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Vánoční poselství. 
Když se narodí v nějaké rodině dítě, je to vždy velká událost. Známí a blízcí přicházejí blahopřát a 
také, jak jsem slyšel, když jsem byl ještě malý chlapec, nosilo se do "kúta". To starostliví lidé nosili 
do domu čerstvě narozeného dítěte, především mamince, všechno co potřebovala pro své dítě a také 
co bylo nezbytně nutné, aby měla ke svému životu potřebné živiny, určitě proto, aby mohla zase ze 
svého těla dát potřebnou výživu svému děťátku. Něco podobného vidíme, nebo lépe slyšíme 
poselství o narození Betlémského Dítěte. Nejprve prostí pastýři a pak teprve bohatí mágové přišli, 
aby se poklonili Ježíškovi a dali něco ze svého. Chudí dávali ze svého nedostatku a bohatí dávali ze 
svých pokladů. To proto, aby zdůraznili, že se narodil Někdo moc důležitý a v tomto případě, že 
přišel na svět Pán celého světa.  
Děti se právě na Vánoční svátky těší na to obdarováváni. Odměnou pro rodiče bývají nejčastěji 
rozzářené obličeje těch malých a opatrně se dívají na tváře svých dospívajících, zda alespoň trochu 
odhadli přání svých ratolestí. Je dobře, že o svátcích Narození Pána Ježíše jsou lidé k sobě 
pozornější a chtějí si navzájem prokazovat lásku a dělat jiným radost. Nezapomínejme na to, aby i 
děti a mladí lidé byli vedeni k tomu dělat radost svým nejbližším. Pak má i ten nejnepatrnější dárek, 
který jsem darovali druhým svůj smysl. Učí nás myslet na druhé a tak trochu zapomínat na sebe a 
tak pomalu do společenství v němž žijeme vstupuje Boží království, které leželo Pánu Ježíši tolik 
na srdci. Vždyť On proto přišel na svět aby byla vzdána "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 
lidem v nichž má Bůh zalíbení."  
Vše dobré o svátcích vánočních a rodinnou pohodu přeje a k tomu všemu Vám žehná  
                                                                                                                              otec Emil Matůšů 
                                                                                                                               trnavský farář 
 
 



Poslanci Obecního úřadu Trnava pro volební období 2006 – 2010: 
 

 
Zleva: Vraník Luděk, Vajďák Daniel, ing. Hanulík Stanislav, Tomšů Rudolf, Gerych Vilém 
            Sovjáková Jarmila, Bečicová Jitka , Bořutová Marie, Březíková Helena 
 
Blíží se nejkrásnější svátky v roce – „Svátky vánoční“-  chtěli  bychom  Vám popřát, abyste je 
prožili v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších.  
 
Do nového roku 2007 Vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v rodině i v 
zaměstnání, ale i dostatek   financí a  dobrých  přátel . 
                                                                                                          Zastupitelstvo Obce Trnava 
 
 
Milí spoluobčané, 
v podzimních volbách na období 2006-2010 jste dali důvěru nově zvolenému obecnímu 
zastupitelstvu. Vážíme si toho a zároveň nás to zavazuje, abychom Vás , voliče, nezklamali.  
V příštích dnech  budeme připravovat a schvalovat plán akcí na nadcházející období a rozpočet 
obce. Plánujeme vybudování chodníků, zatím  pouze ve střední části vesnice, tj. od „rozcestí“ po 
zastávku        „u lipek“. 
Velký problém, který  nás trápí, je  počet žáků navštěvujících  základní školu – v současnosti  je to 
91 dětí. V příštím školním roce se stav ještě sníží. Hrozí tedy, že by se  druhý stupeň  musel zavřít. 
Že se  v posledních letech  rodí méně dětí,  je celorepublikový problém, ale je také pravdou,  že 
spousta dětí z Trnavy i z  Podkopné Lhoty dojíždí do ZŠ ve Slušovicích. Nevíme, jaké důvody Vás, 
rodiče, vedly k tomu, že jste raději volili dojíždění dětí do školy, ale pokud byste situaci 
přehodnotili a děti se vrátily zpět do Trnavy, moc by nám to pomohlo.  Je jednoduché něco zavřít, 
ale už hůře se to znovu otevírá. 
Musíme se rozhodnout, jak pokračovat s nedokončenou rekonstrukcí mateřské školy. Zda 
přebudujeme objekt na byty, pokud bude zájem veřejnosti nebo necháme školku ve stávajících 
prostorách. V případě, že by o byty byl zájem, školku bychom přestěhovali do budovy základní 
školy. Stěhování i přestavba školky by musely probíhat současně. Další možností by bylo                
v prostorech nad školkou vybudovat společenskou místnost a klubovny. 
Máme zájem, aby se z Trnavy nestěhovali mladí lidé, ale naopak, aby tady lidé chtěli stavět a žít. 
Budeme jednat s majiteli pozemků o případném odprodeji na stavební  parcely. Ke všemu, co 
plánujeme udělat, budeme potřebovat Vás, občany, abyste nám pomohli, vyšli vstříc a nebo abyste 



navrhli jiné, lepší alternativní řešení. Budeme  rádi, když Vás problémy v Trnavě budou zajímat a 
když nás na ně upozorníte. 
         Marie Bořutová,  starostka obce 
 
Vánoce na Valašsku 
Do Štědrého dne zbývá už jen pár dnů, vrcholí předvánoční shon a nákupní horečka, ze všech stran 
se na nás valí vánoční reklama - docela jinak ale v dřívějších dobách vypadaly tradiční vánoce třeba 
na Valašsku. Už jen příprava na vánoční svátky byla jiná, než jak ji prožíváme dnes. Čtyřtýdenní 
advent neznamenal jen období půstu, ale především čas rozjímání. Věřící přicházeli časně ráno do 
kostela na roráty. Před vánocemi se ovšem ve valašských staveních smýčilo asi stejně jako dnes 
světnice dostávaly na Štědrý den vánoční výzdobu. 
Takto popisuje valašské vánoce etnograf Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
Dan Drápela: 

"Člověk se měl zříci bohatosti jídla, jakýchkoliv zábav, tancovaček, veselých muzik, chlapi i o 
trochu méně chodívali do hospody, byť ne vždycky drželi v tomto směru půst. A půst vlastně 
vrcholil na Štědrý den. To byl pro tehdejšího člověka obyčejný pracovní den, byla to pouze 
příprava na největší svátek tohoto vánočního cyklu, na svátek Božího narození 25. prosince.     
24. prosince se postily i děti, pak měly vidět za komínem zlaté prasátko. 
Pokud bychom procházeli tu nejstarší vrstvu, na začátku 19. století, pak by v těch valašských 
jizbách byla jenom jednoduchá jedlová větev, která mohla být zdobena třeba červenými 
pentličkami. V druhé půlce 19. století se prostřednictvím kostelů a škol dostával do některých 
valašských chalup i stromeček. A protože jizby byly malé, tak se stromečky pověsily k trámu, takže 
nebyly na zemi, ale byly pověšené, a zdobily se tím, co měli lidé zpočátku po ruce, co třeba děti 
uměly vyrobit. Byly to papírové ozdoby, ořechy, křížaly nebo čerstvé ovoce, ale také zabalené 
kostky cukru. A od přelomu 19. a 20. století se pomalu i na vesnici dostávají skleněné ozdoby. 
Tyto ozdoby se dělaly podomácky, roznášeli je podomní obchodníci, mohly ale také být v 
kupeckých krámech na venkově. Moje stařenka si třeba vzpomíná, že staříček vždycky jednou za 
rok, před vánocemi, donesl dvě tři ozdůbky. A tak to postupně doplňovali, že někdy v polovině 20. 
let už měli celý stromeček s klasickými vánočními baňkami."  
K vánoční výzdobě na Valašsku neodmyslitelně patřily také betlémy. Alespoň jednoduchý betlém 
nesměl podle Dany Drápely chybět v žádné chalupě:  
"Betlémy byly různorodé, vyřezávané, polychromované, i obyčejné papírové. Nedaleko od nás, ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, si tamní tkalci přivydělávali tím, že kreslili betlémy na kartón a ty pak 
prodávali na jarmarcích. Děti si pak ty postavičky vystřihly, podlepily dřívkem, a vytvořily si tak 
malý papírový betlém. V těch betlémech velmi často nacházíme figurky, které jsou oblečeny do 
valašských krojů."  
Oslava vánoc začínala na Štědrý večer, kdy se rodiny scházely u slavnostní večeře. Prvním chodem 
býval štědrovečerní oplatek:  
"Ten oplatek byl vlastně z těsta na hostie, dělali je buď rektoři nebo kostelníci, roznášeli je po 
chalupách, a tím si přivydělávali nějaký ten krejcárek. Takže se začínalo oplatkem. Ten se mazal 
medem, aby všichni byli sladcí a dobří jako ten med, ale také se někdy mohl potřít česnekem, aby 
byli silní, jako je ten česnek."  
Pak podle Dana Drápely následovala polévka, nejčastěji takzvaná štědračka: 
"V té se muselo objevit všechno nebo alespoň většina z toho, co se během roku na usedlosti 
urodilo. Byly tam fazole, hrách, pohanka, kroupy, nechyběla kořenová zelenina, ale dávaly se i 
křížaly. Po polévce následovaly různé kaše, někdy to mohla být klasická krupice, byla sypaná 
perníkem, kapaná medem a maštěná máslem. Následovalo několik dalších chodů, mohlo jich být 
až sedm. Mohl to být i valašský čaj, bylinkový čaj z devatera kvítí. Jeden z posledních chodů 
bývaly sušené trnky, které se trošku povařily, aby změkly."  
Ke Štědrému večeru patřily i typické vánoční zvyky. Řada z nich, jako krájení jablek, lití olova 
nebo házení střevícem, přežila dodnes. Na Valašsku se ale také věštilo z peří. Do svátečních koláčů 
se zapékala peříčka:  



"Před pečením si každý člen rodiny zapíchl do koláče peříčko a teprve potom ho hospodyně dala 
do pece. A podle toho, jak ta peříčka přežila pečení, tak si každý z toho svého peříčka věštil 
budoucnost. Některá peříčka jsou pěkně bílá a to znamenalo, že toho člověka čeká v příštím roce 
zdraví, štěstí, mohl také jet na nějakou dalekou cestu, ze které se šťastně vrátil domů. Některá 
peříčka byla ale také ohořelá, očazená, a to si lidé věštili, že je v příštím roce čekají nějaké 
nesnáze nebo nemoc"  
A na Štědrý večer nechyběly ani další zvyky: hospodyně poděkovaly stromům za úrodu i studni za 
to, že dává vodu:  
"Studna hrála důležitou roli v jejich představách i během noci, protože podle tradice se měla v 
jeden okamžik, kdy se narodil Spasitel, voda ve studních měnit ve víno. Stejně tak se měl dobytek 
onu noc dorozumívat mezi sebou lidskou řečí a měl si vyprávět o tom, jak je na něj hospodář 
hodný, jak se o něj stará a podobně."  
                                                                                                                                  - SH – 
 

PODZIM  TRNAVSKÝCH  VČELAŘŮ. 
Předposlední měsíc roku bývá smutný a pochmurný. Dny jsou krátké a chladné, noci již mrazivé a 
nekonečně dlouhé. Příroda je připravena na zimu a stejně tak i včelstvo. Ta jsou převážnou část 
měsíce již stažena do zimního chumáče proto my trnavští včelaři chceme úspěšně bojovat proti 
roztoči Varroa destruktor klasickou funigací. Využijeme k tomu několika teplejších dnů, kdy se 
odpoledne teplota vyšplhá alespoň na 10°C. V listopadu bývají delší období chladu zpravidla 
vystřídána krátkým oteplením a zde je funigace velmi úspěšná, protože většina včelstev je nyní bez 
plodu. 

Letošní rok byl pro nás včelaře docela příznivý co se týká výnosů medu. 
Ke konci listopadu nebo začátkem prosince se včelařům vyplácí národní 
dotace pro nákup cukru. Při tom se uskuteční i výroční členská schůze s 
menším pohoštěním. Na konec začne diskuze, kde si včelaři předávají 
své celoroční zážitky a zkušenosti získané u včeliček.  
Ke kulatým narozeninám dáváme svým členům malou pozornost ve 
formě dárkového koše.  
Poděkování patří i trnavskému zastupitelstvu za finanční podporu, kterou 
nám každý rok poskytuje. Finance používáme na nákup léčiv a zdárného 

fungování našeho včelařského spolku. 
Za trnavské včelaře chci popřát všem našim občanům veselé Vánoce, pevné zdraví v novém roce 
2007. 
                                                                                                                               Oldřich Sulík 
 

TRNAVŠTÍ  MYSLIVCI 
       Vážení občané,  
myslivci v Trnavě hospodaří a výkon práva myslivosti provádějí na celkové výměře 1261 ha. Z této 
výměry lesní půda činí 845 ha a zemědělská půda 413 ha. V honitbě hospodaříme se zvěří srnčí, 
dančí a černou (spárkatá zvěř), dále s bažantem obecným a zajícem polním (drobná zvěř).  
V současné době je v naší honitbě nejvíce zastoupena dančí zvěř, která je charakterizována nižšími 
nároky a v celku příznivým vztahem ke svému biotopu. Pro tyto vlastnosti si ji již naši předkové 
oblíbili a chovali ji nejen v oborách, ale i ve volné přírodě. V porovnání se srnčí zvěří není v 
potravě tak vybíravá. Srnčí spásá převážně dvouděložné rostliny, dančí zvěř stejně dobře i trávy z 
daného prostředí. Dančí zvěř je značným přínosem pro myslivecké hospodářství a všichni si cení 
značného obohacení touto zvěří v honitbě.  



Srnčí zvěř je více citlivá ke klimatickým 
podmínkám a krutá zima v roce 2005/2006, kdy  se 
nízké teploty pohybovaly (od -5 do -25 stupňů 
Celsia) a vysoká sněhová pokrývka (trvalá sněhová 
pokrývka byla od 28.12. do konce března) 
znemožňovaly zvěři přístup k tradičním zdrojům 
potravy a zcela omezily pohyb zvěře. Následně 
došlo ke zvýšeným ztrátám nejen v naší honitbě, 
ale i v celé republice. K úhynu srnčat docházelo 
mnohdy v krmných zařízeních i přesto, že v něm 
byl dostatek objemného krmiva i jádra. I přes 
značné úsilí všech myslivců s přikrmováním 
spárkaté zvěře docházelo k úhynu nejen mladé, ale 

i dospělé zvěře bez rozdílu věku. Krutá zima zvýšila ve všech honitbách finanční nároky na další 
udržení chovu spárkaté zvěře. Kromě extrémních zimních podmínek se bohužel na nízkých stavech 
zvěře podíleli i pytlačící psi, kteří zesláblou zvěř často strhli a zadávili nebo uštvali.  
Obracíme se proto i na Vás občany, aby jste nepouštěli volně psy a pomohli nám zamezit stresům 
zvěře. Přispějete k zajištění klidu, který zvěř potřebuje nejvíce v zimním období, ale i v období 
kladení mláďat (červen-měsíc myslivosti). 
Zmínili jsme se již, že v naší honitbě hospodaříme i s drobnou zvěří – zajíc polní, bažant obecný. 
Stavy této zvěře jsou dlouhodobě velmi nízké a i přestože jsme se po několik let snažili uměle 
odchovávat a vypouštět do volné přírody bažanty, výsledky chovu neodpovídají vynaloženému 
úsilí. Problém v chovu drobné zvěře totiž velmi úzce souvisí i s problémy se změnou zemědělského 
hospodaření, s přechodem od  hospodaření na malých políčkách k velkoplošnému průmyslovému 
hospodaření, dále se zvýšenou chemizací v zemědělství, s celosvětovou změnou klimatu a s 
nárůstem množství predátorů (lišky, kuny, dravci, pytlačící psi).. Tyto problémy s poklesem drobné 
zvěře nejsou jen v naší republice, ale i v ostatních zemích. Předpokládalo se, že po roce 1990 dojde 
k ekologické úpravě prostředí, ale tyto předpoklady se nenaplnily, a proto jsou nejen stavy zajíců a 
bažantů, ale i koroptví, jeřábků, králíků divokých a ostatních druhů drobné zvěře na nízkých 
stavech.  
Současný stav životního prostředí z hlediska chovu divoce žijící zvěře není uspokojivý. Myslivecká 
péče o zvěř má za úkol zajistit optimální stavy zdravé zvěře. Cílem všech opatření je zachování 
zdravé populace zvěře, jako národního bohatství pro budoucí generace. 
                                                                                                                      MVDr. Matůšů Josef 
 

Činnost SDH Trnava 
V průběhu celého roku se naši členové svou aktivní účastí podíleli na budování a vylepšování 
klubovny, místnosti pro mládež a celé hasičské zbrojnice.Věnovali jsme se údržbě a úklidu hasičské 
techniky a výstrojního materiálu. Zúčastnili jsme se osvětových a kulturních akcí, soutěží v 
požárních sportech, setkání družebních Trnav v Trnavě   na Slovensku a námětového cvičení 11. 
okrsku ve Slušovicích. Dále jsme vypomáhali se svou technikou při čištění kanalizací, cest a studní. 
Jsme rádi, že se obnovila činnost družstva žen, které se zúčastnily soutěže v Podkopné Lhotě. 
Doufáme, že v příštím roce se zúčastní více těchto soutěží.  
V měsíci prosinci uspořádáme tradiční vánoční turnaj v sálové kopané pro žáky 11. okrsku, kterého 
se zúčastní družstva Slušovic, Všeminy, Hrobic, Podkopné Lhoty a samozřejmě naše hasičské 
družstvo.Zároveň s turnajem ukončíme hasičskou sezonu spojenou s výroční valnou hromadou. 
Celá naše činnost je závislá na podpoře obecního úřadu. Tímto vyslovujeme poděkování za podporu 
našeho dobrovolného sdružení hasičů a těšíme se na další spolupráci s novým zastupitelstvem. 
Přejeme všem svým členům, jejich rodinám a všem občanům příjemné prožití svátků vánočních.    
V novém roce hodně štěstí, zdraví, pohody a žádné živelné pohromy. 
                                                     Matúšů Radek a Řezník Roman 
 



 Základní škola Trnava 
Ve škole se žáci především učí, aby načerpali co nejvíc vědomostí. Ale poněkud suchopárné sezení 
v lavicích si zpestřujeme různými akcemi. A těch pořádá trnavská škola opravdu hodně. 

Svatováclavské hry 
Zatímco některé školy si prodloužily volno a zůstaly zavřeny i v pátek, který následoval po státním 
svátku 28. září, my jsme se rozhodli našeho hlavního světce a zemského patrona řádně oslavit. V 
pátek 29. září jsme uspořádali I. (a doufejme, že ne poslední) ročník Svatováclavských her. Všichni 
žáci byli rozděleni do družstev. Každé družstvo si zvolilo vlastní název a procházelo postupně 
jednotlivými kontrolami, kde na ně čekaly úkoly tématicky související s podzimem a sv. Václavem. 
Závěrečné vyhodnocení bylo napínavé do poslední chvíle. I když vše byla jen hra, umístění na čelní 
pozici potěšilo. Asi největší odměnou pro organizátory celé akce bylo, když někteří žáci odmítali 
opustit prostory školy a jen neochotně se rozcházeli zpět do svých domovů. 

Trnavský vrch 
V pořadí již XIV. ročník tohoto závodu se uskutečnil 11. října 2006.  Závodu se zúčastnilo 198 
závodníků z 22 škol včetně naší školy. Ti, kteří neběželi, pomáhali s organizací. Rozmístili se  po 
celé trati jako traťoví rozhodčí. Čtyři kluci a pan učitel Kouřil měli nosítka. Paní učitelka 
Mžourková s některými děvčaty rozdávaly čísla. Paní učitelka Divilková byla u prezentace. A 
ostatní se také zapojili do přípravy běhu. Každý učitel měl co dělat . Všichni byli v jednom kole. 
Hlavním organizátorem celé akce byla paní učitelka Bubeníčková. Na Trnavský vrch se přijel 
podívat i náš bývalý pan ředitel Mgr. Lubomír Vývoda. 
Z Trnavy se běhu zúčastnilo 20 žáků. Ve velké konkurenci jsme si nenadělali ostudu.  
V kategorii mladších kluků zvítězil Stanislav Straka z Vizovic. V kategorii mladších děvčat 
zvítězila Kateřina Mověková  ze ZŠ  Emila Zátopka. V kategorii starších žáků Josef Veselý ze 3. 
ZŠ  Zlín. V kategorii starších děvčat zvítězila Andrea Očadlíková  ze ZŠ  Mánesova Otrokovice.  
Nejlepších výsledků z Trnavy dosáhli Adam Páleníček na 21. místě v kategorii starších žáků a 
Tereza Prokopová na 18. místě v kategorii starších děvčat. Dosáhli jsme velmi dobrých výsledků.   
 

Zlínský Vorvaň 2006 
Povzbuzeni úspěchem z loňského roku, kdy se nám v konkurenci více než třiceti škol podařilo 
obsadit fantastické 4. místo, chystáme se i letos k účasti na akci Zlínský Vorvaň 2006. Zábavné 
soutěžní dopoledne se uskuteční 29. listopadu ve zlínské sportovní hale za účasti krajského 
hejtmana – hlavního patrona celé akce. Osmičlenné družstvo vybraných borců budou aktivně 
povzbuzovat ( protože i povzbuzování se boduje) všichni žáci naší školy. Tak nám držte palce! 
 

Adopce na dálku 
V září pořádala škola sběr starého papíru. Utržené peníze jsme se 
rozhodli využít zcela jiným způsobem než v předchozích letech. 
Investovali jsme je do takzvané adopce na dálku. O co jde? 
Kontaktovali jsme humanitární organizaci Arcidiecézní charita Praha a 
ta nám nabídla seznam potřebných dětí z Afriky a Indie. Naše peníze 
poslouží dítěti na úhradu základních potřeb a umožní mu chodit do 
školy a dosáhnout alespoň základního stupně vzdělání. Návrh na 
adopci na dálku byl schválen školním parlamentem a je nutno říct, že 
se k tomuto projektu staví děti velmi kladně. Vždyť možnost vzdělání 
považuje každý u nás každý za samozřejmost a nedovede si představit, 
že by to samozřejmostí být nemuselo.  
Z nabízeného seznamu jsme vybrali jedenáctiletou dívenku jménem 
Pooja Mesta z Indie. 
Na základě velmi kladného ohlasu, s jakým se projekt setkal u žáků, se 
rozhodli i učitelé, že adoptují „své vlastní“ dítě. Abychom získali co 
nejvíce peněz pro Pooju Mestu, rozhodli jsme se, že kromě starého 
papíru budeme sbírat citrónovou a pomerančovou kůru. Chtěli bychom 



vyzvat i ostatní trnavské občany, aby se do sběru zapojili. Jen připomínáme – kůra musí být 
zbavena dužniny a pořádně usušená. Kůry se nemůžou míchat dohromady, pomerančová musí být 
oddělena od citrónové. 
                                                                                                       Hana Bartíková, učitelka ZŠ 
Akce, chystané základní školou ke konci roku : 
2.12.    vystoupení pro místní důchodce 
6.12.    Mikulášská překážková dráha v tělocvičně 
13.12. Besídka ZUŠ pro žáky a odpoledne pro rodiče 
16.12. Vánoční koncert v tělocvičně ZŠ  
17.12. Vystoupení divadelního kroužku ve Zlíně    
 

Sport ve škole 
 Přinášíme několik řádků i ze sportovní reprezentace školy. V měsíci září (15.9.) jsme se zúčastnili 
mezinárodního turnaje SIMCAR CUP 2006 ve Fryštáku v malé kopané, kde jsme obsadili 3. místo. 
V měsíci listopadu připravila ZŠ Fryšták okresní kolo ve stolním tenise. 
Zde jsme dosáhli následujícího umístění ze šesti družstev. 
Děvčata mladší – 2.místo 
Hoši mladší       - 3.místo 
Děvčata starší   - 3. místo 
Hoši starší          - 6.místo 
Školu reprezentovali tito žáci:  Vývodová Zuzana, Vajďáková Lucie, Bečica Jan, Matušů Dominik, 
Hanulík Pavel, Urbanová Tereza, Šlahařová Andrea, Dolanská Kamila, Páleníček Adam, Zvolenský 
Ondřej a Hradilík Jan. 
Dne 10.11.2006 bylo okrskové kolo v halové kopané ve Slušovicích. Zde jsme se umístili na 3. 
místě. V kopané nás reprezentovali tito žáci: Bečica Marek, Čala Martin, Hradilík Jan, Páleníček 
Adam, Matušů Dominik, Řezník Roman, Matúšů David, Zvolenský Ondřej, Hába Jakub, Bečica 
Jan.  
 

Mateřská škola Trnava 
Klíček k poznání 

Podzim uběhl jako voda a na dveře opět ťukají Vánoce. A přece, jako by to bylo včera, kdy se 
prázdninově ztichlá školka rozezněla dětským křikem, smíchem i pláčem. Letos toho pláče bylo 
trošku víc, protože z 28 zapsaných dětí je polovina nových a hodně malých. Některé děti nesly 
nástup do mateřské školy snadno, jiným dělala adaptace na nové prostředí problémy. Samozřejmě, 
že nejdůvěrnější prostředí bývá doma, ovšem pro kluky a holčičky, kteří denně navštěvují „svoji“ 
školku, se tím druhým nejbližším místem stává právě ona. Proč? Třeba proto, že na každého tady 
čeká jeho oblíbená hračka, knížka, ale také kamarádi, se kterými něco nového vytvoří nebo si spolu 
zahrají na školní zahradě fotbal. A hlavně, všichni je mají v jejich školce moc rádi. Paní školnice 

pomůže s oblékáním a vůbec se nezlobí, když se 
vrátí z vycházky jako „bahňáci“ a metají kolem 
sebe kusy bláta. Paní kuchařka vymýšlí a vaří 
dobrůtky, aby si pochutnaly i vybíravé děti. A 
paní učitelky pro ně mají přichystaný kopec 
činností, které děti zajímají a baví je. 
Letos pracujeme podle třídního programu 
Klíček k poznání. Každý den odemykáme 
tajemná dvířka, která nás vedou za poznáním 
něčeho nového. Veškerá témata k činnostem se 
odvíjejí od ročních období a dění kolem nás. 
Velký důraz klademe na kulturní vyžití dětí. 
Pravidelně k nám zajíždí divadlo Kočenka z 
Napajedel a divadlo z Rožnova pod Radhoštěm. 



Letos již děti zhlédly pohádky O Zlatovlásce, O skřítku Vítkovi, Zvířátka v lese a jiné. V 
předvánočním čase uvidí pohádku Mrazík, která k Vánocům neodmyslitelně patří. 
Některé akce naší mateřské školy se již stávají tradicí. V září se děti těšily na závody v pouštění 
draků. Každý si přinesl svého dráčka a netrpělivě čekal, kdy společně vyrazíme na místo dračího 
klání do Miluchova. Letos jsme závody přizpůsobili věku dětí a opět byli samí vítězové se sladkou 
odměnou. Počátkem října si děti na školní zahradě opékaly vuřty a hrály pohybové hry, zatímco se 
jejich rodiče radili na třídní schůzce. Velmi se povedla strašidýlková dílna pro děti a rodiče. Již 
týden před akcí si děti přinesly dýni a pozorně si ji hlídaly. Rodiče jsme pozvali až na odpoledne, 
ale děti se od rána nemohly dočkat okamžiku, kdy jejich maminky a tatínci přijdou do školky 
vyzkoušet si svou zručnost. A bylo se opravdu na co dívat. Strašidýlka ozdobená přírodninami, 
věnečky ze sušených plátků jablíček a různé podzimníčky, to vše dokazovalo šikovnost maminek a 
tatínků našich dětí. Poslední listopadový den nás čeká podobná akce, ale pouze s maminkami. 
Budeme vyrábět adventní věnce. Při šálku čaje a domácím koláči si maminky můžou popovídat, ale 
také vyměnit recepty na vánoční cukroví. Zkrátka taková akce „mezi námi děvčaty“. 
Děti se už velmi těší na mikulášskou nadílku a na Vánoce. Psali jsme dopisy Ježíškovi a školkou již 
teď zní vánoční koledy. Musíme se přece naučit říkanky a koledy na naše tradiční adventní 
vystupování. Svatý Martin na bílém koni rychle přijel, rychle odjel, tak jsme si pro lepší motivaci 
vánočně vyzdobili školku. Pátého prosince dostanou děti mikulášskou nadílku hned dvakrát. Jednou 
jim nadělí Mikuláš z Trnavy a podruhé ze Zlína. Ony pak Mikuláši a jeho družině předvedou 
vánoční pásmo říkanek a písniček. V týdnu před Štědrým dnem bude u nás nadělovat také Ježíšek. 
Již teď si některé dárečky schovává ve školce, protože by je najednou ani nepobral. Naše děti jsou 
totiž velmi hodné. A pak už budou konečně Vánoce, které si všichni užijeme se svými rodinami, 
abychom se po Novém roce zase vrátili do své školky a klíčkem k poznání znovu otevřeli kouzelná 
dvířka. 

Blanka Květáková,   učitelka MŠ 
 
 

Nová kaple nad Trnavou. 
Na květnové Valné hromadě Matice svatohostýnské se otec arcibiskup Jan Graubner ve svém 
vystoupení zmiňoval o tom, že bychom neměli zapomínat na boží muka a kapličky v našich 
domovech. Ještě dříve, než se k nám dostala výzva otce arcibiskupa,  začali trnavští farníci 
s budováním nové kaple v lesích nad Trnavou.  

Dříve na tomto místě, které leží na trojmezí tří 
farností (trnavské, všeminské a liptálské) stával 
obrázek Panny Marie se zahrádkou. Nikdo z 
pamětníků si již přesně nepamatuje historii 
tohoto místa.  V roce 1952 se místní usedlíci, 
manželé Božena a František Škrabanovi, 
rozhodli postavit zde kapličku. Zakoupili 
materiál, oslovili svého synovce, zednického 
učně Lubomíra Kalivodu a ten ji ještě v témže 
roce postavil.  
Hodně odvahy našel v sobě místní farář P. Josef 
Strakoš, který novou kapličku tajně, bez účasti 
veřejnosti,  posvětil. Tvrdý komunistický teror 
tehdejší doby nepřál podobným projevům 

křesťanské víry. Přesto se manželé Škrabanovi o tuto kapličku mnoho let starali a po nich tuto 
službu převzali manželé Smetanovi.  
Za posledních dvacet let však kaplička na Papradné chátrala a pohled na ni byl opravdu smutný. Její 
existence pomalu upadala v zapomenutí. Starosta obce pan Josef Gajdošík spolu s dalšími 
obětavými členy místní organizace KDU-ČSL se před rokem rozhodli postavit novou kapli a 



zároveň opravit studánku, jejíž pramen vyvěral pod kapličkou. Práce byla dokončena v červenci 
tohoto roku. Socha Panny Marie s Ježíškem dorazila z Říma, kde ji objednal trnavský farář, otec 
Emil. V kapli byl instalován zvonek. Vedle ní vybudovali naši stavitelé posezení pro znavené 
poutníky (kaple stojí na žluté turistické stezce vedoucí z Baťkové do Trnavy) a rozcestník ze 
kterého se dovídáme, že do Říma to je pouhých 1370 km. 
V neděli 20. srpna 2006 v 15,00 hodin se konalo slavnostní žehnání znovu vybudované kaple, 
pramene a sochy Panny Marie Pomocnice křesťanů. Na rozcestí Na Papradné se sešlo hojně 
věřících z Trnavy a Podkopné Lhoty. Přišli  poutníci ze Všeminy, Neubuze, Liptálu i Slušovic. 
Někdo pěšky, jiný na kole, starší se nechali dovézt auty. Žehnání provedl místní farář otec Emil za 
přítomnosti bývalého dlouholetého trnavského faráře otce Jana. Na kole přijel i všeminský farář 
otec Petr. Chrámový sbor z Trnavy zazpíval písně na oslavu Panny Marie. Přidali se i přítomní 
poutníci. Počasí bylo taky na naší straně, takže se slavnost opravdu vydařila. Nakonec nechybělo 
ani drobné pohoštění pro všechny přítomné poutníky vyhlášenými trnavskými vdolečky a zdá se, že 
zavoněla i trnková… 
Těšíme se všichni na pouť k naší Panně Marii Pomocnici křesťanů, která se bude konat příští rok. 
Již nyní se modlíme za to, aby toto krásné poutní místo zůstalo takové, jaké jej naši farníci 
vybudovali. Určitě se zde budeme zastavovat při toulkách krásnou valašskou přírodou. Kaple se 
stane cílem našich vycházek.  Rádi bychom ji jednou ukázali i otci arcibiskupovi. 

 
                                                                                      - LV- 

 
 
Vážení občané, 
bydlíme v pohorské oblasti Hostýnsko-Vizovických vrchů.  Každý by předpokládal, že žijeme ve 
zdravém a čistém prostředí, ale bohužel opak je pravdou. Hlavně v zimních měsících, kdy ovzduší 
v naší obci může „hrdě“ konkurovat průmyslovým oblastem Ostravska. 
Samozřejmě hlavním viníkem tohoto stavu jsou domácí topeniště. Je nám jasné, že ekonomická 
situace je hodně těžká, ale pokud už jste nuceni topit uhlím, zkontrolujte si, prosím ,stavy svých 
kotlů a komínů a věnujte, prosím, pozornost na to, co Vám fyzicky vychází z Vašeho komínu a 
vhodnou regulací se snažte omezit množství zplodin. Daleko závažnější je spalování domovního 
odpadu a hlavně plastů v kotlích. 
Bohužel jsou mezi námi občané, kteří spalováním plastů ničí své zdraví a zdraví všech 
ostatních. Nejsmutnější na tom zůstává, že tito lidé si vůbec závažnost svého chování 
neuvědomují a klidně ve své činnosti pokračují. 
Domácí spalovna odpadu? 
Při spalování v kamnech či na ohništi vzniká mnoho nebezpečných škodlivin. Důvodem je zejména 
relativně nízká teplota hoření a špatné okysličování paliva. Několik rodinných domků tak může 
znečistit prostředí více než jeden průmyslový podnik. 
Pokud doma přiložíte kousek plastu, dřevotřísku, překližku, gumu nebo umělá textilní 
vlákna, vězte, že to, co poté vychází z Vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř. 
Spalujete-li odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy, dioxiny, dehet a jiné látky, 
které dlouhodobě negativně ovlivňují zdraví vaše i vašeho okolí. 
Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán 
rakovinotvorný účinek. Velmi nebezpečnými produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Evropské 
emisní limity stanovené u dioxinů pro spalovny jsou právě v domácích topeništích často 
překračovány. Přitom například tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické 
jedy. 
I když doma spálíte relativně malé množství odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice 
nízkých koncentracích. Možná, že nikoho přímo neotrávíte, ale přispějete ke vzniku chronických 
dýchacích potíží hlavně dětí a starších lidí. Sebe a svoje okolí otravujete pomalu a postupně. 
Nejhorší jsou plasty, které obvykle dobře hoří, a tak často končí v kamnech. 
Plasty obsahují těžké kovy kadmium a zinek, které se při spalování jednak dostávají do ovzduší a 



jednak zůstávají v popelu. Další nebezpečnou škodlivinou, která se dostává do ovzduší, jsou ftaláty. 
Ty se v lidském těle hromadí a jsou považovány za ještě nebezpečnější než polychlorované bifenyly 
(PCB). Při spalování plastů mohou vznikat také monomery příslušného plastu (nejčastěji etylén, 
styren a propylen), které jsou jedovaté anebo mají na lidské zdraví dlouhodobé účinky. 
Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid. Vyrábí se z něho 
podlahové krytiny (lino), novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé lahvičky na kosmetiku, 
čisticí prostředky a podobně. Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková, jedovatý 
monomer vinylchlorid, karcinogenní dioxiny, dále také jedovatý čpavek a ještě agresivnější fosgen. 
Tyto plyny se používaly na bojištích první světové války. 
Trnavské údolí obklopené okolními kopci je jako stvořené pro vytváření „plynové komory“, 
ve které žijeme. Pálení odpadu na hromadě je ještě horší nežli v kamnech nebo v kotli. 
Obecní úřad zajišťuje možnost likvidace veškerých odpadů, které jsme zmínili, převážně 
zdarma (pytle na plasty, probíhá svoz  nebezpečných odpadů), tudíž není důvod řešit likvidaci 
spalováním. 
Lidé, myslete, prosím, na zdraví všech kolem, hlavně našich nejmenších, kteří jsou ohroženi 
nejvíce! 

                                                                                                                               Luděk Vraník 
 

ZPRÁVY  SPORTOVNÍCH  KLUBŮ 
TJ Sokol Trnava – oddíl kopané 

Fotbalový klub TJ Sokol Trnava prodělal v poslední době velkou řadu změn. Vše začalo 
nečekaným úmrtím našeho předsedy a hospodáře pana Stanislava Brhla. Na 30.7.2006 byla svolána 
členská schůze klubu, na které proběhla volba nového vedení. Do funkce předsedy klubu byl zvolen 
Josef Bořuta st., místopředsedy Luděk Vraník, tajemníka Michal Špaček ml. a pan Stanislav Chytil 
a Marek Toufar se stali členy vedení klubu. Jako nové vedení jsme zvolili novou koncepci pro chod 
klubu v následujících letech. Rozhodli jsme se položit základ naší činnosti do výchovy a 
postupného zapracovávání do jednotlivých týmů, žáků z naší Základní školy a tímto způsobem si 
postupně vychovat vlastní kvalitní hráče pro tým mužů. Chceme dát šanci každému mladému 
zájemci z naší obce a záleží jen na něm jak tuto šanci využije a jak bude ochoten a schopen na sobě 
pracovat, aby si v týmu našel své místo. Na základě tohoto rozhodnutí jsme se v průběhu letních 
prázdnin rozhodli založit po 25 letech družstvo dorostu, kterému se začal věnovat pan Stanislav 
Chytil. Tréninky družstva žáků začal vést společně s panem Chytilem pan Petr Zbranek. Díky této 
nové spolupráci se podařilo tréninky ještě více zkvalitnit, což přilákalo mnoho nových zájemců 
zejména z řad žáků první a druhé třídy. Mezi našimi nejmladšími fotbalisty se po dlouhých letech 
objevila 2 děvčata. Pravidelných tréninků se nyní účastní až 30 mladých fotbalistů, což považuji za 
největší úspěch našeho snažení.  
V průběhu letních prázdnin jsme se zúčastnili řady turnajů. Největšího úspěchu dosáhli naši 
nejmladší fotbalisté, kteří se postarali svým vítězstvím na mezinárodním turnaji žákovských 
družstev ve Spytihněvi o velké překvapení. Za vzornou reprezentaci obce jim touto cestou děkuji. 
Výsledky jednotlivých družstev po podzimní části soutěže 2006/2007 uvádím v tabulkách níže. 
Výsledky odpovídají momentálním schopnostem jednotlivých týmů. Ke stabilně kvalitním 
výsledkům družstva žáků, kde se začala odrážet několikaletá obětavá práce trenérů se letos připojily 
nevýrazné výsledky družstva dorostu. Toto družstvo působí v mistrovské soutěži první sezónu s 
kádrem založeným na loňských odchovancích z mužstva žáků, kteří prozatím nedokáží plně 
konkurovat ostatním týmům, kde převažují  řádově o 3 roky starší hráči a naše družstvo přehrají 
svou větší fyzickou silou. Za naše družstvo dorostu stabilně nastupují 2-4 nejšikovnější fotbalisti z 
mužstva žáků. V družstvu mužů zase dostávají pravidelně šanci 2-4 nejšikovnější hráči z družstva 
dorostu.  
V průběhu roku jsme se podíleli i na pomoci obci, zejména výkopem děr a následným betonováním 
retardérů v zatáčce „U Mlýna“, čištěním potoku a odklizením sněhu z tělocvičny Základní školy.  
V součastné době byla zahájena zimní příprava v tělocvičně, která by měla vyvrcholit sérií utkání 



na umělé trávě, které plánujeme sehrát v průběhu měsíců února a března. Na konci února se 
chystáme uspořádat již 6. ročník žákovského fotbalového turnaje STAMA CUP 2007 (10. 3. 2007). 
Jediným významným problémem fotbalu v Trnavě je chybějící vlastní sportoviště, kde by jsme 
mohli zabezpečit kvalitní zázemí pro všechny naše družstva. Tento problém se budeme snažit v 
nejbližších letech vyřešit.  

Závěrem bychom rádi poděkovali 
Obecnímu úřadu za finanční podporu a 
pozvali mezi nás každého zájemce 
ochotného pomáhat se zabezpečením 
chodu našeho klubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka soutěže IV.A - muži 
  1 . Březnice                          14  10   2    2    55   :   16     32   
  2 . Tlumačov B                        14  10   1    3    41   :   15     31   
  3 . Jaroslavice B                     14   9   2    3    47   :   29     29   
  4 . Racková                           14   9   2    3    37   :   26     29   
  5 . Neubuz                            14   9   1    4    49   :   34     28   
  6 . Louky B                           14   7   2    5    52   :   39     23   
  7 . Doubravy                          14   7   1    6    37   :   29     22   
  8 . Trnava                            14   6   1    7    30   :   30     19   
  9 . Vlčková                           14   5   1    8    32   :   45     16   
 10 . Lutonina                          14   4   2    8    22   :   47     14   
 11 . FC Vizovice                       14   3   3    8    24   :   41     12   
 12 . Kudlov                            14   3   3    8    25   :   43     12   
 13 . Neslyšící                         14   3   1   10    20   :   45     10   
 14 . Mysločovice B                     14   2   0   12    20   :   52      6 
 
Tabulka soutěže OSA - dorostenci 
  1 . Zádveřice                          9   8   1    0    32   :    8     25   
  2 . SK Vizovice                        9   7   0    2    31   :    8     21   
  3 . Tlumačov                           9   5   2    2    26   :   13     17   
  4 . Jasenná                            9   4   2    3    26   :   16     14   
  5 . Březová                            9   4   1    4    21   :   16     13   
  6 . Kudlov                             9   4   1    4    17   :   20     13   
  7 . Spytihněv                          9   3   1    5    22   :   25     10   
  8 . Napajedla B                        9   3   1    5    17   :   25     10   
  9 . Lhota u Mal.                       9   1   1    7     5   :   49      4   
 10 . Trnava                             9   0   2    7    12   :   29      2 
 
Tabulka soutěže OSB - žáci 
  1 . Ludkovice                         11  10   0    1    58   :   10     30   
  2 . Jasenná                           11   9   0    2    44   :    9     27   
  3 . Trnava                            11   8   1    2    45   :   11     25   
  4 . Lůžkovice                         11   7   2    2    39   :   10     23   
  5 . Biskupice                         11   7   0    4    25   :   21     21   
  6 . Všemina                           11   5   3    3    34   :   17     18   
  7 . Zádveřice                         11   5   1    5    33   :   25     16   
  8 . Kašava                            11   4   1    6    19   :   27     13   
  9 . Veselá                            11   3   0    8    24   :   67      9   
 10 . Lukov                             11   2   1    8     6   :   39      7   
 11 . Hvozdná                           11   1   0   10     6   :   59      3   
 12 . Březová                           11   0   1   10     5   :   43      1   
 



TJ Sokol Trnava – oddíl volejbalu 
Volejbalový oddíl v Trnavě má dvě družstva. Družstvo žákyň, které trénují dvakrát týdně                
v tělocvičně a to v pondělí a ve středu vždy od 14.30 - 16,30 hodin a družstvo dospělých, které se 
schází každý čtvrtek od 19,13 - 21,30 hod. 
Žákovské družstvo v sezóně 2005-2006, hraje se podzim-jaro,  bojovalo v krajském přeboru žákyň 
a obsadilo 17. místo. Bylo to nejlepší umístění za čtyři roky, co se této soutěže účastníme.Družstvo 
podávalo slušné výkony na možnosti, které u nás máme.  Na podzimním turnaji ve Zlíně na Jižních 
Svazích jsme skončili na šestém místě. 
Uspořádali jsme první ročník Velikonočního turnaje v naší tělocvičně, kde jsme obsadili čtvrté 
místo, když bronzový pohár nám unikl jen o vlásek se Štípou. Těšili jsme se na okresní přebor, 
který se pravidelně koná v květnu ve Zlíně, ale letos jsme se ho nemohli účastnit, protože děvčata 
byla na školních výletech. Škoda, chtěli jsme si vylepšit bilanci z předchozího ročníku, kdy jsme 
skončili těsně šestí ze šestnácti týmů. Loňskou volejbalovou sezonu jsme ukončili na turnaji ve 
Fryštáku a to parádním způsobem! Turnaj, kterého se účastnilo pět družstev,  jsme poprvé vyhráli. 
Měli jsme všichni obrovskou radost z prvního našeho turnajového vítězství! 
Poděkování za úspěšnou sezónu patří družstvu, které hrálo převážně v tomto složení: Denisa 
Polášková,  Andrea Šlahařová, Šárka Vyvlečková, Petra Bečicová, Tereza Urbanová, Zuzana 
Vývodová, Tereza Prokopová, Kristýna Hanáčková, Veronika Hanulíková, Tereza Sedláčková, 
Lucie Vajďáková, Petra Bořutová a další začínající hráčky. 

Předpokládali jsme, že sezóna 2006-
2007 bude vrcholem tohoto družstva, 
které by mělo pracovat ve skoro stejném 
složení, ale bohužel děvčata z osmé a 
deváté třídy přestala chodit na 
tréninky… Ať jsou jejich důvody 
jakékoliv, je to obrovská škoda, protože 
toto družstvo mělo velké předpoklady 
dosáhnout největších úspěchů v historii 
trnavského žákovského volejbalu. Místo 
toho budujeme nové družstvo, které 
zatím nemůže hrát žádné turnaje, 
protože začínáme od nuly. Jsme rádi za 
to, že začaly chodit nová děvčata z 
prvního stupně ZŠ, ale bude to trvat 
nejméně dva roky, 

než se vytvoří nový kádr, schopný zapojit se do turnajového kolotoče. Trenéři Pavlína Nováková  
a Lubomír Vývoda přesto očekávají, že se zkušené hráčky "rozmyslí" a naskočí již do rozjeté 
sezóny. Sice se zpožděním, ale to vůbec nevadí.  
Družstvo dospělých se účastnilo v loňské sezóně těchto turnajů: zimní VSC CUP v Otrokovicích 
znamenal pro nás pěkné třetí místo, když jsme se zlínským družstvem Zdravšúl měli stejný počet 
bodů, ale horší skóre. Je pravda, že jsme tento turnaj v předchozích letech několikrát vyhráli, ale 
naše umístění je přesto skvělé, protože k celkovému vítězství nám chyběl pouze jeden bod.  
Poslední dubnový víkend jsme pořádali již dvanáctý ročník Memoriálu Rudolfa Oškery ve 
volejbale smíšených družstev. Tento mezinárodní turnaj má již své nezastupitelné místo v kalendáři 
jak tradičně zvaných družstev, tak profesionálních rozhodčích, kteří jsem roky rádi jezdí.  
Letos si odnesli vítězné poháry opět hráči ze Zlína. Na druhém místě skončilo domácí družstvo 
Orfeus Trnava. Třetí místo vybojovali poprvé volejbalisté z Brna a čtvrtí byli opět domácí Sokol 
Trnava. Naši slovenští přátelé z Trnavy skončili až na pátém místě, s čímž nebyli vůbec spokojeni. 
Šestá byla Štípa. 
V sobotu 10. 6. 2006 jsme vyrazili na Slovensko i my. Velkého mezinárodního turnaje ve sportovní 
hale v městě Trnava se účastnil 12 družstev. Ze zahraničí jsme to byli my "Trnavští Valaši" a 
Italové. Ve velmi těžké konkurenci jsme nakonec skončili na čtvrtém místě, když nám nevyšel úvod 



turnaje a jen se štěstím jsme se do finálových bojů dostali.       
Tím skončila sezóna dospělých. Jsme rádi, že do tělocvičny za námi přichází zatrénovat i mladé 
hráčky z Trnavy, které nedávno vyšly ze školy a pokračují tím dál ve své volejbalové kariéře aspoň 
na amatérské úrovni.       
Na závěr bychom rádi poděkovali našim hlavním sponzorům, kteří podporují činnost  oddílu 
volejbalu v Trnavě a to je OÚ Trnava, firmy GANAS, PNEU VRANÍK a ELZVO. Těšíme se na 
další spolupráci při propagaci trnavského volejbalu. Přejeme všem pěkné vánoce a hodně 
sportovních i osobních úspěchů v roce 2007.       
                                Mgr. Lubomír Vývoda,   předseda oddílu 
 

Střelecký oddíl 
Úvodem bych Vás chtěl seznámit s historií střeleckého klubu Trnava. Klub založil a vedl pan učitel 
Karel Sýkora, který tento klub vytáhl a prosadil na celorepublikovou úroveň. Vizitkou je jeho dcera 
Adéla, která je v užším výběru reprezentace. 
Po odchodu pana Sýkory z Trnavské školy hrozilo, že tento klub zanikne.O další fungovaní tohoto 
klubu se zasloužili pan Radomír Hanáček, Mgr. Lubomír Vývoda a paní Helena Březíková. Za 
počáteční rozjezd klubu a jeho fungování patří poděkování panu Radomíru Hanáčkovi. 
Začátky určitě nebyly lehké, ale úroveň klubu byla zachována. Paradoxně se na závodech potkávala 
Trnava 1 - pan Sýkora a Trnava 2 - to jsme byli my. 
Dále to bylo ,,vcelku jednoduché“- jen jezdit na závody a reprezentovat Trnavu. Trnava 1 se časem 
vytratila a zůstala jen Trnava. Od té doby nás začaly ostatní kluby brát. Nebylo to jen jménem, ale i 
výsledky (o tom jsme Vás již informovali v minulém čísle). Po odchodu pana Radomíra Hanáčka z 
vedení klubu, převzal tuto štafetu pan Radek Soukup, který trénuje děti 2 x týdně, zajišťuje veškeré 
potřebné věci (nákup diabolek, terčů, plnění bombiček). 
Tak toto bylo k historii o počátcích klubu. 
Za zmínění by určitě stálo, co je vůbec střelecký sport a co může dětem a mládeži dát. Někteří si 
možná myslí, že tento sport je o agresivitě, ale opak je pravdou. Tento sport spíš nutí závodníky k 
potlačení agresivity a vede je k vnitřní sebekázni a uklidnění. Málokdo si dovede představit, že se 
mladý závodník během závodu musí třicetkrát uklidnit, třicetkrát vystřelit a každý špatný zásah 
vymazat z hlavy. To asi nebude agresivita, ale dobrá příprava na život. 
Určitě se dá říct, že Trnavu reprezentujeme dobře. Jsme známí na Olomoucku, Ostravsku, 
Znojemsku, Brněnsku, ve Valašském Meziříčí, no prostě všude tam, kde se zúčastňujeme 
republikových závodů. Dalo by se tvrdit, že střílíme první ligu. Neštěstí pro nás je, že většina 
závodů se pořádá daleko od Trnavy.  
Koho tento sport zaujal, tak se může na nás přijít podívat. Rádi mezi námi přivítáme nové mladé 
střelce. 
Zároveň bychom chtěli poděkovat panu Petru Zvolenskému, Jiřímu Válkovi a Radku Soukupovi, 
kteří ve svém volném čase a bez náhrady vozí děti na všechny závody. 
A také dětem za vzornou reprezentaci našeho oddílu a zároveň za zviditelnění naší obce. 
                                                                                                                   Radek Soukup 
 

Lyžařský klub Trnava 
Výročí – 25 let založení Lyžařského klubu v Trnavě 

Lyžařský klub v Trnavě byl založen 28. června 1981. Tak hovoří první 
věta z prvního zápisu LK Trnava. Dvacet pět let, to je již důvod k oslavě a 
k troše zavzpomínání. Proto jsme pozvali zakládající členy našeho 
Lyžařského klubu na slavnostní posezení. Uskutečnilo se v sobotu 18. 
prosince 2006 v Selské chalupě. Zahájení bylo určeno na 17,00 hodin. 
V předvečer této slavnosti uctili členové výboru LK památku zasloužilých  
členů, kteří se nemohli tohoto setkání účastnit, položením věnců na 
místním hřbitově. Vzpomínáme na Milana Juříka, Karla Bednaříka, 
Oldřicha Juráška, Antonína Chovance, Františka Chovance, Hynka 



Chrastinu, Karla Samsonka, Josefa Miku a Jaroslava Škrabanu. Do Selské chalupy bylo pozváno 43 
zakládajících členů, z nichž více jak polovina byla přítomna předávání Pamětních listů a drobného 
lyžařského dárku ve skle. Dančí guláš přišel vhod všem přítomným mužům i jediné ženě, Marii 
Bořutové, naší nové starostce, která přijala pozvání na výroční zasedání. 
Činnost a aktivita klubu byla v různých obdobích jak na vzestupu, tak i na útlumu a to podle 
časových možností, ochotě členů se podílet na rozvoji a také podle sněhových podmínek. Po celých 
25 let byly konány, dnes již můžeme říct, uvážené kroky s výhledem do budoucnosti, abychom byli 
schopni plnit normy a podmínky pro provozování vleků, zajistit bezpečnost lyžařů, zkvalitnit 
podmínky pro lyžování zakoupením rolby na úpravu svahu a v neposlední řadě zajistit důstojné 
zázemí lyžařů. Jenom ve stručnosti vzpomenu stavbu prvního vleku, strojovny pro zakrytí hnací 
stanice, úprava svahu,stavby klubovny a ohřívárny, vybudování osvětlení svahu. 
V roce 1999 došlo k zásadní změně a to vybudování nového, rychlejšího, bezpečnějšího vleku, 
splňujícího podmínky pro povolení provozování vleku. Toto byla pro klub akce a investice 
takového rozsahu, která nešla zvládnout z vlastních finančních prostředků. Za pomoci aktivních 
členů, kteří byli schopni být nápomocni při zajišťování potřebného materiálu, nápomocni při stavbě 
samotného vleku, a také za pomocí sponzorů, nadšenců lyžování a v neposlední řadě i pomoci 
Obecního úřadu v Trnavě, firmě Ganas která vlek vyrobila a za pomocí pana Josefa Šperky který  
vlek projektoval.  
Po jeho vybudování jsme všichni byli přesvědčeni, že dlouhé roky již žádnou takto velkou investici 
nebudeme muset realizovat.  Po vstupu do EU se ale podmínky a technické normy pro provozování 
vleků natolik zpřísnily, že v letošním roce jsme byli nuceni k dalším investicím do úpravy  vleku, 
zhotovení nové elektrické instalace po celé délce svahu,zhotovení nového el. rozvaděče, zakoupení 
frekvenčního měniče pro regulaci rychlosti vleku,instalaci bezpečnostních prvků po celé délce 
vleku, ozvučení svahu, přístavba – zvětšení ohřívárny, oddělení pokladny. Rekonstrukci jsme z 
důvodu vysoké finanční investice a časové náročnosti museli rozvrhnout do roku 2006, kdy byly 
provedeny úpravy z větší části a do roku 2007 kdy zbylou část musíme dokončit, jinak další sezónu 
bychom již vlek nemohli spustit. I při této akci, kdy investice jsou vyšší než naše možnosti, nám 
opět výrazně pomohli nejenom finančně ale i prací na úpravách a přestavbě - sponzoři a aktivní 
členové klubu. V letošním roce se nám také podařilo prodat stávající rolbu na úpravu svahu  a 
zakoupit dokonalejší, výkonnější modernější a hlavně mladší rolbu. 
Pro informovanost členů klubu byla zřízena internetová prezentace www.lyzari.trnava.cz, kde se 
můžou dozvědět o připravovaných, minulých akcích a o jiných aktuálních informacích. Na této 
stránce se také můžou informaci návštěvníci vleku o aktuálních sněhových podmínkách,o termínech 
lyžování, o našem klubu apod. 
Abychom jenom nepracovali, rozhodli jsme se před třemi lety, že musíme v obci začít podporovat a 
sami rozvíjet kulturní a sportovní činnost veřejnosti, nejenom lyžařů. Navázali jsme na akce které 
v dřívějších letech klub organizoval a začali jsme pravidelně pořádat - v létě závody na kolech, již 
jsme organizovali 3  ročníky závodů na lyžích, podzimní drakiády – pouštění draků, běh kolem 
Trnavy a v neposlední řadě i Lyžařské plesy. Na závěr zimní sezóny jsme letos poprvé pořádali 
karneval na lyžích. Tuto činnost nelze zvládnout za pomoci několika málo členů ale za pomoci celé 
členské základny, která v současné době čítá 125 členů. Přípravám těchto akcí je věnována 
maximální pozornost, a odměnou za strávený čas při jejich přípravách a organizaci je narůstající 
návštěvnost a snad i spokojenost dětí a rodičů, kteří se těchto akcích zúčastňují. Mimo akcí 
pořádaných Lyžařským klubem je vlek zdarma k dispozici i s obsluhou pro děti Trnavské školy, 
které si samostatně dělají vlastní závody, učí se lyžovat apod.  
Pro další roky bychom chtěli v užší míře spolupracovat nejenom ze školou, ale i s Obecním úřadem, 
pod jehož záštitou bychom mohli pořádat akce regionálního rozsahu, kdy by byl zviditelněn 
nejenom lyžařský vlek, ale i naše obec Trnava. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat Všem, kteří se podíleli a nyní aktivně podílí na rozvoji a 
zajišťování chodu Lyžařského klubu v Trnavě Do nového roku přejeme všem občanům Trnavy 
dobré vosky, skvělou stopu a hlavně hodně zdraví. 
                                                                                            Jiří Dolanský,   předseda LK Trnava 

http://www.lyzari.trnava.cz


 
         Drakiáda 2006 aneb dračí závod lyžařů 
V neděli 22. 10. 2006 za krásného slunečného počasí se konala tradiční Drakiáda. Pořádali ji 
členové Lyžařského klubu Trnava. Účast byla hojná a zážitků plno. Všichni věděli z předchozích 
ročníků, že se budou pouštět draci a že bude přespolní běh v prostoru lyžařského vleku. Ale 
přítomné překvapilo něco docela jiného. Každý si mohl zastřílet z paintbolových zbraní, které         
k nám dovezli kamarádi ze Vsetína. To byla velká atrakce, kterou si vyzkoušeli i dospělí. 
  
Papíroví draci se  vzdášeli ve vzduchu a nabírali stále větší výšku, takže některé již málem nešlo 
vidět pouhým okem. Třeba ten Chrastinů, to byla taková modrá tečka, která se stále zmenšovala. 
Tak jako každoročně nejlepší plachtící stroj! Při pohledu na oblohu se nám něco nezdálo. Mezi 
létajícími draky se objevily dva stříbrné stroje. A z nich za okamžik vyskočili parašutisté. To přece 
není možné, aby se trefili na sjezdovku! Krásně kroužili nad našimi hlavami, za nimi vlály 
transparenty se sponzory drakiády  a velice rychle se blížili k zemi. Všichni bezpečně přistáli za 
potlesku diváků v dolní části sjezdovky. To byla parádá!!!      
Když si své padáky poskládali a odnesli, začala druhá půlka dračího odpoledne. Na běžecké závody 
se přihlásilo celkem 72 závodníků. Hustě byly obsazeny hlavně kategorie těch nejmenších. Starší 
školáci buď nepřišli a nebo se jim nechtělo hýbat. Byla to škoda. Ceny pro každého účastníka byly 
atraktivní a každý závodník dostal taky originální diplom. A zde jsou vítězové všech kategorií, vždy 
chlapec a dívka od těch nejmenších předškoláků, se kterými mnohdy běželi rodiče, až po deváťáky: 
Iveta Vyvlečková, Ondřej Vítek, Tereza Koplová, Ondřej Silný, Zuzana Fotterová, Pavel Vyvlečka, 
Lucie Vaďáková, Daniel Chmelař, Veronika Hanulíková a Jakub Hába.         
Dospělí sice neběhali, zato vydatně povzbuzovali. Každý účastník si mohl pochutnat na tradičním 
uzeném kabanosu. I na zapití bylo dost tekutin pro všechny. Počasí nám přálo a tak jako 
organizátoři můžeme být s průběhem třetího ročníku Drakiády spokojeni.     
                                                                      - LV - 
     

Ceník lyžování na lyžařském svahu:   
půldenní večerní celodenní 

děti 50,- 50,- 70,- 
dospělí 80,- 110,- 130.- 

 
Provoz vleku na lyžařském svahu: 

den: dopoledne: odpoledne: večer: 
středa, pátek - - 17 - 20 

sobota 9 - 12 13 - 16 17 - 20 
neděle 9 - 12 13 - 16 - 

 
 

 
VÁNOČNÍ  KONCERT 

se koná  dne 16.prosince 2006  v tělocvičně ZŠ Trnava. Začátek 17,30 hodin. Vstupné dobrovolné. 
Program: 1. Představení divadelního kroužku ZŠ 
                2. Cimbálová muzika Josefa Černíka Zlín 
 

Turnaj v sálové kopané 
O POHÁR STAROSTKY OBCE TRNAVA 

se koná 30. prosince od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Trnava.  Pořadatel – TJ Sokol Trnava.  
 
 



Tradiční vánoční koncert v trnavském kostele  
 TRNAVSKÉ  JESLIČKY 

se koná 7.ledna 2007  ve   14,00 hodin  v kostele v Trnavě. 
 

Ples Klubu rodičů při Základní škole Trnava 
se koná v pátek 19. ledna 2007 v tělocvičně ZŠ Trnava. Hraje skupina Fokus. 
 

DĚTSKÝ  KARNEVAL 
se koná v neděli 21. ledna 2007 v tělocvičně ZŠ Trnava. Začátek ve 13.00 hodin. 
 

Ples Lyžařského klubu Trnava  
se koná 2. února 2007 v tělocvičně ZŠ Trnava. Hraje skupina Vivian. 
 

6. ročník fotbalového turnaje STAMA CUP 
se uskuteční 10. 3. 2007 v tělocvičně ZŠ. Začátek v 8.00 hodin 
 

ZÁPIS ze zasedání obecního zastupitelstva 
Zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě ze dne 20. 11. 2006. 
Přítomní členové obecního zastupitelstva:  Březíková H., Tomšů R., Vajďák D., ing. Hanulík S., 
Bořutová M., Vraník L., Sovjáková J., Bečicová J., Gerych V. 
 
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo složení kontrolního a finančního výboru: 
     Kontrolní výbor: předsedkyně: Sovjáková Jarmila 
                                 Členové:        Soukup Radek, Bořuta Bohuslav 
      Finanční výbor: předseda: Vraník Luděk 
                                Členové:   Ing. Chmelař Petr, Bc. Knedla Zdeněk 
2/ V novém volebním období budou pracovat tyto komise: 
     Stavební komise, sociální komise, komise lesní a pozemková, komise kulturně-sportovní 
     Složení komisí:   
    Stavební komise: Gerych Vilém (předseda), Gerych Josef, Hána Pavel 
    Sociální komise:  Bečicová Jitka (předsedkyně), Štěpaníková J., Slováčková O., Bečicová J. 
    Komise lesní a pozemková: Tomšů Rudolf (předseda), Fottera Martin, Gerža Pavel 
    Kulturně-sportovní komise: ing. Hanulík Stanislav (předseda),  
Mgr. Vývoda Lubomír,  Mgr. Hložek Štěpán, Ing. Špaček Michal 
3/ Obecní zastupitelstvo schválilo platy zastupitelům dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
4/ Místostarostka p. Helena Březíková seznámila přítomné s povodňovým a havarijním plánem 
   obce. Zastupitelstvo poté odhlasovalo obsazení povodňové a havarijní komise. 
5/ Byl schválen návrh  na člena školské rady – ve školské radě bude pracovat p. Luděk Vraník. 
6/  Dalším bodem jednání bylo schválení „dispozičního oprávnění“ k nakládání s prostředky  
     obce. 
7/  V termínu 28.11.-08.12.2006 proběhnou inventury obecního majetku. Byl projednán a  
     schválen plán inventarizací včetně složení inventarizačních komisí. Přítomni byli seznámeni 
     s pravidly pro provádění inventarizací. 
8/  Byl určen zástupce pro Region Zlínsko – mimo starostky a místostarostky bude zastupovat   
     obec pan Rudolf Tomšů.  
9/  Dále byl zvolen zástupce pro mikroregion Slušovicko – druhým členem bude p. Vraník  
      Luděk, náhradník p. Březíková Helena. 
10/ Krajský úřad Zlínského kraje vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením  
      veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Vizovice a obcí Trnava na výkon přenesené působnosti na 
      úseku sociálně-právní ochrany dětí. 



 11/ V dalším bodě jednání byla schválena změna rozpočtu obce z důvodu prodloužení TKR ve 
        Dvořisku – Urbanovi č.98. Rozpočet bude navýšen o 37 tis. Kč. 
12/  Informace o připravované besedě s důchodci, která se uskuteční 2.12.2006. 
13/ Projednána žádost p. Šimary Petra o změnu územního plánu – výstavba hospodářské budovy. 
      Změna bude zapracována do změny č. 9.   
14/  Stížnost pana Vojtěcha Vičíka – vedení kabelové televize na sloupech Telecomu, které jsou 
       umístěny na jeho pozemku. Pan Vičík bude pozván na OÚ k jednání. 
15/  Projednána žádost p. Mařáka Lubomíra na povolení skácení 5 ks modřínů na jeho pozemku. 
       Stromy jsou suché – z důvodu špatného zdravotního stavu stromů bylo skácení povoleno. 
       Panu Mařákovi bylo uloženo vysadit 5 mladých stromků. 
16/  Žádost o schválení čerpání prostředků z fondu rezervního a investičního pro MŠ Trnava. 
       Prostředky z rezervního fondu budou použity na úhradu zvýšených nákladů plynu.  
       Investiční fond bude použit na vymalování kuchyně. Obecní zastupitelstvo žádost schválilo. 
17/  Dále byla projednána žádost pana MUDr. Bartla Filipa na prodloužení nájemní smlouvy  
       za stávajících podmínek, tj. bez placení nájmu a ohřevu teplé vody. Smlouva bude prodloužena  
       na dobu 1 roku za stávajícím podmínek. 
       Žádost o prominutí platby za elektřinu byla zamítnuta. Pan MUDr.Bartl bude i nadále platit   
       polovinu spotřebované elektřiny. 
18/  Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení sněhové radlice pro zimní údržbu obecních  
       komunikací. Údržbu bude provádět p. Řezník Radek.  
19/  Pan Oškera Josef požádal o možnost i nadále příležitostně skladovat dřevo před obecním 
       domem č. 18, tj. mimo pronajatý pozemek. Zastupitelstvo povolilo toto skladování pouze 
       dočasně a za finanční příplatek. Nutno označit skládku výstražným označením kvůli  
       bezpečnosti. 

     v  Trnavě dne:  21. 11. 2006 
                                                                                                    Bořutová Marie,  starostka obce 
       

KRONIKA OBCE 
V obci se nám narodily tyto děti: 
Žůrková Viktorie T.176 16.10. 
Geržová Aneta T. 72 19.10. 
 
Zemřel: 
Matůšů Oldřich T. 141 24.10. 
 
Oddáni byli: 
Kuzdřalová Lužná Jana T.328 14.10. 
Petr Ladislav 
 
Pavelka Petr T. 341 4.11. 
Huňová Petra 
 

Výměna  občanských průkazů 
Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
nejpozději do 31.12.2006. 
     Výjimka platí pro občany narozené před 1.1.1936! 
Další – 3. etapa výměny OP:   nejpozději do 31.prosince 2007  je třeba vyměnit občanské průkazy 
vydané    od 1.1.1997 do 31.12.1998. 
Platnost občanských průkazů  také končí nejpozději dnem, který je  stanoven jako konečný den 
lhůty pro provedení jejich výměny. 



Výměny OP jsou bez poplatků. 
Výměnu lze provést na Obecním úřadu v Trnavě. 
S občanskými průkazy se strojově čitelnými údaji /zelené OP/ lze cestovat po celé EU. 
 

Platnost řidičských průkazů 
Řidičský průkaz vydaný: 
l.7.1964 – 31.12.1993                                   platí do:    31.12.2007 
1.1.1994 - 31.12.2000                                                     31.12.2010 
1.1.2001 – 30.4.2004                                                      31.12.2013 
K výměně ŘP je nutno doložit:   -     doklad totožnosti 
− stávající ŘP 
− 1x foto /35x45 mm/ 
− potvrzení  od lékaře  /u osob starších 60 let/ 
Výměna ŘP  - Kč 50,- 
Výměnu provádí MěÚ Vizovice, odbor dopravy /na Hasičské zbrojnici/.  
 

Nový stavební zákon 
Od  1. 1. 2007 vstupuje v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 
stavebním řádu.     Tímto datumem se ruší činnost stavební komise v obci a její pravomoci 
přebírá stavební úřad ve Slušovicích. 
 
 
 
 

 
 
Uzávěrka trnavského zpravodaje :    29. 11. 2006 
S názory přispěvatelů se redakční rada obecního zastupitelstva nemusí ztotožňovat. 
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ – čtvrtletník, vydávaný Obecním úřadem Trnava, PSČ 763 18 
Redakci tvoří členové kulturní a sportovní komise při OÚ Trnava.  Šéfredaktor: ing. St. Hanulík 
Příspěvky do zpravodaje je možno zasílat na:   outrnava@avonet.cz    nebo    shanulik@seznam.cz 
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