařské etice, situaci sociálně vyčleněných rodin atd. Film je to ovšem velmi lehký, nesený ústředním
tématem lásky a spokojeného života, který nutně nemusí znamenat
tisíce na účtech a přepychový dům.Za svůj první ﬁlm Země nikoho
(2001) získal Danis Tanović Oscara v kategorii zahraniční ﬁlm a
Zlatý Glóbus.
Přístupný bez omezení. Žánr: drama, životopisný, délka ﬁlmu 74
minut. Vstupné 80 Kč. ARTCAM
Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v 19.00 hodin
PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND
Koncert zpěváka s nezaměnitelným hlasem, pohybujícím se s bravurou od rocku a popu přes country music až k experimentální
tvorbě. Získává si publikum příjemným, nevtíravým „pobrukováním“. V jeho charismatickém podání uslyšíme evergreeny, jako
Plakalo Baby, Obyčejný muž, Až mě andělé, Trápím se trápím nebo
Dáma při těle. Předprodej vstupenek v kanceláři DK a v IC města.
Vstupné 260 a230 Kč.
Od pátku 15. do neděle 17. listopadu 2013 v 18.00 hodin
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Film Norsko/český dabing
Nezlomná víra a odhodlání překonají všechny překážky. Divadelní
hra Sverre Brandta Cesta za Vánoční hvězdou měla premiéru
v roce 1924. Od té doby se příběh Sonji, která hledá vánoční hvězdu, hraje pravidelně na domácích i zahraničních divadelních scénách. Film se natáčel na oblíbeném hradu Pernštejn v Čechách.
Přístupný bez omezení. Žánr: rodinný, pohádka, délka ﬁlmu 80
minut. Vstupné 90 Kč. FILM EUROPE
Od pátku 15. do neděle 17. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
THOR: TEMNÝ SVĚT
Film USA/český dabing
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události ﬁlmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru.
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: akční, dobrodružný, fantasy.
Vstupné 130 Kč.
FALCON
V úterý 19. listopadu 2013 v 19.00 hodin
DIVADLO VIZITA
Improvizační představení Jaroslava Duška.
Ve středu 20. listopadu 2013 v 20.00 hodin
MAFIÁNOVI
Film USA/české titulky
Pro někoho zločinci, pro ně rodina. Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý maﬁánský boss Giovanni
Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle
Pfeiﬀer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem spořá-
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Akce v Trojanovicích a okolí
daných občanů se jim příliš nedaří.
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: akční, komedie, krimi, délka
ﬁlmu 111 minut. Vstupné 100 Kč.
Slevy k tomuto ﬁlmovému titulu si vyžádejte u pokladny!
BIOSCOP
Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v 18.00 hodin
PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA EPIZODA V. a VI.
Film VB/české titulky
Výpravný příběh o vývoji ﬁlmu. Speciální edice pro Filmový klub,
ale ne jen pro něj.
Epizoda 5 – Poválečná kinematograﬁe (40. léta 20. st.), Epizoda 6
– Sex a melodrama (50. léta 20. st.).
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: dokumentární, délka ﬁlmu 120
minut. Vstupné pro FK 60 Kč, ostatní 90 Kč.
FILMEUROPE
Od pátku 22. do neděle 24. listopadu 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 90, dospělí 110 Kč. CINEMART
Od pátku 22. do neděle 24. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
KŘÍDLA VÁNOC
Film ČR
Velká část ﬁlmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. V hlavních rolích
Richard Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný Jakub Prachař,Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková a další.
Nevhodný mládeži do 12 let. Žánr: drama, komedie, délka ﬁlmu
110 minut. Vstupné 130 Kč. FALCON
Od úterý 26. do středy 27. listopadu 2013 ve 20.00 hodin
BYZANTIUM: UPÍŘÍ PŘÍBĚH
Film VB/USA/české titulky
Nová upíří romance od režiséra Neila Jordana (Interview s upírem).
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: romantický, délka ﬁlmu 118
minut. Vstupné 100 Kč. EEAP
Od čtvrtku 28. do pátku 29. listopadu 2013 v 19.00 hodin
Thorton Wilder: DOHAZOVAČKA
Představení těšínského divadla.
Předplatné a informace v IC města 556 836 916.
Od soboty 30. listopadu do neděle 1. prosince 2013 v 18.00 hodin
PTAČÍ ÚLET
Film USA/český dabing
Odvážní krocani vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas
a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný
– ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a
odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy!
Přístupné bez omezení. Žánr: animovaná komedie, délka ﬁlmu 85
minut. Vstupné 80 Kč. H.C.E.
Od soboty 30. listopadu do neděle 1. prosince 2013 v 18.00 hodin
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
Film USA/české titulky
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti
všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Katniss s Peetou
očekávají pomstu mocných. Překvapivé výsledky zápasu v drsné

reality show však povzbudily obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj. Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé?
Nevhodné pro děti do 12 let. Žánr: akční, dobrodružný, sci-ﬁ thriller, délka ﬁlmu 146 minut.
Vstupné 110 Kč. BONTONFILM
BIJÁSEK
Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 ve 13.15 hodin
VÁNOČNÍ PÁSMO POHÁDEK
Žánr pohádka, délka ﬁlmu 63 minut, vstupné 25 Kč.
Krátký Film
Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 ve 13.15 hodin
MADAGASKAR 3
Žánr animovaná pohádka, délka ﬁlmu 90 minut, vstupné 25 Kč.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
ZUŠKA V OBRAZECH
Výtvarné práce žáků ZUŠ Frenštát p. R. a výtvarných kurzů
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 3. 11. 2013
KŘEHKÁ KRÁSA
porcelán, keramika a sklo ze sbírek muzea
Vernisáž výstavy čtvrtek 21. listopadu 2013 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 16. 2. 2014
V rámci vernisáže proběhne slavnostní předání ceny sv. Martina za rok 2013
S NAMI BOG …
Život na Velké Moravě
v době příchodu svatých Cyrila a Metoděje
přednáška archeologa Muzea Novojičínska, p. o. PhDr. Pavla
Stabravy.
středa 27. listopadu 2013 v 17.00 hodin
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
účinkuje Chrámový sbor Štramberk
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

MO KDU-ČSL v Trojanovicích
pořádá
8. 12. 2013 v 15 hodin v hotelu Beskyd

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Srdečně vás všechny zveme,
pro děti je připravena nadílka.
Na vaši účast se těší pořadatelé
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Za „čisté“ Trojanovice
Během čtvrtečního vlastivědného kroužku
jsme vyčistili část koryta Markova potoka,
které bylo zaneřáděno odpadky, např. zavařovacími sklenkami, plastovými láhvemi,
atd. Moc nás mrzí, že se lidé takto chovají k přírodě. Kontejnery na tříděný odpad
jsou skoro všude a není na tom nic těžkého:
„Otevřeš, vhodíš, zavřeš.“
Děkujeme, že chráníte životní prostředí.
za žáky ZŠ Trojanovice
Petr Kostelník, 5. třída
foto: Kateřina Segečová

Poděkování
Jako každý rok tak i letos se 20. září
uskutečnilo setkání 51 bývalých žáků,
kteří chodili do obecné školy na Bystrém. Setkání se konalo v hostinci „Salon Šenk“.
Byl jsem požádán, abych jménem
všech poděkoval Obecnímu úřadu
v Trojanovicích za to, že nám poskytl
odvoz do Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla na prohlídku obrazů pana
Františka Gajduška. Tam nás přivítal
autor obrazů, starosta obce pan Mgr.
Jiří Novotný a pan Drahomír Strnadel.
Všem patří naše poděkování
za účastníky setkání
Jan Tichavský

Šotek i kachna v minulém čísle
Když se v novinách objeví nějaká mylná
informace, je to „kachna“. Když se objeví
nějaký překlep, říká se, že „řádil šotek“.
Nevěřím na šotka, za každou chybou je
selhání lidského faktoru. A ten selhal
při přípravě minulého čísla.
V rubrice Naši jubilanti byl chybně uveden měsíc „únor“. Stalo se tak díky kopírování (uživatelé PC velmi dobře znají
onu pověstnou metodu CTRL C, CTRL
V). Když si nedáte pozor a text po sobě
nezkontrolujete, chyba je hned na světě.
A aby nezůstalo při jednom, v téže rubrice se objevila i „kachna“. Redakce obdržela chybnou informaci v případě jubilea
paní Emilie Chalupové. Ta letos oslavila
krásných 75 let (a nikoliv 70, jak jsme
mylně uvedli v novinách).
Za chyby se jubilantce i čtenářům
omlouváme.
Martin Trubač

Policejní pohár dětí 2013
Dne 29.09.2013 proběhl první ročník závodu Policie České republiky jízdních
kol pro děti v krásném prostředí obce Trojanovice část Karlovice. Hlavní budova a
základní potřeby byly zajištěny v Památníku bratří Strnadlů, kde jsme našli malebné
místo pro zajištění registrace a bufetu.
Na místo dorazili chlapi z hasičského sboru Trojanovice a spolu s PČR do začátku
závodu prováděli ukázku své techniky a
taktéž ukázkové jízdy.
Výkony byly skvělé a u některých dětí je
třeba ocenit hlavně bojovnost, za kterou si
zaslouží velkou pochvalu. Myslím, že po-

tleskem a pokřikem byly odměněny všechny děti. Velkou pochvalu si zaslouží taktéž
rodiče, kteří své ratolesti mohutně podporovali.
Nejvíce obsazená byla kategorie odrážedel,
proto je škoda, že se nezúčastnilo více dětí
na kolech.
Všechny výsledky najdete na www.cyklo-frenstat.estranky.cz, kde je taktéž diskusní
fórum.
text a foto: Markéta Kostelníková
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Mladí hasiči mají za sebou skvělou sezónu

Je podzim a to znamená pro hasiče konec
soutěžní sezóny, pro rodiče, že opět po půl
roce uvidí své ratolesti i o víkendu. Ale teď
vážně - je konec sezóny a tedy čas ji zhodnotit. Hned na jejím začátku starší žáci
vyhráli putovní pohár okresního starosty.
Potom následovala celostátní Hra Plamen
a skvělý úspěch. Obě družstva obsadila stupeň vítězů, mladší již po třetí obhájili
bronzové medaile a
starší
vybojovali
ještě o jeden stupínek lepší
umístění. Poprvé v historii
tak
postoupily
Trojanovice do krajského
kola. Tam se nám podařilo vybojovat druhá
místa v branném závodě a požárním útoku,
celkově to znamenalo krásné 5. místo

v Moravskoslezském kraji.
Mezi tím naplno běžely pohárové soutěže
a Moravskoslezská liga mladých hasičů
v požárním útoku.
Mladší žáci se zúčastnili 20 soutěží a 14x
vystoupali na stupně vítězů. Nejlepší dosažený čas byl 14,46s v domácí soutěži
v Trojanovicích, kterou vyhráli a v seriálu
15 soutěží Moravskoslezské ligy obsadili
krásné 3. místo.
Starší žáci absolvovali 23 soutěží, ze kterých si přivezli 20 pohárů, z toho sedm
za první místo. Nejlepší čas zaběhli v Mořkově a sice 12,36s - ten letos nikdo nepřekonal.
Nejcennější
putovní pohár
pro vítěze Moravskoslezské ligy jsme

přebrali v neděli 6. října na slavnostním
vyhlášení vítězů ve Frýdlantu n. O. za podpory mnoha z rodičů. Tím se Trojanovice
opět zapsaly do historie Moravskoslezské
ligy a tentokrát zlatým písmem.
Samozřejmě, že těchto úspěchů bychom
nedosáhli bez podpory nejen rodičů a
sponzorů ale hlavně také Obecního úřadu
v Trojanovicích.
Za všechny děti i za nás trenéry bych rád
všem, kdo nám jakkoliv pomohli, poděkoval.
za SDH Tojanovice Pavel Štefek
foto poskytl: Pavel Štefek

Tvorba modrotisku - řemeslo opět ožívá!

Atletické závody
Naše škola se zúčastnila atletických závodů
pořádaných ZŠ a MŠ ZÁHUNÍ ve Frenštátě p. R., které se konaly v pátek 4. 10. 2013.
Závodů se zúčastnily také ZŠ a MŠ Tyršova
a ZŠ a MŠ Tichá. Z každé školy vždy soutěžilo 12 dětí, po dvou děvčatech a dvou
chlapcích z 3.- 5. tříd. Během celého dopoledne se děti zúčastnily několika disciplín
- běh 60m, běh 250m, skok vysoký, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Žáci naší
školy si vedli výborně. Vojta Petr ze 3. třídy
se umístil na 1. mistě, Kateřina Ondruchová ze 3. třídy se umístila na 3. místě a Kateřina Červenková z 5. třídy se umístila na 3.
místě. Všichni naši žáci si vedli výborně a
naši školu tak skvěle reprezentovali.
Kateřina Segečová

Dne 15.10.2013 jsme jeli s naší třídou, paní
učitelkou a paní ředitelkou na akci do Valašského muzea do Rožnova p. R.
Akce byla zaměřena na starou techniku
barvení látek, která se u nás na Valašsku používala a říká se jí modrotisk. Ve skanzenu
se nás ujala milá paní, která nám vše o této
technice pověděla. Po přednášce jsme měli
možnost sami si vyzkoušet tuto techniku
v praxi. Rozdělili jsme se na dvě skupiny.
Jedna skupina si šla prohlédnout výstavu a
druhá skupina se pustila do tvorby.
Stručně se vám pokusíme tuto techniku popsat v následujících několika řádcích. Technika modrotisku spočívá v tom, že na
plátno nanesete nejprve barvu se vzorem.
Na půjčení bylo mnoho různých forem,
různých velikostí a tvarů a vzorů. Počkáte,

až barva na plátně zaschne. Následně se posílá do barvírny na Vysočinu, kde ji namáčí
do speciální modré barvy. Místa, která byla
potištěná speciální barvou, zůstávají bílá,
ostatní místa se zabarví modře.
Překvapilo nás, že to nebyla vůbec jednoduchá práce, člověk si musel dopředu promyslet a představit, jak bude jeho výsledné
dílo vypadat. Nakonec se nám to některým
povedlo a těšíme se, až nám naše hotová
díla pošlou do školy.
Zpátky domů jsme jeli opět autobusem, a
protože jsme měli ještě chvíli čas, tak jsme
si ho zkrátili listovým soubojem v místním
parku. Akce se nám moc líbila a odnesli
jsme si z ní kousek zkušenosti z našich valašských tradic!
kolektiv žáků 5. třídy
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„Přespolák“
V polovině září zahájil svou letošní činnost
kroužek běžeckého lyžování na naší základní škole. První závody na sebe nedaly dlouho čekat. Celkem jedenáct dětí ze aktivně
zúčastnilo přespolního běhu na Horečkách
, který pořádala domácí tělovýchovná jednota v sobotu 5. října. Počasí všem malým
i velkým běžcům přálo, a tak jsme se mohli
radovat z umístění na stupních vítězů
s Andreou Červenkovou i Františkem Václavíkem, kteří se umístili ve svých kategoriích na stříbrném stupínku. Potěšující jsou i
výsledky ostatních našich závodníků. Přestože nevystoupali na stupně vítězů, dosáhli
také velmi dobrých časů.
V nejbližších dnech děti dostanou k zapůjčení běžecké vybavení a nezbude jim nic
jiného, než netrpělivě očekávat první sněhové vločky.
Soňa Bunčková

Úspěch trojanovických dětí
V pátek 4. října proběhl závěrečný závod
Frenštátského běžeckého poháru v okolí
turistické chalupy ve Frenštátě p. R.
Za ideálního běžeckého počasí se Podzimní
pětky zúčastnilo celkem šedesát závodníků
ve všech kategoriích. Velkého úspěchu dosáhly děti z kroužku běžeckého lyžování při
naší škole, které absolvovaly závody v rámci
letní přípravy.
V běžeckém poháru mládeže v nejmladší
kategorii předžáků zvítězili Andrea Červenková a František Václavík, v kategorii
žaček obsadila třetí místo Katka Červenková v silné konkurenci starších děvčat.
Věříme, že v úspěšných výkonech budou
pokračovat i v zimní sezóně na běžkách a
že se přidají i ostatní děti z naší školy.
Frenštátský běžecký pohár je seriál osmi
závodů od dubna do října pro všechny věkové kategorie, od nejmladších předžáků
až po dospělé „staříky“ nad sedmdesát let.
Polovina závodů seriálu probíhá v Troja-

Andrea Červenková s číslem 12

Mirkovi Prašivkovi a starostovi obce panu
Jiřímu Novotnému za celoroční podporu
a také panu Karlu Šrubařovi z SK Skialpin
za pomoc při pořádání závodu na Pustevnách.
Příští, již devátý ročník se uskuteční
ve stejném rozsahu. Běh Papratnou, který
jako obvykle zahájí celý seriál, se uskuteční
v neděli 6. dubna 2014. Již teď zveme všechny vyznavače zdravého pohybu - přijďte si
s námi zaběhat a udělat něco pro své zdraví.
text a foto: Jiří Schwarz

Výlet do hvězdárny

František Václavík

novicích. Letošního ročníku se zúčastnil
rekordní
počet
závodníků, celkově
se ve startovních listinách jednotlivých závodů objevilo 269 dospělých a 237 dětí. Počtem závodníků, ale i kvalitou výkonů patří
běžecký pohár určitě mezi největší sportovní akce ve Frenštátě p. R. a okolí.
Závěrečné vyhodnocení proběhlo na turistické chalupě po skončení posledního
závodu.
Celkovými vítězi se stali v mládežnických
kategoriích Anežka Pražáková z TJ Frenštát a Lukáš Muras ze Sokola Frenštát, mezi
dospělými se stali držiteli poháru Kristýna
Čablová z AK Emila Zátopka Kopřivnice a
Ondřej Schwarz z TJ Frenštát.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, bez kterých by se celá soutěž nemohla
uskutečnit, paní Radce Bryknarové, panu

V pátek 11. 10. jsme jeli se třídou do nedaleké hvězdárny ve Valašském Meziříčí.
Moc jsme se těšili. Kolem sedmé hodiny
ranní pro nás před školu přijel najatý autobus, který nás dovezl přímo na místo
určené.
Na první pohled vypadala pozoruhodně
a my jsme se těšili, co nás čeká. Ve hvězdárně nás přivítal milý pán, který nás
provázel celou akcí. Během jeho přednášky jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
informací o sluneční soustavě, diskutovali jsme nad různými teoriemi a mohli se
ptát na leckteré zajímavosti.
Na závěr našeho pobytu ve hvězdárně
jsme měli možnost navštívit místní observatoř, kde jsme se podívali dalekohledem na vzdálené Slunce. Ve hvězdárně se
nám líbilo a rádi bychom ji navštívili i večer, kdy bychom mohli pozorovat hvězdy.
Tak snad někdy příště
kolektiv žáků 5. třídy

Na poslední stránce...
Zoologická setkání na cestě Svatou zemí
Je to nejspíš deformace z povolání, ale
mnohá místa, která jsem kdy navštívil,
mám spojena s nějakým živočichem,
na kterého jsem tam – velmi často náhodou
a mimoděk – narazil. V okolí Oxfordu křižovali oblohu luňáci, v Bosporském průlivu
se vznášely myriády medúz, v Naupliu jsem
potkal sýčka obecného a ostrov Délos je pro
mě zase spjat s ještěrkami rodu agama. Nejinak tomu bylo teď na podzim, když jsme se
s bratrem vydali do Izraele. A tak bych vás
chtěl pozvat na netradiční potulku Svatou
zemí spojenou s náhodnými setkáními
s tamními nonhumánními obyvateli.
Naším prvním zastavením bude Kumrán.
Tato lokalita – dnes již jen archeologické
vykopávky- leží při severozápadním pobřeží Mrtvého moře. Krajina je součástí
Judské pouště a tvoří ji propadlina – jde
o nejníže položené místo na Zemi (-420
m.n.m.). Mimo jarní měsíce je to oblast
suchá a neúrodná, nepočítáme-li nedaleké
datlové plantáže vzniklé obrovským úsilím
a technologickými dovednostmi tamních
obyvatel. Avšak v době rozkvětu Kumránu
to tak zdaleka nebylo.

Vlha východní (Merops orientalis)

Naopak, pusté a nehostinné místo se stalo
ideálním útočištěm esénů (nebo též esejců), sekty, která tu působila na přelomu
naší éry. Kdo eséni byli, není dodnes příliš jasné. Podle popisu, který nám o nich
podal historik Josephus Flavius, šlo o duchovní hnutí, které se separovalo od tehdejší židovské společnosti a odchodem na
poušť dávalo najevo své pohrdání světským
životem. Vytvářeli komunity s pevným řádem, měli společný majetek a společně

se podíleli na obživě. Důležitou roli v jejich
životě měly rituální koupele, což dosvědčuje i důmyslný vodovodní systém, který
přiváděl do lokality vodu z hor. Krom toho
byli činní i literárně – o tzv. svitcích
od Mrtvého moře se ještě zmíníme. Zkrátka eséni připomínali tak trochu mnišský
řád, tábority či hippies. Konec esénské komunitě v Kumránu učinilo patrně římské
vojenské tažení na Jeruzalém v roce 68 n.
l. Středisko zaniklo a vše na dlouhá staletí
překryl písečný prach.
Až teprve v roce 1947. Dva beduínští pastýři hledali v okolí Kumránu ztracenou kozu.
Narazili na skalní jeskyni a ze zvědavosti,
jestli se tam zvíře neskrývá, do ní vhodili
pár kamenů. Ozvalo se řachnutí, jako když
se rozbíjí keramika. Muži rozžali olejovou
lampu a vnikli dovnitř. V jeskyni objevili
několik nádob obsahujících starobylé pergamenové svitky. Nález muži ukázali místnímu obchodníku se starožitnostmi, který
prý svitky za pakatel odkoupil a obratem
nabídl syrskému biskupu Samuelovi za 100
dolarů (tehdy to byla docela slušná částka).
Inu, Orient. Ostatní už šlo rychle. Lokalitu začali prozkoumávat archeologové, kteří
objevili svitky i v dalších přilehlých jeskyních a posléze odkryli samotný Kumrán.
A teď to slíbené setkání. Uprostřed kamenných zbytků budov, kanálů a nádrží se najednou zelenomodře zaleskl drobný pták,
který ve svém zobáku nesl ulovenou vosu či
divokou včelu. Byla to vlha východní (Merops orientalis), vzdálený příbuzný našeho
ledňáčka či dudka (na jižní Moravě při troše štěstí můžete narazit na její bližší příbuznou vlhu pestrou).
Vlhy tvoří skupinu asi 24 druhů. Potravně
se specializují na lov blanokřídlého hmyzu – zvláště vos, sršňů a včel. Taková kořist je však nebezpečné sousto - pro jejich
jedovatá žihadla. Vlhy si s tím však dokážou poradit. Lapí vosu či sršně do svého
dlouhého úzkého zobáku jako do pinzety,
usedne na vhodné místo a tak dlouho tluče
nebohým hmyzem o větvičku či kámen, až
kořist usmrtí a žihadlo i s jedovou žlázou
odstraní.
Vlhy obývají teplé oblasti Afriky a Asie,
do mírného pásu jen sezónně zalétají. Vlha
východní patří k usedlým druhům, které
nemigrují, ale zůstávají v místě. Jejich areál
je však velmi široký – od Senegalu po Vietnam, takže není divu, že existuje několik
lokálních variet. Ještě v jedné věci se vlhy
východní od ostatních příslušníků svého
rodu odlišují. O mláďata se starají pouze
v párech, zatímco většina vlh má tendenci

Bazény pro očistné rituální koupele (miqv´ot)

vytvářet trojice i početnější skupinky, kde
kromě rodičů jsou také pomocníci (tzv. helpers), kteří s péčí o potomky vypomáhají.
Pták chvíli sedí na zábraně mezi uličkami
pro návštěvníky, koutkem oka nás pozoruje a velkoryse nám dovolí, abychom ho
vyfotografovali. Dokonce počká, až bratr
vymění teleobjektiv. Když se na něj podíváte, uznáte, že má důvod cítit se být fotogenický.
Pro ty, kdo se chtějí dovědět více:
http://cs.wikipedia.org/wiki/
Kumr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svitky_od_
Mrtv%C3%A9ho_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Esejci
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Bee-eater
Martin Trubač
foto: David Trubač

Jeskyně, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře

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

