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Psané slovo je dobrým nástrojem k zachycení vzpomínek, příběhů nebo myšlenek. Jak ale zaznamenat melodie, texty
a taneční kroky k lidovým písním? Zrod
knihy Frenštátsko v lidových písních a
tancích1 provázela cesta stejně tak náročná a trnitá, jako byl život lidí na Valašsku.
Valach byl v tomto hornatém kraji přes
těžký život upřímný a srdečný optimista
a jeho písně jsou citově bohaté a jasné2.
Lidovou píseň na Frenštátsku tak lze rozpoznat od písní slováckých, lašských či
goralských.

Vydáním této publikace se tak zúročila
dlouholetá záslužná práce folkloristy,
primáše, zakladatele a emeritního ředitele hudebního festivalu Setkání cimbálových muzik Valašského království, frenštátského patriota Radomíra Golase.
Autor při své systematické práci čerpal
nejen ze svých bohatých zkušeností, ale
také od svých předchůdců, významných
osobností regionu a ke spolupráci si přizval celou řadu současných hudebníků,
folkloristů i pamětníků3.
Ivana Vrtalová

foto: David Šrubař

Milí spoluobčané,
již v době „frenštátských pasek“, před
vznikem samostatné obce Trojanovice,
náleželo naše území k farnosti ve Frenštátě p.R. V knize Dějiny obce Trojanovice
se dočtete, že v době konstituování naší
obce se frenštátská farnost řadila z hlediska svého rozsahu k největším v olomoucké diecézi.
Výkon duchovní správy takto rozsáhlého obvodu kladl na osobu frenštátského
faráře Josefa Dominika Štábla velmi vysoké nároky. Ani při plném zaujetí přitom nebylo v silách jednotlivce zajistit
pravidelnou odpovídající pastoraci ve
všech obcích farnosti. Na bedrech frenštátského faráře navíc spočívaly kromě
bohoslužeb rovněž veškeré další náboženské úkony (křty, oddavky, pohřby i
udílení ostatních svátostí). Po roce 1777
docházelo vlivem celkové reorganizace
farní struktury v olomoucké diecézi k
postupnému zmenšování obvodu spravovaného frenštátským farářem do dnešní podoby zahrnující město Frenštát p.R.
a obce Tichou a Trojanovice.
Práce na duchovní výchově dětí, na duchovní péči o farníky, na údržbě sakrálních staveb a farnosti, na organizování
společenského života, na slavnostech,
pobožnostech, mších, bohoslužbách a
poutích však nejsou o nic méně náročné
ani dnes.
Od 1.7.2017 tuto obětavou službu v naší
farnosti vykonával otec Petr Kříbek. Po
třech letech jej vystřídá rektor poutního
kostela Panny Marie Pomocné ze Zlatých
Hor, p. Mgr. Mariusz Tomasz Banaszczyk.
Chtěla bych otci Petrovi poděkovat za
čas strávený v naší farnosti, za její rozvoj,
obětavou práci a popřát, aby se mu v novém působišti podařilo v lidech nacházet
a udržovat lásku, víru a klid.
Řečeno jeho slovy - BEZ VÁS by mnohé
nebylo.
S vděčností a přáním všeho dobrého
Ivana Vrtalová

Křest knihy Radomíra Golase 11.6.2020

Křest knihy vodou z Mařenčiny studánky.
Zleva: Miroslav Halatin, Radomír Golas, náměstek hejtmana MSK Lukáš Curylo

foto: David Šrubař

Slovo místostarostky

Rodák ze slezského Rychvaldu (*21.2.1935).Po příchodu na elektrotechnickou průmyslovku do Frenštátu p.R.
působil od r. 1953 jako tanečník ve Valašské družině.Po
maturitě se při vojenské službě v Košicích uplatnil jako
muzikant v CM Javorník, která doprovázela folklorní
soubor Čarnica. V roce 1958 založil a vedl na frenštátské průmyslovce taneční soubor Javorník. Současně
působil jako basista v CM Valašské družiny a pracoval v
programové komisi Krajských národopisných slavností.
V roce 1972 založil ve Frenštátě p.R. cimbálovou muziku Radegast. V roce 1974 byl přeložen na SPŠ v Rožnově p.R, kde také rozvíjel folklor. Zapisoval lidové tance
a koledy na Frenštátsku. V roce 1982 založil a vedl CM
Jana Nepomuka Poláška, s níž uskutečnil řadu vystoupení i natáčení v ostravském rozhlase. V Domě kultury
ve Frenštátě p.R. obnovil tradiční valašské bály. V Rožnově p.R. působil téměř 14 let jako vedoucí tanečního
souboru Javořina.
Město Frenštát p.R. ocenilo v r. 2001 jeho folklorní aktivity Cenou sv. Martina „za významný podíl na rozvoji kulturního života“. Obec Trojanovice mu udělila v
březnu r.2015 čestné občanství za dlouholetou tvůrčí
činnost ve Valašském souboru písní a tanců Radhošť.
(čerpáno ze slavnostní řeči Zdenka Tofla, ředitele
festivalu Souznění a uměleckého vedoucího cimbálové
muziky souboru Valašský vojvoda, při křtu knihy)
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Křest knihy Radomíra Golase - pokračování

Křest knihy pod vlivem koronavirových opatření
neumožnil přítomnost široké veřejnosti. Uzavřený
okruh hostů si vyslechl řadu děkovných projevů a
blahopřání k 85. narozeninám, které letos Radomír
Golas oslavil. Uznání zaznělo od kolegů, spolupracovníků, od zástupců města i kraje, od ředitele Národního muzea v přírodě i od bývalých žáků, kteří
na svého učitele rádi vzpomínají. Videohovorem se
podařilo propojit se s krajany z Texasu a zazpívat si
společně píseň Beskyde, Beskyde.
Současný náklad publikace 200ks je určen pro potřeby města Frenštátu p.R. S věnováním obdržela dva
výtisky i obec Trojanovice.
Dle zájmu občanů je možné realizovat dotisk. S předběžnými objednávkami kontaktujte vydavatele ARUNDO TRADING s.r.o. na email papirnictvi@arundo.
cz.
Ivana Vrtalová
1) celý název knihy: Frenštátsko v lidových písních a tancích, v činnosti lidových umělců a
sběratelů a projevy lidové kultury v tvorbě profesionálních umělců, Frenštátsko a valašská kolonizace
2) hodnocení Frenštátské lidové písně dle Rudalfa Jandy, čerpáno z knihy R. Golase str.7
3) čerpáno z uvítací řeči Mariana Žárského

Napsáno na okraji
Před nedávnem jsem byl na Slovensku a procestoval slovenský jihovýchod. Ačkoliv jsem se narodil až po
rozdělení Československa, nedokážu
vnímat naše východní sousedy jako
cizí zemi, která s námi nemá mnoho
společného. Vzpomínám si poměrně živě na okamžik, kdy jsem se jako
malé dítě dozvěděl, že jsme dříve
tvořili se Slováky jeden společný stát.
To mě velmi překvapilo a přivedlo k
tomu, abych se o tom dověděl něco
víc. Jedna z mých nejpalčivějších
otázek, která mne pálí do dnešních
dní, zní: Proč se vlastně rozpadlo
Československo? Proč již dále nemůžeme žít ve společném státě?
Trochu mě mrzí, že toho o Slovensku
mnoho nevím. Mé zeměpisné znalosti nejsou kdovíjak oslnivé. Snad
by se mělo při výuce ve škole věnovat
Slovensku víc času. Doslechl jsem se,
že dříve bývávalo v televizi daleko
více slovenských filmů a inscenací,
takže bylo dost příležitostí osvojit si
slovenskou řeč. Nicméně utěšuje mě
fakt, že vždy to ještě mohu dohnat.
Má nedávná cesta na jihovýchod
Slovenska mi ukázala opět nádherná
místa - například Štefánikovu mohylu na vrchu Bradlo, která na mne
zapůsobila svou monumentálností.
Byla tam nepopsatelná atmosféra a
krásný výhled do okolní krajiny. Na
tomto místě jsem skutečně hořce
zalitoval, že již neexistuje Československo. Bylo by totiž fajn říkat, že
tento impozantní památník se nachází v mé zemi. Bohužel již tomu
tak není a ani mi nezbývá nic jiného,
než se s tímto faktem vyrovnat. Češi
a Slováci si však nikdy nebudou tak
úplně cizí. Společná historie, společná kultura a mnohé podobnosti
v politickém a společenském životě
- to je to, co nás všechny pevně spojuje. Jsem přesvědčen, že ono rozdělení našich států, ke kterému došlo v
roce 1993, bylo v konečném důsledku aktem politickým a administrativním. Aspoň já osobně se cítím být
vedle Čecha také Čechoslovákem, a
to i přes svou mladost. Hranice nás
možná rozdělují, ale naše srdce bijí
společně. I když jsme tedy dnes již
dva státy, navždy zůstaneme pospolu. A právě tím, že jsme stále pospolu, můžeme inspirovat celý svět. Češi
a Slováci k sobě zkrátka patří.
Matěj Fucyman
Červenec 2020
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Zhodnocení karantény očima třeťáků
Tento den, úterý 10. března, začal jako obvykle. Třeťáci měli
češtinu, matematiku a výtvarnou výchovu, ve které malovali výkresy na soutěž. Když se dozvěděli, že se škola od zítřejšího dne
zavírá, doslova výskali radostí. Splnil se jim dlouhodobý sen.
Nemusí do školy. Ovšem, jak to v životě bývá, člověk obvykle
touží především po tom, co nemá. Po pár dnech, týdnech mi většina dětí prostřednictvím e-mailů, dopisů či online výuky tlumočila jedinou věc – chtějí do školy. Děti sice trávily čas doma
a nemusely brzy vstávat, avšak omezení byla velká. Chyběli jim
spolužáci, kamarádi i paní učitelky. Někteří se dočkali a po deseti týdnech se s úsměvem do školy opět vrátili. I když v jiném
režimu, než byli zvyklí. Také já jsem ráda, že už mám alespoň
některé třeťáčky ve třídě, jen mě mrzí, že nemohou být všichni.
Zároveň mám radost, že máme „koronosituaci“, která byla náročná pro děti, rodiče i pedagogy, snad zdárně za sebou.
Mgr. Nikola Reková
A co na to děti?
Nelíbilo se mi, že jsem musel dělat úkoly. Líbilo se mi, že jsem nemusel vstávat brzo. Až jsem vstal, šel jsem za naším psem, pak jsem
si zapnul televizi, přišla mamka a šli jsme dělat úkoly.
Adam Krajčí
V karanténě jsme dostávali úkoly. Naše hodná paní učitelka nám
posílala úkoly na týden. Nemohli jsme vidět kamarády. V karanténě jsem se nudila. Chodili jsme na zahradu, vytáhli jsme morčata a
králíky. Volala jsem si s kamarádkami.
Amálka Sedláčková
V době karantény jsem doma trávil čas s rodinou, učil jsem se, tulil se s maminkou a mazlil se s křečkem Ferdou. S rodinou jsem
chodil po horách, jezdili jsme na kole a chodili do lesa. Chyběla mi
paní učitelka a spolužáci. Jsem rád, že jsem zpátky ve škole.
Prokop Urbásek
Chyběla mi škola a paní učitelka. Měla jsem se dobře. Byli jsme
navštívit babičky, dělali jsme úkoly, a když bylo pěkně, tak jsme šli
ven. Já a moje maminka jsme byly na Javorníku. Moc mi chyběly
kamarádky a kamarádi.
Eliška Jandová
Za těch deset týdnů jsem si hrál a někdy i na mobilu. Když bylo
hezky, byl jsem venku, i u bazénu s bratrem a sousedy. Dělali jsme
vaječinu na ohni. Přišla teta a strejda. Mamka měla oslavu narozenin a měli jsme Marlenku.
Alex Christodulos
Červenec 2020
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Školní dění

Řeknu vám, kdo mi nejvíce chyběl – paní učitelka. Pak Simi, Eli,
Ami, Jůli, Bára a Gábi, spíše celá třída. Nelíbilo se mi, že mě furt
otravovaly kočky, při škole, jak tam přišly, tak samé mňau mňau.
Bavilo mě dělat školu a líbilo se mi, že mám nový pokoj. Jak jsem
dodělala školu, psala jsem si s kámoškami. Stavěli jsme bazén, a jak
pršelo, tak už ho máme plný vody, až málem z toho teče.
Niky Gilarová
V karanténě jsme hlavně chodili po horách, třeba po Ondřejníku,
Lysé hoře nebo Javorníku. Byl jsem v Olomouci, chodili jsme ven.
Viděli jsme tam zajíce.
Péťa Hlaváč
Chodili jsme po horách. Nelíbilo se mi, jak jsme se museli učit! Ve
škole je to daleko lepší, protože tam máme hodnou učitelku.
Barča Kopřivová
V karanténě jsem si hrál, díval jsem se na televizi a učil jsem se.
Ale taky byla občas nuda. I když byla karanténa, nepřestal jsem
sportovat, např. jezdil jsem na kole, na kolečkových bruslích a běhal. Jednou jsem přemýšlel, co dělat, a napadlo mě, že může přijet
babička. A tak babička přijela na víkend.
Tonda Dobiáš
Corona prázdniny byly dlouhé jako velké prázdniny. Dělala jsem
plno věcí, např. kreslila, uklízela, chodila ven a samozřejmě jsem
se učila. Těšila jsem se na celou školu, takže i na kamarády a paní
učitelku. Během corony jsem se i velmi nudila.
Gabča Nováková
Já jsem za celou dlouhou karanténu udělal spoustu věcí. Třeba jezdil na kole, měl jsem narozky a dostal mobil. Ale do školy se mi
trošku chtělo a hlavně jsem se těšil na spolužáky.
Martin Fojtík
Během karantény jsem asi nejvíce z rodiny chodila do lesa. Mrzelo
mě, že jsem nemohla chodit za kamarádkami, tak jsem je obvolávala a řekly jsme si, jak samy sobě chybíme. A 25.5. jsme se zase
potkali. Paní učitelka se na nás moc těšila. Teď jsme všichni šťastní.
Julča Jaškovská
Doma jsem se učila, ale to mě nebavilo. Byla jsem se sestrou sama.
Strašně se mi stýskalo po paní učitelce. Pak, jak šla sestra do školky,
byla jsem s bratrancem Ondrou. Ještě se mi stýskalo po kamarádech. Stavěli jsme bazén v zemi.
Simča Kahánková
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Posledních šest neúplných týdnů letošního školního roku bylo trochu jiných. Všichni žáci se ve svých třídách nemohli sejít, přesto
rodiče, žáci a učitelé dokázali táhnout za jeden provaz. I na dálku
jsme zůstávali na jedné vlně, aspoň tak to cítím já. Ostatně tato
nová zkušenost nejlépe ukazuje, že vzdálenost nehraje zásadní roli.
Nám učitelům uplynulé období například připomnělo, v čem je
poslání školy v 21. století. Že již dávno nejsme nositeli informací,
ale musíme pochopit svou roli průvodců vzděláváním. Že nejde
tolik o fakta, ale o pochopení souvislostí a smysluplnosti poznání.
Mnozí rodiče měli možnost mnohem lépe poznat postupy učení
svých dětí, i když to bylo vykoupeno velkou zátěží. Žáci určitě zís-

kali větší samostatnost a schopnost zorganizovat si práci a zároveň
jsme se ujistili, že sociální kontakt a společné aktivity většině z nás
opravdu chybí. Jsem proto ráda, že bylo školám umožněno předávat vysvědčení v tradičním duchu. Celé třídní kolektivy se tak
mohly v úterý 30. 6. 2020 setkat, oslavit úspěšné završení školních
povinností končícího školního roku a zároveň společně sdílet radost ze začínajících hlavních prázdnin.
Ale co je důležité: poděkovat všem rodičům, dětem, všem zaměstnancům mateřské a základní školy v Trojanovicích za naslouchání
a hledání kompromisů, za otevřenost v tom, že se v některých věcech necítíme komfortně, za odvahu zkoušet nové věci a posouvat
vlastní limity. Pevné zdraví a krásné léto 2020!
Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Se školou v Trojanovicích se loučí výborní sportovci, tvořiví výtvarníci, básnířky, mistři šachu, tanečnice, skvělí hudebníci, humoristé, prostě
osobnosti. Všem přejeme hodně úspěchů.

Tančíme pro radost

V letošním školním roce vznikl nový taneční kroužek, který vedli
Iveta Štefková a Daniel Kahánek.
Trénovali jsme každé úterý v tělocvičně v Trojanovicích. Začali
jsme taneční rozcvičkou, naučili se nové kroky v sestavě a na závěr
jsme vždycky stihli alespoň jednu taneční hru. V kroužku byly děti
od 2. do 5. třídy.
Bohužel tento báječný kroužek musel být kvůli koronaviru přerušen, ale k naší velké radosti jsme se měli možnost
alespoň tanečně rozloučit na poslední hodině v polovině
června. Během této přestávky jsme se taky mohli zúčastnit taneční výzvy, kdy jsme si každý mohli natočit video
jedné z naučených sestav v nějakém vtipném převleku a
pak jsme hlasovali o to nejzábavnější video.
Vystupovali jsme na rozsvěcování vánočního stromu, na
školním a hasičském plese. Je dobré, že v tomto kroužku
nejsou jen holky, ale i kluci.
Stihli jsme za docela krátkou dobu 3 sestavy, které byly
ve stylu street dance v kombinaci s latinskoamerickým
tancem. Naštěstí bude taneční kroužek pokračovat a už
se na to moc těším.Pevně věřím, že bude pokračovat minimálně 5 let. Tímto bych chtěla poděkovat Ivetě Štefkové a Danovi Kahánkovi za to, že taneční kroužek založili.

Kroužek Tančíme pro radost začal u nás ve škole v Trojanovicích.
Pod vedením úžasné Ivetky a úžasného Dana jsme se zábavnou
formou naučili 3 skvělé skladby. I přes pandemii covid-19 jsme
všechno zvládli. Kroužek mě moc bavil a tancování se skvělými
lidmi jsem si moc užila.
Karolína Zajacová

Lenka Stašová
Červenec 2020
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Parní automobil s třemi koly

Volná zábava
Simulátor jeřábu na lidský pohon

foto: Ivana Vrtalová

Za uskutečnění tohoto projektu děkujeme
paní ředitelce školy, která zajistila čerpání financí z dotačního titulu Ministerstva
školsví, mládeže a tělovýchovy - Šablony II.
Vzdělávání dětí interaktivní formou a
možnost si vše „osahat“ vzbuzuje v dětech
přirozenou zvídavost a zanechává trvalejší
stopu než učivem popsaná stránka.
Den se vydařil a ještě před prázdninami
utužil kolektiv dětí, který se opět sejde v
září v lavicích základní školy v Trojanovicích.
Ivana Vrtalová

Simulátor výroby elektrické energie

foto: Ivana Vrtalová

Díky nápadu, který uzrál ve třídě 4.A již
v únoru před koronavirovou krizí, se podařilo domluvit a 25.6.2020 i uskutečnit
výlet do Malého světa techniky v Ostravě.
Žáci, kteří se ke konci května vrátili do
školních lavic, se sešli na frenštátském vlakovém nádraží. Od cíle je dělila hodinová
cesta vlakem a chůze z nádraží k objednané
prohlídce v Dolní oblasti Vítkovic pomocí
mapy pro orientační běh.
Smluvená animátorka za 3 hodiny provedla
děti celou expozicí. Avšak čas vyměřený ke
zkoušení, zkoumání a objevování byl pro
naše zvědavce krátký.
A co na to děti?
Lukáš Lee: Mně se asi strašně líbil vodní
svět a ponorka. Vevnitř měla kormidlo, periskop atd.
Adélka Válková: Mně se líbila skleněná vyhlídka, na kterou jsme vyšli po schodech.
Byl z ní výhled na expozici ocelové město.
Niki Vaňková: Mně se líbil ten otočný válec,
co vypadal jako dřevěný kolotoč pro křečka
(pozn. jeřáb na lidský pohon). Bylo těžké
v něm běžet, ale zábavné. Taky dílnička se
soustruhem a frézou.
Bětka Pařenicová: Líbila se mi skleněná vyhlídka, simulátory jízdy na motorce a v autě
a sjíždění zábradlí.
Klárka Kovářová: Sjíždění zábradlí a ten
křeččí kolotoč.
Kačka Kundrátová: Sjíždění zábradlí a vytáhování vlastní váhy na kladce.
Viki Fišer: Simulátory a volná zábava.
Jindra Sadílek: Volná zábava a simulátor
vlaku.
Danek Jalůvka: Nejvíc se mi líbila ponorka,
protože v ní byla postel.
Kiki Kimuntu: Mně se líbila ponorka s komorami, simulátory hry, autobusy a čerpání auta.
Míša Ručka: Simulátory.
Matěj Svoboda: Ponorka, protože jsem si
vyzkoušel periskop.
Svaťka Hanzlová (p.učitelka): Líbila se mi
orientace dětí v mapě a běhání jako křeček.

foto: Ivana Vrtalová

Výlet do ocelového města
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Tradiční pouť u kapličky pod Dílem 20.6.2020

foto: Ivana Vrtalová

Svatojánský oheň 23.6.2020

foto: Ivana Vrtalová

Běh mezi mosty 24.6.2020

foto: Ivana Vrtalová

foto: Milena Mužíková

V duchu přímluvy za naše občany k patronovi Trojanovic, sv. Janu
Křtiteli, a připomínky jeho narození (24.6), života i odkazu se nesla
tradiční pouť před kapličkou pod Dílem. Deštivé odpoledne si účastníci zpříjemnili zpěvem a koláči, které napekl pan Jan Tichavský. Pro
pana faráře Petra Kříbka, který po třech letech působení v římskokatolické farnosti Frenštát p.R. odchází, si připravil na rozloučenou
„zelňák“. 5.7.2020 odslouží otec Kříbek ještě poutní mši na Radhošti
v 11.00hod.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Zapálení vatry a koncert skupiny Ruky na dudy odstartované výstře- Závod nejmladších v kategorii mimina na 100 metrů
lem trojanovického portáše

Horečky v předvečer sv.Jana ožily návštěvníky

Rozcvičování a příprava před samotným závodem

Pro příznivce svatojánských ohňů, kteří mají rádi tradice a chtějí
společně uvítat letní slunovrat, připravila obec Trojanovice na Horečkách večerní program. Výstřelem trojanovického portáše začalo
hodinové koncertní vystoupení skupiny Ruky na dudy. Atmosféru
umocňovala hořící vatra, kterou měli pod kontrolou trojanovští hasiči. Občerstvení zajistila Šopa u Rekovic.
-red-

První díl Frenštátského běžeckého poháru se odehrál v Trojanovicích za školou dne 24.6.2020. Závod Přes mosty přilákal řadu zájemců, kteří mohli otestovat své síly na trati 100m, 1,2 km a 3,6 km.
Propozice k dalším závodům ze série běžeckého poháru a výsledky
najdete na www.atletikafrenstat.cz
-redČervenec 2020
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Z činnosti klubu důchodců pod Javorníkem

archiv klubu seniorů pod Javorníkem

archiv klubu seniorů pod Javorníkem

Po velice úspěšném roku 2019, co
se týče činnosti klubu seniorů pod
Javorníkem, kdy jsme společně
navíc oslavili 25 let činnosti, jsme
připravili program na 1.pololetí
roku 2020.
Byli jsme plně odhodláni, aby tento rok byl ještě lepší a úspěšnější
než ten loňský.
Ale již v lednu jsme tušili, že
tento rok nebude standardní a
jednoduchý. Sice ještě daleko
od nás se objevily první případy epidemie neznámého viru.
Postupně se tento koronavirus
rozšířil do celého světa, nás nevyjímaje, a vypukla celosvětová
pandemie, která si vyžádala řadu
opatření, zákazů a nařízení. Samozřejmě se to dotklo rovněž
chodu našeho klubu.
Scházeli jsme se pravidelně podle
plánu každou středu v našem útulném prostředí klubovny v areálu Návštěva Muzea vystěhovalectví v Lichnově
MŠ pod Javorníkem, kterou jsme
si za pomoci obce vybavili novými židlemi. V rámci programu
jsme oslavovali narozeniny našich
členů, kteří připravili občerstvení,
pouštěli si videa z minulých akcí,
besedovali jsme o včelách, hovořili jsme o rozvoji a plánech obce
v následujícím období s místostarostkou obce Ivanou Vrtalovou.
Zazpívali jsme si při harmonice,
hráli společenské hry, důstojně
jsme společně oslavili Mezinárodní den žen, kdy naše ženy obdržely
drobné dárky, a připravovali jsme
se na největší křesťanské svátky - Velikonoce. V první dekádě
března však přišla kvůli pandemii
první opatření, kdy mimo jiné
vláda zakázala sdružování lidí,
a náš klub se nescházel dlouhé
dva měsíce. První uvolnění bylo
v polovině května a od té doby
Společné foto před kostelem sv. Petra a Pavla v Lichnově
se znovu scházíme, všichni zdrastauraci ve Veřovicích.
ví, a obnovili jsme svou činnost. Obec nám poskytla desinfekční
Oficiálně se klub sejde až po prázdninách a dovolené. Pro čleprostředky a hned jsme se pustili do práce. Požádali jsme o granny klubu nastanou babičkovské a dědečkovské starosti, odpoty, které vypsala obec, a po dohodě s vedením obce připravovali
činek a starosti o bydlení a zahrádku. Prostě důchodci pořád
jako jediní v Trojanovicích oficiální kácení máje v omezené míře,
nemají čas. Vedení klubu se o prázdninách sejde kvůli sestavení
bez živé hudby a vystoupení dětí. Prodej frgálů a jiných dobrot,
plánu na druhé pololetí.
čepování nápojů a podávaní zvěřinového guláše, rozmístění stoVšichni doufáme, že druhá polovina roku proběhne v klidu a polů pro hosty bylo provedeno za mimořádných bezpečnostních a
hodě. Za výbor klubu děkujeme vedení obce za pomoc a podporu
hygienických opatření. Velice vydařená akce s kladným hodnocev naší činnosti a všem občanům Trojanovic přejeme mnoho zdraví
ním přítomných byla ukončena bohatou tombolou. Samozřejmě
a pohodu.
jsme nezapomněli na tradiční vaječinu a pololetí ukončili výletem
Miroslav Zágora
do neznáma. Opět jako každý rok nám vyhověli místní hasiči a
kronikář klubu seniorů pod Javorníkem
poskytli nám k výletu svůj mikrobus. Navštívili jsme v Lichnově
muzeum o rodácích v Texasu a výlet ukončili večeří ve stylové reČervenec 2020
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Kino - premiérové filmy v červenci
Meky (od 8. 7.)

Mulan (od 23. 7.)

Proxima (od 30. 7.)

Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě
Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale
málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má
strhující příběh, tempo, emoce a překvapení. Energický filmový portrét Meky představuje populárního zpěváka z těsné blízkosti,
zcela otevřeně a upřímně a v nečekaných
souvislostech i s humorem.

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž
na rodinu musí sloužit v císařské armádě k
obraně země před nájezdníky ze severu,
Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.
V přestrojení za muže překonává Hua Jun
nástrahy na každém kroku své cesty a učí se
využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál.

Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako
jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“
podstupuje psychicky a fyzicky náročný
trénink, zatímco pečuje o svou milovanou
sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka
Sarah se snaží v práci podávat stoprocentní
a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením je to však čím dál složitější.

Jak být dobrou ženou (od 16. 7.)

Vzhůru za sny (od 23. 7.)

Tenet (od 30. 7.)

Francouzská komedie Jak býti dobrou ženou je vtipným, satirickým pohledem na
věčný příběh o hledání rovnosti žen a mužů,
který se odehrává na sklonku 60. let minulého století na poklidném francouzském
pohraničním maloměstě.

Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění
má podobu nekonečných filmových studií,
které připomínají hollywoodskou továrnu
na sny? A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, když
se shodou náhod do snového zákulisí dostane. A taky objeví, že je možné sny měnit . . .

Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo - TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu
celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor
neplatí pravidla tak, jak je známe.

Havel (od 23. 7.)

Celovečerní film Havel přináší příběh jedné
z nejvýraznějších osob naší historie Václava
Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou
osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za
pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby
a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a
o to silnější vztah s manželkou Olgou.

K2 vlastní cestou (od 30. 7.)

Velké dobrodružství malé pandy
(od 30. 7.)

Klára Kolouchová jako první rodilá Češka
zdolala před lety Mount Everest a vloni jako
první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa - na
nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká Dvojku“
představuje nejen nebývalý sportovní výkon
a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle,
touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle.

Bláznivý čáp omylem přinese miminko pandy k nesprávným dveřím. Parta zvířecích
kamarádů: medvěd, vlk, tygr a králík se rozhodnou vydat se na zábavné dobrodružství,
aby malou pandu vrátili k správným rodičům.
Červenec 2020
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Kino Frenštát p.R
Ve středu 1. 7. ve 20.30
3BOBULE
Česko, česky, komedie, přístupný, 103 min.,
130 Kč
Ve čtvrtek 2. 7. ve 20.30
AFRIKOU NA PIONÝRU
Slovensko, slovensky, dokument, 12+ let,
104 min., 130 Kč
V pátek 3. 7. v 18.00
BOURÁK
Česko, česky, komedie, 12+ let, 110 min.,
130 Kč
V pátek 3. 7. ve 20.30
V SÍTI
Česko, česky, dokument, 15+ let, 100 min.,
130 Kč
V sobotu 4. 7. v 18.00
3BOBULE
Česko, česky, komedie, přístupný, 103 min.,
130 Kč
V sobotu 4. 7. ve 20.30
SAMOTÁŘI: OBNOVENÁ PREMIÉRA
PO 20 LETECH
Česko, Slovinsko, dabing, komedie, drama,
15+ let, 103 min., 130 Kč
V neděli 5. 7. v 16.00
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
USA, dabing, animovaný, rodinný, přístupný, 68 min., 130 Kč
V neděli 5. 7. v 18.00
POSTŘIŽINY
Československo, dabing, komedie, 12+ let,
93 min., 130 Kč
V neděli 5. 7. ve 20.30
3BOBULE
Česko, česky, komedie, přístupný, 103 min.,
130 Kč
V pondělí 6. 7. ve 20.30
3BOBULE
Česko, česky, komedie, přístupný, 103 min.,
130 Kč
V úterý 7. 7. ve 20.30
BOURÁK
Česko, česky, komedie, 12+ let, 110 min.,
130 Kč
Ve středu 8. 7. ve 20.30
V SÍTI
Česko, česky, dokument, 15+ let, 100 min.,
130 Kč
Ve čtvrtek 9. 7. ve 20.30
MEKY
Česko, Slovensko, slovensky, dokument,
přístupný, 80 min., 130 Kč
V pátek 10. 7. v 18.00
3BOBULE
Česko, česky, komedie, přístupný, 103 min.,
130 Kč
V pátek 10. 7. ve 20.30
POSTŘIŽINY
Československo, dabing, komedie, 12+ let,
Červenec 2020

93 min., 130 Kč
V sobotu 11. 7. v 18.00
MEKY
Česko, Slovensko, slovensky, dokument,
přístupný, 80 min., 130 Kč
V sobotu 11. 7. ve 20.30
3BOBULE
Česko, česky, komedie, přístupný, 103 min.,
130 Kč
V neděli 12. 7. v 16.00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
USA, dabing, animovaný, přístupný, 97
min., 130 Kč
V neděli 12. 7. v 18.00
LASSIE SE VRACÍ
Německo, dabing, dobrodružný, rodinný,
přístupný, 100 min., 130 Kč
V neděli 12. 7. ve 20.30
SAMOTÁŘI: OBNOVENÁ PREMIÉRA
PO 20 LETECH
Česko, Slovinsko, dabing, komedie, drama,
15+ let, 103 min., 130 Kč

Amfiteátr na Horečkách
3.7.2020, 19:30 hod.
VESELÁ BÍDA - koncert
Hudební skupina „Veselá bída“ vznikla v
roce 2000 na popud někdejšího zpěváka
Františka Segrada, který ukončil hostování
ve skupině Čechomor a inicioval založení
nové skupiny s podobným tématickým zaměřením. Od svého počátku se drží svého
zaměření – netradiční pojetí tradičních lidových písní. V současné době kapela směřuje k folkrocku. Vstupné: 60 Kč / děti 30
Kč.
4.7.2020, 21:15 hod.
LETNÍ KINO: PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Česko, Slovensko / 2020 / 107 min. / komedie, drama / přístupný od 15 let. Vstupné
40 Kč
11.7.2020, 21:15 hod.
LETNÍ KINO: PARAZIT
Jižní Korea / 2019 / 132 min. / drama, komedie, thriller / přístupný od 15 let / titulky
Vstupné 40 Kč.
17.7.2020, 19:30 hod.
POUTA – koncert
Rokem 2014 navazuje skupina Pouta na
oslavy 10 let fungování. Kapela začala vystupovat v roce 2003 jako volné pokračování tehdy končící oblíbené skupiny Poupata,
na kterou Pouta navázala především svým
repertoárem a obsazením. Postupem času
byl repertoár, který je zařazován do škatulek folk, country a trampské muziky, rozšiřován o nové autorské písně. Stylově stále
řazené k akustické muzice, žánrově ale širší,

hudebně pestřejší a zvukově progresivnější.
Vstupné: 60 Kč / děti 30 Kč.
18.7.2020, 21:00 hod.
LETNÍ KINO: PŘES PRSTY
Česko, Slovensko / 2019 / 101 min. / komedie / do 12 let nevhodný
Vstupné 40 Kč.
25.7.2020, 21:00 hod.
LETNÍ KINO: NA STŘEŠE
Česko / 2019 / 101 min. / komedie, drama
Vstupné 40 Kč.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a
programy

Stálá muzejní prezentace v podobě
moderních expozic věnovaná minulosti,
tradici, kultuře a přírodě Frenštátska.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Mírový běh ČR 2020
Mírový běh, organizovaný
sportovci a dobrovolníky z
občanského sdružení Peace Run, je nejdelší štafetový
běh s hořící pochodní přes
více než 140 zemí světa.
Posláním běhu je vytvářet
a šířit atmosféru přátelství,
míru, porozumění. Současně překonávat
hranice mezi lidmi nejrůznějších národů,
přesvědčení a hranice v nás samotných. Je
inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti
vyjadřuje slovo “mír” a jak jej může každý
z nás v běžném životě naplňovat. Toto vše
symbolizuje Mírová pochodeň.
Mezinárodní tým běžců ji nese a předává
všem, kteří se chtějí k této myšlence připojit. S Mírovou pochodní můžete běžet nebo
ji na chvíli podržet a vložit do ní své přání
pro svět.
Běh od východu na západ ČR proběhne
1.8. - 16.8. 2020 a dle plánovaného harmonogramu proběhne štafeta v čase 11:30
hod. i Trojanovicemi. Prostor k společnému setkání bude umožněn u obchodu
Hruška na Lomné. Ke štafetě se mohou
přidat i zájemci o společný výběh Knížecí
cesty až ke kapli sv. Cyrila a Metoděje.
Více na https://www.peacerun.org/cz/.
-red-
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Akce v Trojanovicích a okolí

Naši jubilanti
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Anežka Bjačková

92 let

Josef Kaiser 		

75 let

Václav Šablatura

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví buk, smrk.
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,rovnané, uložené špalky 30, 35, 40 cm a více podle
potřeby.

Možnost dovozu odběrateli.
Tel.: 603 315 738
Červenec 2020
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Milada Horáková † 27.6. 1950
V sobotu 27. 6. jsme si připomněli 70 let
od justiční vraždy Milady Horákové.
Zinscenovaný proces posloužil nejen k likvidaci politických odpůrců, ale i k zastrašení široké veřejnosti a potlačení jakéhokoliv projevu názoru, který byl v rozporu
s komunistickou ideologií.

Vlna politických procesů, zahájených po
sovětském vzoru v zemích východního bloku, se nemohla vyhnout ani Československu. Kreml a sovětští poradci v Praze žádali
„vzorový proces“, jenž by patřičně odstrašil všechny potenciální odpůrce režimu. Z
mnoha různých variant byla nakonec jako
hlava vymyšleného spiknutí vybrána poslankyně národně socialistické strany Milada Horáková. Před Státním soudem stanulo
31. května 1950 třináct obžalovaných - osm
bývalých funkcionářů strany národně socialistické (Horáková, Zemínová, Kleinerová,
Buchal, Hejda, Nestával, Pecl, Přeučil), dva
sociální demokraté (Peška, Dundr), dva
funkcionáři strany lidové (Hostička, Křížek)
a jeden obviněný z trockismu (Záviš Kalandra). Žaloba je vinila z toho, že z nenávisti k
lidově demokratickému režimu připravovali
protistátní puč a různé teroristické akce, a
to v žoldu špionážních služeb USA, Anglie,
Francie a Jugoslávie.

Kvalita vody ve studních
Považuji za nezbytné a velmi důležité tyto
historické události připomínat a zvlášť v
dnešní době, kdy řada členů parlamentní
strany KSČM (přímý nástupce KSČ) tyto
skutečnosti popírá, překrucuje a znevažuje.
Pro mne je to stejná nehoráznost a vlastně
zločin, jako je popírání holocaustu a existence koncentračních táborů. Je na pováženou, že tito lidé si užívají svobody, kterou
jejich straničtí předchůdci odepřeli Miladě
Horákové a dalším.
Milada Horáková přežila dobu okupace, zatčení gestapem, věznění v Terezíně, Lipsku i
Drážďanech, kde byla v roce 1944 souzena
a byl jí navrhován trest smrti. Nakonec byla
odsouzena k 8 letům. Tento trest si odpykávala do dubna 1945 v ženské věznici v Aichachu u Mnichova, v blízkosti Dachau, kde
ji osvobodila americká armáda.
Přežila okupaci, gestapo, 2. sv. válku, nepřežila dobu míru, byla ZAVŘAŽDĚNA KOMUNISTY.
To mě nutí porovnat dvě totality. Ta nacistická za doby protektorátu byla pro mnoho
Čechů osudná. Byl to válečný stav. Gestapo
zatýkalo a popravovalo mnoho lidí, kteří se
okupantům postavili na odpor. Komunistická totalita nebyla jiná, byla stejná, ne-li
horší. Komunisté a státní bezpečnost systematicky likvidovali každého, kdo se jim
postavil, kdo měl jiný názor. Co bylo horší?
To, že tyto praktiky prováděla na vlastních
obyvatelích a to v době míru. Komunisti
se neštítili ani vraždit ve vlastních řadách,
např. Rudolf Slánský (popraven byl v rámci
politických procesů 3. prosince 1952).

Proces probíhal od 31. května do 8. června
1950 a je označován jako největší, protože
na hlavní skupinu byly navázány desítky
dalších následných procesů po celé republice a počet obžalovaných dosáhl čísla 639.
Všechny tyto procesy tvořily dohromady
jeden celek. Výsledkem hlavního procesu s
Miladou Horákovou byly čtyři justiční vraždy. Včetně následných procesů však bylo
uděleno celkem 10 trestů smrti, 48 doživotních trestů a další tresty odnětí svobody
v souhrnné délce 7830 let. Byl to jediný ze
stovek politických procesů z doby po únoru
1948, ve kterém byla k smrti odsouzena a
následně opravdu popravena žena.

Nezapomínejme! Komunisti se nikdy neomluvili. KSČM je stejná jako KSČ. Omlouvat nebo se tvářit, že se nic nestalo, že je to
dávno, je stejné, jako bychom zapomínali na
2. sv. válku, na to, co v naší zemi provedli nacisté. A. Hitlera, R. Heydricha, K. H.
Franka odsuzujeme za jejich činy. Stejně tak
bychom měli pohlížet i na komunisty. Po
válce byla v Německu NSDAP zakázána (V
roce 1945 byla Mezinárodním vojenským
tribunálem během Norimberského procesu
prohlášena za zločineckou organizaci). U
nás KSČ- KSČM po roce 1989 nebyla postavena před žádný soud.
Byli jsme velkorysí – „Nejsme jako oni“, říkali jsme si. Byla to chyba.

Jedním z odsouzených k smrti a popravených byl i rodák z Frenštátu pod Radhoštěm
Záviš Kalandra. Český divadelní a literární
kritik, historik a novinář.

Nepotrestané zločiny nesmí být zapomenuty!
David Mořkovský
(zdroj použité texty Wikipedia)

Sněhu nenapadlo v zimě mnoho, paradoxně víc bylo dešťových srážek. Po
extrémně suchém dubnu vydatně zapršelo v řadě míst moravskoslezského regionu také v květnu. V případech, které
v důsledku vedou k přítoku zvýšeného
množství vody do lokálních vodních
zdrojů, přichází na řadu nezbytná péče
o studny a kvalitu vody v nich.
Řada lidí v letošním roce odložila každoroční analýzu vody, kterou ze studny
pijí, v souvislosti s omezujícími opatřeními, která přinesla epidemie nového
typu koronaviru. Vzhledem k tomu, že
nouzový stav v naší zemi skončil a společnost se až na specifické případy vrací
k normálnímu fungování, je vhodný čas
jarní zpoždění nebo opomenutí napravit.
Kdo pije ze studny?
Zhruba 90 % lidí v České republice je
zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Zbývajících 10 % obyvatel naší země
je závislých na vodě z veřejných nebo
domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní
na chalupách, chatách o víkendech a na
dovolené. A všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby monitorovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí
a zda má odpovídající kvalitu s ohledem
na lidské zdraví.
Společnost VodoTech doporučuje majitelům studní provádět nejen pravidelné
čištění a údržbu, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných zdrojů. Argument uživatelů, že není potřeba
vodu ze zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací a voda
má navíc vynikající chuťové vlastnosti,
neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou
být postiženy střevními či zažívacími
problémy v případě výskytu bakterií
fekálního původu. Například při vypití
vody kontaminované bakterií Escherichia coli mohou nastat zdravotní komplikace.
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho.
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty
a rozvody vody.
Okolní prostředí – možná kontaminace
například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti.
Geologické podloží – může mít vliv na
přítomnost manganu, železa a dalších
kovů.
(čerpáno z TZ vodotech 29.5.2020)
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místa do finále Ligy Mistrů ml. přípravek 2020 pořádané pod záštitou
Okresního fotbalového svazu Nový
Jičín. I přes obsazení nepostupové
příčky mladší přípravka bojovala
jako tým a dala do turnaje všechny
své síly.
V průběhu pěti zápasů hraných po
dvaceti minutách donutily ubývající
síly, ale i nabyté zkušenosti, děti více
spolupracovat a hra byla čím dál víc
pro diváka a fanouška líbivější.
Napětí by se dalo krájet. A tak se
stalo, že den, který vybízel k lenošení v posteli, se stal dnem plným
zážitků.

Horní řada zleva: Alexandr Kahánek, Jan Kadúch, Judita Juračáková, Alžběta Pařenicová, trenér
Miroslav Juračák
Dolní řada zleva: Martin Jalůvka, Tadeáš Petr, Štěpánka Petrová, Lucie Genzerová
Pokyn trenéra zněl jasně. Hrajeme za jakého- Účastníci turnaje v kategorii mladších příprakoli počasí. Sraz v 8.45 na fotbalovém hřišti vek:
ve Frenštátě p.R. A tak se stalo, že v počasí, Frenštát A
kdy by psa nevyhnal, se parta dětí a rodičů Trojanovice Bystré
sešla na podmáčeném hřišti. Vytýčeného cíle Bílovec A
- vstřelit v průměru alespoň jednu branku na Starý Jičín A
zápas - se podařilo dosáhnout. Trenér zkušeně Nový Jičín A
vyhodnotil možnosti a postavil laťku úspěchu Kopřivnice A
v možnostech týmu. Děti se mu za to odměnily jeho dosažením. Ve hře byla dvě postupová Postupující: Nový Jičín A, Bílovec A

foto: Ivana Vrtalová

Ivana Vrtalová

Havárie letadla - Ju - 52, Noříčí 26.4.1944
Je chladné, pošmourné ráno, 26.dubna 1944. Na letišti v Krosnu
na Odře skrápí slabý deštík dopravní letoun Ju-52, něžně nazývaný Tante Ju ( teta Ju). V pátém roce války vypadá obstarožně a také
je. Vzlétl v roce 1932, vyroben z vlnitého plechu, pevný podvozek,
hranatý, možná ošklivý, ale spolehlivý dříč oblohy. Již létají první
proudové eroplány a tohle! Ale Německo je drceno ze všech stran
a tento stroj se používal až do konce války. Prostě Raich bombardovaný Brity a Američany si nemůže dovolit vyrábět nový letoun
této kategorie. Dakota DC-3 ( C -47) vypadá zcela jistě lépe .-)
Na palubě jsou čtyři členové osádky a deset vojáků. Letci jsou mazáci, ale pěšáci většinou ročník 1925, takže mají 19 .... Ano, války
rozpoutávají staří, ale bojují mladí. Jejich cílem má být Rumunsko,
Konstanza ( Constanta) na pobřeží Černého moře. V té době již
RA atakuje hranice Rumunska a tam budou nasazeni. Asi si říkají:
„Letíme do války, ale aspoň tam bude teplo a slunce, ne jako tady.“
Osud chce však jinak. Do cesty jim postaví Beskydy s Noříčí horou, vysokou 1047 m.
Nikdy se nedozvíme, co bylo příčinou nárazu do zalesněného
svahu jen pár výškových metrů pod vrcholem. Víme, že ten den
také tady v Trojanovicích bylo špatné počasí, velká oblačnost. Asi
navigační chyby nebo špatně kalibrovaný výškoměr. Létání v oblačnosti je vždy nebezpečné a tehdejší vybavení přístroji bylo více
než jednoduché. Ale v oblačnosti 10/10 nevidíte nic a smrt přišla
rychle. Náraz přežili dva vojáci, kteří byli převezeni povozem do
Červenec 2020

hostince Na šenku. Jejich stopa však mizí a je možné, že zemřeli
později.
Pohřeb se konal dne 5.května 1944. Rakve byly nejdříve vystaveny
v Jandově stromořadí a potom slavnostně přes náměstí převezeny
na frenštátský hřbitov do společného hrobu, s vojenskými poctami. Počty vojáků v letounu se liší zdroj od zdroje, ale předpokládám deset mužů plus čtyři členové osádky. Počet šestnáct je sice
možný, ale pasažéři letěli na frontu myslím s výzbrojí a výstrojí,
letěli dlouhou trasu (asi 1500km) s množstvím paliva, což snižuje
počet možných cestujících.
Je o 76 let později, pěkný slunečný den. Již roky bydlím tady v
Trojanovicích a o havárii Junkersu vím. Ale až nedávno mně bylo
vysvětleno panem Strnadlem, kde místo dopadu je. Moje žena se
vrací z práce a navrhuje - tam !! Tomu se nedá odolat, když vaše
žena ctí zájem o historii. Sedláme kola a docela náročným kopcem místo pod Zmrzlým nacházíme. Naše Megi (pes) to však bere
jako takový malý výlet. Malý, skromný kamenný památník s křížem a několika zbytky stroje. Jsem překvapen, že po tolika letech
stále nacházíme malé trosky. To je dotyk s historií a nic vám to
nenahradí.
Chtěl bych dopředu varovat čtenáře, že nejde o žádnou propagaci
nacizmu. Věc se stala a stojí za vzpomínku. Děkuji panu Drahoši
Strnadlovi, Janu Bobkovi a Tomáši Polákovi za spolupráci.
Pavel Rampír

foto: Pavel Rampír
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Pohled na místo katastrofy z Okrouhlého - letoun dopadl v místě, kde cesta vytváří
průsek pod vrcholem

foto: Klára Rampírová

Osádka Ju-52/3m

foto: Pavel Rampír

Pomník na místě havárie

Nalezený zbytek letounu

jméno: Günter Polzyn
hodnost: Obgefr. Aktiv
narození: 27 Aug 1919
místo: Schneidemühl/Ostpr.
jednotka: 3. Staffel Transperstfliegergeschwader 2
zemřel: 26 Apr 1944
místo: von Krosno nach Konstaritza bei Frankenstadt in Mähren (1
km ostw.)
otec: Leonhard Polzÿn
vojenské číslo: G-A 710/0238
jméno: Rudolf Elfert
hodnost: Obgefr Aktiv
narození: 2 Feb 1922
místo: Berlin
jednotka: 3 Staffel Transportflugergeschmader 2
umrtí: 26 Apr 1944
místo:
Von Krosno Mach Konstantza Bei Franketadt In Mahren (1
Km Ostw)
otecr: Mathe Elfert
vojenské číslo: G-B 184/0279

jméno: Heinz Ebel
hodnost: Feldw Aktiv
narození: 25 Jun 1918
místo: Mühlhausen, Thüringen
jednotka: 3 Staffel Transportfliegergeschwader 2
umrtí: 26 Apr 1944
místo: Von Kromo Nach Konstantza Bei Frankenstadt In Kahren (1
Km Ostw)
manželka: Margarete Ebel
Identification Number:
G-B
217/0359
jméno: Walter Bellmann
hodnost: Unteroffizer
narození: 25 Okt 1920
místo: Röthenbach Dippoldiswald
jednotka: 3 Staffel Transportflingeroseschwader 2
umrtí: 26 Apr 1944
místo: Von Krosnonach Konstantza Bei Frankenstadt In Mahren (1
Km Ostw)
otec: Paul Bellman
(čerpáno z Bundesarchivu)

Záznam v kronice města Frenštátu p.R.
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Čápové černobílí...

foto: Michaela Běčáková

foto: Michaela Běčáková

Nic není jen černé nebo bílé. Říká se to. A pro „naše“ čápy
to platí hned dvojnásob. V ČR máme jen dva druhy čápů –
čápa bílého a čápa černého. Ale pozor, oba jsou černobílí!
Aby se to nepletlo, dostal každý jméno podle toho, jaká
barva peří na něm převažuje. A kromě toho, že jsou tažní
(u nás jen hnízdí a pak odlétají na jih) a hnízdo si staví
vysoko, je na první pohled vlastně už nic moc dalšího nespojuje. Tedy až na jednu zásadní skutečnost – líhnou se z
vajíček čistě bílí. Při přepeření z prachového šatu mláďat
však již ctí naši úvodní formuli „Nic není jen černé nebo
bílé.“ a na jih už odlétají všichni v černobílém peří.
V roce 2014 je Česká společnost ornitologická vyhlásila za
ptáky roku. Většinou se vyhlašuje jen jeden ptačí druh ročně,
ale čápové přímo vybízejí k tomu udělat výjimku. Čáp bílý
je lidem blíž a je známější, ačkoliv i on si kdysi stavěl hnízdo
na stromě a ne na komínech. Stromová hnízda těchto čápů
ale ještě existují i u nás –můžete je vidět na jižní Moravě.
Zatímco bílí čápové opustili stromy a přestěhovali se blíž k
lidem, ti černí zůstali na stromech v lese, jsou víc opatrní,
jsou méně vidět a tím pádem nejsou tak známí. Možná Vás Čáp bílý na jednom ze dvou hnízd ve Frenštátě pod Radhoštěm.
teď tedy ani nepřekvapí, že na území CHKO Beskydy je více
hnízd čápů černých než bílých. Čápové přilétají v březnu a v
dubnu už většinou mají obsazena hnízda. Snadno je poznáte
i za letu – zatímco čáp bílý má černé jen konce křídel, čáp
černý má černý krk, hlavu a celá křídla. Ostatně jeho siluetu
za letu si můžete prohlédnout na Horečkách. S volavkami si
je nespletete – ty mají při letu esovitě prohnutý krk, zatímco
čápi jej mají stále natažený. Čápi jsou věrní svému hnízdišti,
a jakmile se vrátí (většinou nejdřív samci), začnou své hnízdo bránit před „vetřelci“ a vylepšovat. Když se z jihu vrátí i
samice, vítají se radostným klapáním zobáků. Zpěv od nich
rozhodně nečekejte. Když se jim něco nelíbí, tak syčí. U čápů
bílých se čím dál častěji můžeme setkat s jedinci, kteří u nás
zůstávají i přes zimu. Má to svoje nevýhody i výhody. Zima
musí být mírná a potravy dostatek. Pak se tito jedinci vyhnou
vysilujícímu tahu na jih a zase zpět a všem nebezpečím, která
na ně po cestě číhají. Do jídelníčku čápů se řadí obojživelníci,
plazi, drobní savci, brouci, kobylky a zejména u černých čápů
i ryby. Péče o mláďata je náročný úkol. Čáp bílý hnízdí na komínech ve volném prostoru. Musí tedy svá mláďata chránit Čáp černý - rodič s mládětem na hnízdě.
před sluncem, větrem i deštěm, stejně jako před predátory.
p. R. jsou hned dvě.
Za potravou však většinou nemusí daleko. Černé čápy na hnízdě Viděli jste černého nebo bílého čápa? Dejte nám to vědět prostředtrochu chrání koruny stromů, za potravou však lítají mnohdy i 10 nictvím BioLoga (www.biolog.cz)!
km daleko. V červenci a srpnu jsou však už mláďata vzrostlá, plně
opeřená a jsou více vidět, protože začínají protahovat křídla a tréVíte, že...
novat let. Mladý čáp však ještě nemá tak červené nohy a zobák jako
... čápové bílí při cestě z hnízdiště do zimoviště v Africe a zpět
jeho rodiče. Zbarvení se změní až během dospívání, které trvá 3
překonají více než 20 000 km? To z nich dělá náš nejdále táhroky. Nejen na mláďata však číhá řada nebezpečí. Od nepořádku v
noucí ptačí druh.
přírodě (provázky, vlasce, plasty) přes sekundární otravy jedy po... díky kroužkování se zjistilo, že nejstarší čáp bílý měl 28 let?
užívanými k hubení hrabošů až po lovce číhající v jižních státech.
... v Trojanovicích a okolí můžete vidět oba druhy čápů, přičemž
Vlastně to byli právě lovci, kteří pomohli Evropanům pochopit,
hnízdo černých čápů je blíž než čápů bílých? Kousek od hranice
kam „jejich“ čápové na zimu mizí. Jednou se totiž jeden z bílých
katastru Trojanovic a Kunčic pod Ondřejníkem černí čápové kačápů na jaře vrátil s šípem jednoho afrického kmene v těle.
ždoročně vyvedou několik mláďat.
A tak dřív, než se tito zvláště chránění zástupci ptačí říše vydají na
konci prázdnin na dalekou cestu plnou nebezpečí na svá zimoviště,
Mgr. Michaela Běčáková
poohlédněte se po nich. Ať už na obloze, na komínech či na louSpráva CHKO Beskydy
kách. V Trojanovicích sice žádné hnízdo čápa není, ale ve Frenštátě
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