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Loupežník Píšťalka, Lyžařský vlek, foto: Tomáš Hubáček

Koupaliště u fotbalového hřiště v Trnavě, otevřeno 14. července 1968, soukromá sbírka p. Gerži.
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Lhotě, smíšené zboží v Trnavě u Lipek a koupaliště na Moravaně.
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Milí čtenáři,
jen největší náruživec katastrofických filmů mohl v půlce března
prohlásit: „Já věděl, že to přijde!“. Tím „to“ je myšlen virus
Covid-19, který k nám vtrhl nikým nechtěn a nezván, a podařilo
se mu převrátit naše životy vzhůru nohama. Dokázal vyvolat
a šířit paniku, kdy jsme se sevřeným žaludkem sledovali zprávy
upozorňující na rostoucí počet nakažených. Částečně
nedobrovolně jsme se zavřeli do svých ulit, protože „roušku“
nebo „respirátor“ na obličejích jsme dosud znali jen z televizních
cestopisů po Asii, ťukajíc si na čelo, že tam žijí úplní blázni.
Najednou jsme je museli nosit taky. Kde je ale vzít, když nikde
nejsou? Pro ty nejohroženější, seniory, zajistila roušky obec,
další si je buď ušili sami, nebo si je ušít nechali. Zástupci obce
pak roznesli láhve s desinfekcí a průběžně informovali SMSkami
nebo rozhlasem o zásadních událostech dopadajících na občany.
Před obchody s potravinami se stálo ve frontě na rohlíky a chleba
jak kdysi na pomeranče a banány, věřící sledovali mše
z obýváků, hospody, služby a ostatní obchody zely prázdnotou,
nebe nad hlavami přestaly zaplňovat bílé čáry = kondenzační
stopy od letadel.

Asi nikoho nenechala situace netečným a sami ze sebe jsme byli
překvapení, jak na nás působí. Někteří museli zvládnout nápor
svých „divokých“ stvoření, a možná i zjistili, že to učitelé s jejich
dítky občas opravdu nemají jednoduché. Domácnosti po pár dnech v karanténě nenavštívil
korononavirus, ale jiná zákeřná nemoc – ponorková. Ti, co nemohli pracovat z domova přes internet,
našli čas na životní inventuru, uspořádání starých fotek, pustili se do online vzdělávání, nebo do věčně
odkládaného úklidu harampádí na půdě. Také víc dbáme na dodržování základní hygieny.
A tak nás „rouškové období“ paradoxně možná odhalilo a ne zahalilo. Sebepoznání má určitě svůj
význam. Ale povídejte to někomu, kdo přišel o práci, neví, z čeho zaplatí účet za telefon nebo elektřinu.
O to víc je teď, když se věci pomalu navracejí do normálu, potřebné, abychom všichni táhli za jeden
provaz, zajímali se o ty, kteří si sami pomoct nemůžou. Věřím, že když za takovým člověkem přijdeme
s nabídkou pomoci, horší reakci než „Ne, děkuji.“, nazpět nedostaneme. Třeba se naopak dozvíme, že
mu schází něco, čeho my máme nadbytek.
Téma koronavirus se přirozeně prolíná celým číslem zpravodaje. Vyzpovídali jsme jednoho z místních
aktérů „z první linie“, pana doktora Bartla. Mimo jiné se dozvíte, jak situaci zvládli ve škole i ve školce.
Také se bude hodně děkovat. Všem prodavačkám, zastupitelům, panu starostovi, šičkám, řidičům
autobusu, učitelům a dalším a dalším, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu; třeba paní Kovaříkové, která
virus ne virus zprostředkovávala nákupy od regionálních farmářů až do domu.
Máme za sebou dobu zpomalení a objevování. Dostali jsme příležitost stát se vzájemně víc blízkými,
připomenout si, jak křehké jsou svobody komunikace, svobody cestovat. Ukázalo se, že když jde do
tuhého, jsme ochotni si pomáhat, že technologie nejsou všechno a jsme rádi, že nejsme sami. Nyní se
vše vrací do normálu, do obyčejnosti, která nakonec možná není tak obyčejná. Uvaříme si oběd,
přečteme knihu. Možná si uvědomíme, že tyto obyčejné věci nakonec nejsou ani náhodou obyčejné.
Posečené příkopy a udržování čistoty napříč celou obcí Kamilem Keglerem a Radkem Vajďákem mezi
tyto neobyčejné skutky jistě patří.
Za celou redakci přeji všem čtenářům hodně zdraví a veselou mysl!
Marie Černíčková, členka redakce
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UDÁLO SE

Krizové centrum obce Trnava
Krizové centrum obce distribuovalo do všech domácností 415
rozprašovačů s desinfekcí a 670 roušek. ANTICOVID z barelů
do rozprašovačů, nalepení etiket a rozvoz nejprve pro občany
nad 65 let, posléze do dalších domácností, se nám podařilo
během jednoho týdne. S distribucí jsme pokračovali před
zahájením vyučování na základní škole a také dodáním do
mateřské školy. Desinfekce je dodávána průběžně, dle potřeby
základní a mateřské školy. Tato desinfekce je od firmy
SHERON, je určena pro boj s virem Covid-19. Nebyla
distribuována státem, ale z vlastní iniciativy obce. Veškeré
náklady hradí obec. Rozprašovače darovala firma GREINER
PACKAGING Slušovice, s.r.o., za to jim patří velký dík.
Za šití roušek bychom chtěli poděkovat šikovným ženám, a to
paní Petře Zlámalové, Magdě Chrastinové a Ireně Vlčkové.
Věnovaly svůj čas a energii, aby vytvořily nám všem tak potřebné ochrany obličeje. Tímto jim velmi
děkujeme.
Eva Vajďáková, zastupitelka

Úprava Trnávky
Povodí Moravy, s.p., Závod Střední Morava, provoz Zlín prováděl od měsíce března do konce měsíce
června 2020 úpravu vodního toku Trnávka s rozpočtem stavebních prací necelých 3.500.000,-Kč.
Zajišťovány byly nejproblematičtější úseky Trnávky a to především místa střetů Krajské komunikace
III/4893/3 a III/4895/4 s vodnim tokem. Jsou to úseky v Dolansku u kravína, Farní úřad - hřbitov,
Hořansko pod Pekárnou a Hořansko pod točnou. Velký dík za zdařilý průběh akce patří panu
generálnímu řediteli Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václavu Gargulákovi, bez jehož aktivní účasti by
projekt nebyl realizován a panu řediteli Závodu Střední Morava Ing. Pavlu Cenkovi, technický dozor
investora měl na starosti Ing. Miroslav Hradil a vedoucí Provozu Zlín Ing. Jaroslav Foukal.
Pánové, děkujeme!
Ing. Martin Kašpárek, starosta obce
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EKONOMICKÁ RUBRIKA

COVID-19 a ekonomika
Poslední tři měsíce jsme zažili něco, s čím v novodobé historii naší republiky nemáme zkušenost.
Koronavirová krize zastavila život v celém Česku. Je moc brzo soudit, jestli byla vládní opatření a jejich
razance na místě, nebo to byla přehnaná hysterie. Ekonomika dostala tvrdý zásah, nicméně není třeba
propadat beznaději.
S korona krizí jsme se potýkali i v Trnavě. Byla to většinou dá ekonomice ještě větší ránu. S úspory
pro nás pro všechny nová situace. Začátek byl je ovšem dobré nakládat s rozvahou. Doporučuju
trochu nervózní, ale troufám si tvrdit, že nakonec sestavit si přehled výdajů a zamyslet se nad tím,
se vše zvládlo obstojně. Do řešení situace se které jsou opravdu podstatné. V době nejistoty
zapojila řada dobrovolníků, kteří pomáhali řešit není třeba pořizovat nejnovější model telefonu a
distribuci ochranných pomůcek, pomáhali ZŠ, či už vůbec ne na spotřebitelský úvěr!
nelze zapomenout na naše prodavačky Příjmy. Zvažte možnosti dalšího zdroje příjmů.
v obchodech, pro které bylo tohle období obzvlášť OSVČ mohou zvážit možnost zaměstnání u firmy.
náročné. Všem patří velké díky.
Zadlužení. V případě rizika nesplácení úvěrů
Obec a hospodaření
ihned komunikujte s věřiteli (bankou) o možném
Naše obec měla mimořádné výdaje spojené s odkladu splátky bez negativního zápisu do
nákupem ochranných pomůcek a dezinfekce. registru dlužníků. Situace je dána korona krizí, ne
Nicméně tyto výdaje hospodaření Trnavy nijak selháním dlužníka. Věřitelé by měli respektovat
neohrozily. Horší pro Trnavu a všechny obce je 6ti měsíční moratorium. Je také dobré ověřit
plánovaný krok vlády. Ta chce obcím vzít část s pojišťovnou, jestli je úvěr proti těmto situacím
peněz, které jim doposud připadly dle pojištěn. Rozhodně si neberte další úvěry, mohly
rozpočtového určení daní. Vláda se tak může pod by končit v dluhové pasti.
rouškou korony lehce dostat k penězům, se Pronájem. Jestli vlivem finanční tísně nejste
kterými obce zodpovědně hospodařily. V součtu schopni zaplatit nájem, snažte se ihned domluvit
totiž mají všechny obce přebytkové hospodaření. s pronajímatelem na případný odklad.
Stát si je vědom tohoto jednoduchého příjmu. Energie. V případě problémů s platbou lze žádat
Dosavadní nezodpovědné hospodaření mě odložení také po dodavatelích energie.
nepřesvědčuje o tom, že dokáže s ušetřenými Pomoc státu. Finanční pomoc firmám představuje
penězi obcí naložit lépe. Vždy je lepší, když spíše líbivé řeči vlády, která na tiskových
s penězi nakládá sama obec, která zná lokální konferencích rozhazuje miliardy. Ve skutečnosti
potřeby a dokáže je lépe naplnit, než centrální se zatím firmy pomoci moc nedočkaly. Co ale stát
správce.
reálně vyplácí, je ošetřovné a příspěvky OSVČ,
Věřím, že to zvládneme. V minulých letech které můžete využít. Na úřadu práce se také dá
Trnava hospodařila zodpovědně – měli jsme žádat o dávky sociální podpory a dávky hmotné
vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet a máme nouze.
vytvořenou rezervu na horší časy. S kolegy Podpora firem a podnikatelů. Někteří se
zastupiteli budeme pořád pracovat na všech radovali, že máme zavřené hranice. „Je tu konečně
projektech, aby se Trnava dále rozvíjela. Snažíme bezpečno.“ To není na místě. Je třeba si uvědomit,
se zodpovědně posuzovat, co je a není potřeba, a že i my v Trnavě máme společnosti (Fagus,
plánovat finance tak,
abychom neohrozili Imecon), jejichž příjmy plynou i z exportu. Pokud
hospodaření naší obce.
nebudou vyvážet, můžou na tom být hůře a
COVID-19 a občané
nebudou třeba schopni zaměstnávat tolik lidí.
Koronakrize přinesla spoustu ekonomické Dodávám, že tyto firmy jsou významným
nejistoty pro každého z nás. Strach o práci, zaměstnavatelem u nás v obci. Podporujme, aby
snižování mezd apod. Na co je potřeba se zaměřit? omezení byla, co nejméně striktní. Firmy platí
Nepanikařit.
V ekonomice
není
žádná daně, dávají lidem práci, platí za ně odvody na
systematická chyba. Ekonomika dostala šok, sociální a zdravotní pojištění, které jejich
protože byla ze dne na den zastavena vládou. Není zaměstnanci platí rovněž. Pokud to nebudou dělat
třeba se obávat krize roku 2008. Lze očekávat, že firmy, stát to za ně neudělá. Ten z nich jen žije.
se ekonomika postupně zotaví a příští rok opět Važme si tedy všech poctivých firem a
podnikatelů, protože pokud budou fungovat,
najede na pozitivní vlnu.
Výdaje. Nemusíme se zavřít před světem, být budeme se nám všem dařit dobře.
potravinově soběstační, nevydávat nic na spotřebu
Adam Páleníček, ekonom a zastupitel obce
a peníze mít doma v matraci. Odložená spotřeba
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2020
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ROZHOVOR

Koronavirus nám připomenul, že jsme smrtelní, říká doktor Bartl
Většina z nás zná MUDr. FILIPA BARTLA (47) jako vždy upraveného, s dokonalým motýlkem a, jak
velí jeho profese, oblečeného do bílého pláště. Před dvaceti lety se usadil v našem regionu a pomáhá tu
lidem od bolestí všeho druhu. Také na něj můžeme narazit v lese za přehradou. Ale jen na mžik, neb
tempu jeho chůze by zřejmě stačil jen profesionální sportovec. S panem doktorem jsme si povídali nejen
o prvních kariérních krůčcích, nebo o plánech do budoucna, ale seznámil nás i se svým pohledem na
koronavirovou pandemii.
Odkud pocházíte a jak jste octl na Zlínsku?
Narodil jsem se v Třebíči, potom jsme se
s rodiči přestěhovali do Vansdorfu, kde jsem
vyrůstal. V Liberci jsem chodil na matematické
gymnázium, v Praze jsem v roce 1997
vystudoval 1. lékařskou fakultu na Karlově
univerzitě. Nejdříve jsem působil v České Lípě,
ale jelikož manželka pochází z Dolního Němčí
na Slovácku, rozhodli jsme se přestěhovat do
tohoto regionu. V Trnavě se uvolnilo místo po
paní doktorce Bosákové a já to po ní převzal.
Co se Vám vybaví jako první, když se řekne
trnavská zbrojnice?
Byl to začátek. Vyrůstaly nám děti, takže to
bylo veselé období a rád na to vzpomínám.
Také jsem byl pln mladistvého elánu (smích).
Časem však bylo nutné se z hygienických
i jiných důvodů přemístit jinam a po dlouhém
hledání jsem narazil na tuto slušovickou
ordinaci. Nejen, že je vybavena moderními
přístroji, vypadá pěkně, má kvalitní zázemí,
také je do ní bezbariérový přístup. Věřím, že
i pacientům se zde líbí.
Chtěl jste být lékařem už od dětství?
Ani nevím, ono to vyplynulo samo. Rodiče jsou
zubaři a já se chtěl trochu odlišit (smích).
Zvažoval jsem i jiné obory, například jadernou
fyziku, protože mi šla dobře matematika, ale
medicína mě přitahovala nejvíc. Chtěl jsem
pracovat s lidmi. Když se nad tím zamyslím,
neměnil bych.
Stal jste se praktickým lékařem, proč ne
třeba chirurgem, či kardiologem?
Lákala mě interna, chtěl jsem léčit pacienty
komplexně, měřit tlaky, cukry, cholesteroly, tak
jak je to obvyklé na Západě.
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Na trhu se neustále objevují nové léky, nové
léčebné postupy. Jak se o nich dozvídáte?
Každý měsíc se ve Zlíně účastním seminářů
pořádaných Společností všeobecného lékařství
Jana Evangelisty Purkyně. Má to i lidský
rozměr. Potkám se s kolegy, řekneme si, co je
nového.
Liší se nějak současné nemoci od těch, když
jste začínal?
Velkou výhodou medicíny je, že nemoci jsou
pořád stejné. Co se mění, je informovanost
pacientů. Jsou aktivnější, lépe se s nimi
spolupracuje, víc naši práci respektují. Snažím
se také, aby byli samostatnější.

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2020

ROZHOVOR

V čem tato „samostatnost“ spočívá?
Vysvětlím to na příkladu pacienta, který bere
léky na vysoký tlak. Požaduji po něm, aby si
domů pořídil kvalitní tonometr, řeknu mu, co
znamenají příslušné hodnoty tlaku a naučím ho,
jak si tlak změřit. V případě, že něco nefunguje,
může mi zavolat, ale osobně se vidíme jen
jednou ročně, kdy si nemocného proklepnu po
všech stránkách. Tímto způsobem výrazně
snižujeme zbytečné návštěvy u mě v ordinaci.
Také se nám velmi osvědčil objednávací
systém…
povídejte…
Před třemi lety jsme spustili systém, díky němuž
pacient přesně ví, v jaký čas přijde na řadu
a nestráví v čekárně celé dlouhé hodiny. Na
každého pacienta pak vychází čtvrt hodiny a za
den se mi jich tady vystřídá kolem 24.
Některým kolegům z branže se toto číslo zdá
jako nízké, jenže spoustu času vezme
administrativa, nebo telefonické dotazy,
opravdu se nezastavím. K modelu 3 minuty na
pacienta s plnou čekárnou bych se vracet určitě
nechtěl. Myslím, že i pacienti si přes počáteční
nedůvěru rezervační systém pochvalují.
O zubařích se traduje, že je jich nedostatek
a člověk se často objednává na dlouhé měsíce
dopředu.
Kolik
lidí
je
u Vás
zaregistrovaných a máte ještě prostor?
Jsem na hranici únosnosti, a to jak kapacitní, tak
fyzické. Protože se snažím každému pacientovi
věnovat pořádně a ne jen se s ním pozdravit,
musím být ve střehu každou sekundu
konzultace. Když mně přijde na preventivní
prohlídku, zkontroluju strašně moc věcí,

Vítězové Memoriálu R Oškery 2011 Zdroj: Archiv L. Vývody
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upravuju léčbu podle potřeby. Číselně
vyjádřeno, je u mě kolem 2200 lidí. To je víc,
než se dá zvládnout, a i proto se sem snažím
sehnat posilu natrvalo. Je dobré mít možnost
případ konzultovat s druhým doktorem. Přece
jen ať chci nebo ne, někdy zabřednu do určité
lajny, a nezaujatý názor by mě mohl nasměrovat
podívat se na situaci z jiného úhlu pohledu
a třeba ji pak i rychleji vyřešit. Standardně
diagnózu stanovuji sám a ke specialistům
předávám pouze ty pacienty, u kterých je buď
zapotřebí speciální vyšetření, nebo jim nemohu
předepsat náležité medikamenty, například
u diabetologie (pozn. = cukrovka).
Poznat dobrého lékaře je jako nakupovat
v supermarketu nerozkrájený meloun. Podle
čeho by se měl člověk rozhodovat?
Není nad obyčejnou šuškandu, Co se píše na
internetu, často není pravda. Také hrají role
vzájemné sympatie. Pokud někomu nesednu,
nebo on mě, ať pacient přejde k jinému lékaři.
I takové situace jsem zažil a je to normální.
Vůbec to neznamená, že by předcházející
doktor byl špatný. Já také nejsem dokonalý,
mám své lidské chyby. Hezky to pojmenoval
pan farář Josef Kuchař. Když před rokem
nastoupil, požádal o trpělivost.
V médiích se řadu let objevují zprávy, že
máme nedostatek lékařů, zdravotních sester,
případně že odcházejí do zahraničí. Dá se
s tím něco dělat?
Možná se můj názor nebude někomu líbit, ale
podle mě máme dost lékařů, jen nejsou dobře
ohodnocení a jsou přetížení papírováním. Stát si
naší práce neváží, proto tolik lidí odchází na
Západ, kde je situace jiná. Abych na vše nebyl
sám, řadu úkonů provádějí moje zdravotní
sestřičky, které jsou velmi šikovné. Dalším
problémem je, že se u doktora neplatí. Podle mě
by se znovuzavedením poplatku, byť jen
v symbolické výši, zdravotníkům ulevilo, péče
by se tolik nezneužívala. Pacienti by víc
dodržovali plán léčby. Navíc platící člověk se
stává „klientem“, může klást na svého lékaře
větší nároky a ten je pak nucen rozvíjet své
znalosti. Ve výsledku by se i zdravotnictví
pročistilo od „černých pasažérů“ systému
a zvýšila by se kvalita.
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Denně jste obklopen viry, těžkými
nemocemi, u kterých je záchrana lidského
života takřka nemožná. Co děláte, abyste se
z toho nezbláznil?
Smrt k životu patří, neříkejme, že ne. Taková je
realita. Nemůžu zachránit všechny životy, ale
musím odvést to nejlepší, co dovedu.
Samozřejmě i na mě ta těžká deka někdy
padne. Pak mně pomáhá sport, kamarádi,
zahrada. Hraju volejbal, občas se projedeme na
kole, nebo si jdu zaběhat, teď tedy ne, protože
mám zdravotní problémy. Řeknu Vám jeden
bonmot: „Běhání je stejně prospěšné jako sex,
jen je delší“… (smích)
Hodně chodím s hůlkami, třeba i deset
kilometrů. Aby mě nebolela páteř, cvičím a tělo
prodýchávám. Také mě nabíjí manželka
a dcery. (smích) V neposlední řadě mně
pomáhá víra v Boha. Modlitba je de facto druh
meditace.

Jídlo není věda
Co si myslíte o různých módních dietách
a tlaku některých rádoby odborníků, aby
lidé omezovali maso, pečivo, atd. možná
někdy jen s cílem vytahat z lidí peníze?
Módní záležitosti jsou krátkodobé. Vždycky to
tu bylo a bude. Jsou to chvilková vzplanutí bez
výrazného efektu, a tak rychle skončí. Naštěstí
lidé na vesnicích si zachovávají zdravý selský
rozum a moc těmto trendům nepodléhají.
Souhlasím, že nic se nemá přehánět. Náš
jídelníček má obsahovat všechny složky, být
vyvážený, ale když mám jednou za čas chuť na
steak, proč bych si ho nedal? I výživový
poradce Jan Cimburek, kterého uznávám, ve
svých metodách razí spíš pravidelnost
a střídmost, než nějaké zákazy. Určitě je dobré
jíst zeleninu. To si neseme od našich
prvopočátků, kdy lidé pojídali kořínky a hlízy
a až později se přecházelo na maso. Osobně
proti dietám nic nemám, důležité je jen, aby
člověk chybějící prvky – bílkoviny, minerály
doplňoval.
Jednou z civilizačních chorob je obezita.
Lidé se méně hýbou a neúměrně tomu víc
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snědí. Domlouváte obézním pacientům, aby
zhubli?
Každý si neseme nějaké predispozice, každé
tělo je jiné. Nepatřím k těm, kteří by pacientům
kvůli nadměrné váze nadávali. Je vhodné, aby
i silnější člověk aspoň trochu sportoval.
Samozřejmě, pokud to možné není, pomocí
kalorických tabulek vysvětlím, jak snížit příjem
energie, proč je důležité stravovat se pravidelně
a jak velké porce si má dát na talíř.
Může nekvalita konzumovaných potravin
vyvolat infarkt, nebo cukrovku?
Úplně škodlivé nejsou žádné potraviny, není
třeba k tomu přistupovat vědecky. Doporučil
bych, aby se lidé vyhýbali konzumaci
polotovarů a raději si jídlo uvařili sami. Aspoň
vědí, co do něj dávají. Takže nakupovat
základní suroviny, zeleninu, mouku, olej, maso
a naopak se vyvarovat paštikám, uzeninám
a podobně.
Svět se mění, některé profese zanikají,
spousta dalších vzniká. Nyní lidé spíš než
rukama pracují hlavou. Pozorujete, že se
tento jev projevuje v diagnózách?
Ano. Přibývá psychosomatických onemocnění
a potíží s páteří a vytrácí se základní obratnost.
Kolik dětí dneska leze po stromech? Na druhou
stranu ubývá fyzicky velmi náročných
povolání, z nichž si lidé často odnášeli trvalé
zdravotní potíže nebo končili v invalidních
důchodech. Takže práci na počítači vnímám
spíš pozitivně, nehledě na to, že si můžete
pracovní prostředí upravit, třeba pořídit židle na
míru, ergonomické myši, nebo si k počítači
stoupnout, když na to přijde.
Míváte někdy slabou chvilku a ptáte se sám
sebe, proč jsem se radši nestal jaderným
fyzikem, nebo truhlářem?
No, někdy v úterý v půl šesté večer. To jsem po
celém odpoledni v ordinaci úplně vyšťavený.
Pak mě to vždycky přejde. Zrovna nedávno
jsem si vyhodnocoval, zda lékařské povolání
byla správná volba a došel jsem k závěru, že
bych neměnil. Mám radost, když najdu alespoň
dva spokojené pacienty za den. Tímto vyzývám
pacienty, aby se nestyděli a pokud jsou
spokojení, řekli nám to. Stačilo by poděkovat,
věcné dary nevyžadujeme. Moc to pro nás
znamená. Taky mám hodnou manželku, která
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2020
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tím, že je také lékařka, spoustě věcem rozumí
a můžeme je spolu probrat.
Co Vás na profesi lékaře baví?
Vidím, že lidem pomáhám, a dokazují to i fakta.
Vím, že moji pacienti jsou dobře zaléčení a lépe
snášejí těžké okamžiky, třeba i nedávné
„koronavirové“ období.
Omezili jste
pandemie?

provoz

ordinace

během

Byli jsme pořád tady. První dva týdny jsme
pacienty odbavovali telefonicky nebo emailem.
V tom nám velmi pomáhal už zmíněný
objednávkový systém. Pacienti situaci také
dobře zvládali. Život nám komplikovala jen
chaotická vládní opatření, která se pořád
měnila, ale to se nedá nikomu vyčítat.
Měli jste dostatek ochranných pomůcek
a desinfekce?
Rouškami
i desinfekcí
jsme
vybavení
standardně. Je pravda, že při plném provozu by
nám pravděpodobně zásoby nestačily, protože
nebylo, jak si je doobjednat. V tom nám
následně pomohly centrální dodávky.
Byl, případně je strach z viru Covid-19 podle
vás na místě?

bude dál, pravděpodobně se v nějaké podobě
vrátí. Proto je dobré být chráněn aspoň proti
chřipce.
Je něco, co Vám v uplynulých týdnech
chybělo?
Vadilo mi, že se veškerá pozornost soustředila
na infekci a opomíjelo se téma ztráty svobody.
Čekal bych, že se o tom bude debatovat,
především na politické úrovni.
Dá se léčba virtualizovat? Do popředí zájmu
se dostávají projekty typu ulekare.cz …
Do těchto platforem se nechystám příliš
zapojovat. Z fotek nedokážete rozluštit, co
pacienta postihlo. Ačkoliv hodně věcí vyřídím
s pacienty telefonicky, osobní kontakt je
nenahraditelný. Myslím, že podobně to vnímají
i pacienti.
Máte nějaké osobní ambice, čeho chcete jako
lékař dosáhnout?
Vést to k dokonalosti, ještě pořád nějaký
prostor zbývá (smích). A také bych chtěl
přednášet pro kolegy, např. specialisty na
kardiologii nebo EKG. Jsem už předběžně
domluvený s některými firmami a těším se.

Brzy se odhalilo, že to není až taková hrůza. Na
našem webu jsem pacienty uklidňoval, aby se
nebáli a nepanikařili. Většina z nich po
odeznění první vlny to pochopila. A pokud
někdo přece jen strach má, ať omezí kontakt
s okolím, nosí roušku, i když to není nařízeno,
poprosí ostatní o ohleduplnost a víc o své
zdraví pečuje. Ale je třeba žít dál a ne se
uzavírat do jeskyní.
Jakou zkušenost bychom si měli odnést, co
bychom si měli zapamatovat?
Asi to ne každý rád uslyší, ale koronavirus nám
připomněl, že jsme smrtelní.
Dále vidím tyto tři hlavní přínosy:

Dodržujete nějaký pracovní rituál?

1. Všichni nachlazení budou nosit
roušky, jak je to běžné v Asii.
2. Lidé s kašlem a rýmou budou zůstávat
doma, tedy nebudou bacily dál šířit.
3. Lidé budou víc dbát na prevenci.
V této souvislosti bych všem pacientům rád
vzkázal, ať se na podzim přijdou naočkovat
proti chřipce. Nevíme, jak to s koronavirem

Při odchodu z práce, pověsím stetoskop na
háček a mentálně se odříznu. Tím pro mě práce
končí a snažím se ji domů moc netahat.
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Co byste chtěl vzkázat (nejen) Trnavjanům?
Vydržte to se mnou i nadále. Jsem jenom
člověk.
Marie Černíčková, členka redakce
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Bioodpad v Trnavě
Dne 14. května proběhl svoz bioodpadu, tak jako
obvykle. Co není obvyklé, je zisk „prémie“ ve výši
5 000 Kč, protože pracovník kompostárny ve Fryštáku
nalezl při manipulaci v našem bioodpadu koberce, hadry,
molitany, igelity, kusy betonu a kdo ví, co ještě. Výše
pokuty je v porovnání s tím, kdyby se tento materiál
dostal do kompostovací linky, směšná. Co mi hlava
ovšem nebere, proč tyto věci neskončily na našem
sběrném dvoře?! Další, pro mě velmi smutnou věcí je, že
tento kontejner byl odvezen od Pekárny, takže prakticky
pod mými okny. Velmi nerad bych se dočkal situace, jako
v Podkopné Lhotě, kdy obec Podkopná Lhota musela dát
na sběrná místa kamery, protože chování třídících občanů
překračovalo všechny meze. Doufám, že takto daleko
ještě nejsme.
Ing. Martin Kašpárek, starosta obce

Separace odpadů v Trnavě
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009720
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Cílem předkládaného projektu Separace odpadů v obci Trnava je zvýšení podílu materiálového využití
odpadů. Obec tím dává najevo, že se chce podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází
z cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Zlínského
kraje 2016-2025. V rámci projektu dojde k doplnění do území 13 nových sběrných míst.
Celkové způsobilé výdaje 1 379 400 Kč
Dotace EU: 1 166 319 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 205 821 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 28.11.2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 30.10.2020
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního
prostředí ČR
Příjemce
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Trnava
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Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny
Projekt
Rekonstrukce
a vybavení
počítačové učebny je spolufinancován
Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení kvality
odborného vzdělávání na Základní
škole Trnava, a to díky modernizaci
multimediální učebny. Jedná se
o počítačovou učebnu, která bude
sloužit pro výuku cizích jazyků
a informatiky a do které bude zakoupen
potřebný nábytek a vybavení pro
odbornou výuku.
Registrační
číslo
projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011320
Termín realizace projektu: 2019–2020

Digitální povodňový plán Trnava
Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Trnava a vybudování varovného a výstražného
systému ochrany před povodněmi pro obec Trnava
Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008310
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Projekt počítá s vybudováním varovného a výstražného informačního systému a povodňového plánu
pro obec Trnava ve Zlínském kraji. Obec byla v minulých letech několikrát zasažena povodněmi.
Hlavním cílem zavedení varovného informačního systému spolu se systémy dPP je zvýšení a zlepšení
celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnost
obyvatel a ochrana majetku.
Celkové způsobilé výdaje 2 937 285,89 Kč
Dotace EU: 2 056 100,12 Kč (70 %)
Příspěvek příjemce podpory: 881 185,77 Kč (30 %)
Datum zahájení realizace projektu: 6.12.2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2021
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Trnava
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OBECNÍ BYDLENÍ

Obecní bydlení v Trnavě
Bydlení v „obecním“ má v Trnavě letitou historii. První byty ve
vlastnictví obce Trnava jsou ty, jež najdete v budově dnešní základní
školy. Výstavba bytového domu č. 314 byla dokončena v roce 1980
jako šestibytovka. V roce 1996 potom se terasa přestavěla na sedmou
bytovou jednotku. Rekonstrukcí z roku 2012 přibyly 4 bytové
jednotky v budově Mateřské školy v Trnavě. Nejnovější bytová
jednotka vznikla před dvěma lety jako sociální bydlení v dispozici
3+1 ve volných přízemních prostorách bytového domu 314. Obec
Trnava tak v roce 2020 disponuje 15 bytovými jednotkami o celkové
výměře 927 m2.
Většina nájemních smluv se uzavírá na rok s možností prodloužení.
Některé nájemní smlouvy (č.p. 18) jsou uzavírány na 3leté období.
Schvalování nájemních smluv, či jejich prodlužování se projednává
na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva.
Nájemné činí 65 Kč/m . Za bytovou jednotku o velikosti 70 m tak
v Trnavě nájemce hradí čisté měsíční nájemné 4 550 Kč, dalším
nákladem jsou poplatky za energie (od 1 000 Kč do 3 000 Kč)
a poplatek za vybavení (do 200 Kč). Výjimkou je sociální byt 314/8,
kde je nájemné podstatně regulováno státem a podmínkami dotace,
které byly poskytnuty na jeho výstavbu. Čisté nájemné v sociálním
bytě je stanoveno na 33,7 Kč/m2.
2

Stavba obecních bytů v MŠ, 2012

Bytový dům č. 314
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Byty ve vlastnictví obce
č.p.

patro

typ

m2

18/1

PP

1+1

35,74

18/2

PP

2+1

50,78

18/3

1NP

4+1

98,97

314/1

1NP

3+1

71,10

314/2

2NP

3+1

70,98

314/3

2NP

4+1

81,74

314/4

2NP

3+1

71,37

314/5

3NP

3+1

68,62

314/6

3NP

4+1

82,00

314/7

3NP

3+1

71,45

314/8

PP

3+1

58,40

326/2

2 NP

1kk

35,11

326/1

2NP

1kk

35,11

326/3

2NP

1kk

33,18

326/4

2NP

2kk

62,96

2

Vybavení obecních bytů v MŠ

Byty č.p. 18
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Výběrové řízení bytové jednotky 314/2
Jedním z bodů programu zasedání zastupitelstva 7. května 2020 bylo i téma výběru nového nájemníka
do uvolněné bytové jednotky číslo 2 v bytovém domě č.p. 314. Bytová jednotka je uzpůsobena jako
3+1 o velikosti 71 m2 v druhém nadzemním podlaží. Jelikož zastávám postoj, že věci obecní a veřejné,
by měly být známy všem občanům, dovolte mi, abych Vám v krátkosti nabídl vhled na celý proces, jak
jsme my, zastupitelé, postupovali a rozhodovali v této záležitosti.
Jsem velmi rád, že tentokrát se do výběrového řízení zapojilo mnoho lidí a o tom, že v Trnavě hledáme
nové nájemníky, se dozvědělo jen prostřednictvím našeho obecního Facebooku více než 6,5 tis. lidí.
Moc děkujeme všem našim občanům, ale i dalším sledujícím Trnavy, za sdílení tohoto příspěvku.
Ostatně, snažíme se využívat Facebook Trnavy, jako jeden z klíčových prostředků komunikace
s občany. Pokud zatím naše příspěvky neodbíráte, stačí
vyhledat Obec Trnava a kliknout na „To se mi líbí“. Stránku
spravuji já, Tomáš Hubáček, společně s Adamem
Páleníčkem.
Původní záměr pronájmu bytu byl zamýšlen na 1. května,
avšak vzhledem ke stavu bytu a stáří vybavení, starosta ve
spolupráci s místostarostkou a po konzultaci se zastupiteli
rozhodl o jeho rekonstrukci. Byt se dočkal výměny
kuchyňské linky, podlahy a nových elektrických rozvodů.
Obecní zaměstnanci se postarali mimo jiné o vymalování Byt č. 314/2 před rekonstrukcí
všech pokojů. Děkujeme za odvedenou práci.
Výběrové řízení probíhalo do 14. dubna a k tomuto datu starosta obce obdržel 8 žádostí viz tabulka.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

iniciály
M.F.
S.K.
L.J.
M.P.
E.G.
M.M.
M.K.
V.S.

věk
49
23
41
43
53
37
25
40

Výběrové řízení – byt č. 314/2
pohlaví
bydliště
členové domácnosti, věk
muž
Trnava
manželka 47 let
žena
Trnava
přítel 26 let, dcera 3 roky, syn 1 rok
žena
Všemina
syn 22 let, syn 12 let, dcera 2 roky
žena
Trnava
manžel 51 let, syn 20 let
žena
Lutonina
syn 33 let, syn 20 let
muž
Neubuz
dcera 3 roky
žena
Slušovice
muž
Slušovice
-

Diskuze mezi zastupiteli probíhala zprvu o tom, pro koho má být tento byt určen. Zda se jedná o bytovou
jednotku pro jednotlivce, rodiny s dětmi… Skutečnost, že se jedná o byt 3+1 vedla ke shodě mezi všemi
zastupiteli, na tom, že by se novým nájemníkem měla stát rodina, či jednotlivec s malými dětmi.
Volba nového nájemníka probíhala veřejně a bylo na každém
zastupiteli, aby rozhodl, kdo dostane jeho hlas. Situace to
byla obtížná, disponujeme pouze jedním volným bytem
a vhodných zájemců je více. Po kratší diskuzi proběhlo
hlasovaní. S. K. obdržela 2 hlasy, Lenka Jakubů (rozená
Matůšů, původem z Trnavy) potom hlasů 6, jeden zastupitel
byl omluven z účasti na zasedání. Zastupitelé obce rozhodli,
že nová nájemní smlouva v době trvání jednoho roku
s možností prodloužení, bude nabídnuta paní Lence Jakubů.
Přejeme rodině Jakubů, ať se jim u nás líbí a hezky bydlí!
Tomáš Hubáček, zastupitel
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z trnavské školičky
Co se stalo lidé zlatí,
kdo nám školku uzavřel?
Koroňák nám zkřížil cestu,
z dálky sem k nám přiletěl.

My se ho už nebojíme
vždyť jsme děti z Trnavy,
ručičky si umýváme,
mýdlo, to nás ochrání.
Taky úsměv, kamarádi,
sluníčko a čerstvý vzduch!
Lidé, co nás mají rádi
a naučí nás poznat svět.

Po delší odmlce se opět hlásíme z mateřské školičky, která byla delší dobu uzavřena z důvodů všem
známých. Ale už opět máme hlavu vzhůru – sluníčko se na nás usmálo a vyčarovalo úsměv nejen na
tvářích dětí, ale i nás dospělých. Hlavně děti se velmi těšily, až se opět setkají se svými kamarády
a paními učitelkami. Tolik nadšení a radosti z opětovného setkání jsme nečekaly. Snad nás do budoucna
již nepotká tato situace a nebudeme muset mateřskou školu uzavírat z důvodů šíření infekce.
Znovuotevření mateřské školy se neobešlo bez
precizních příprav. Úklid a desinfekce všech
prostor, předmětů a hraček, zajištění ochranných
pomůcek a prostředků, proškolení personálu,
úprava dokumentů k provozu školy v souladu
s novou platnou legislativou a doporučením
hygieniků, zajištění stojanu s desinfekcí – to je jen
stručný výčet všeho, co předcházelo otevření
mateřské školy. Po dobu přerušení provozu byli
rodiče dětí informováni o důležitých věcech

vnitřním informačním systémem, na webové
stránky školy jsme připravily velké množství
zajímavých odkazů a návodů, podle kterých se
mohly děti doma vzdělávat. Nechyběl přímý odkaz
na stránky OSSZ a postup při uplatnění
ošetřovného. Paní ředitelka byla ve stálém kontaktu
se všemi zaměstnanci, s panem starostou a rodiči.
Tímto bych chtěla panu starostovi poděkovat za
pomoc
a spolupráci,
nejen
v těchto
koronavirových dnech.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dle doporučení MŠMT trávíme co nejvíce času venku. Nakoupily jsme květiny, sazenice a bylinky
a děti mají možnost se zdokonalovat v pěstitelských pracích. Oslavily jsme Den dětí obohacený
zajímavými úkoly a diskotékou a hledáním pokladu, vedeme děti k důslednému dodržování hygieny,
učíme se správně umývat ruce. S dětmi hovoříme o tom, co se nám to vlastně přihodilo a proč byla naše
školička zavřená. V květnu také proběhl bezkontaktní zápis k předškolnímu vzdělávání v novém
školním roce, mateřská škola je opět plně kapacitně zaplněna. Již teď se těšíme na nové tvářičky a jejich
rodiče a věříme, že i nadále budeme pokračovat v naší kvalitní práci, o čemž svědčí kladné ohlasy
většiny rodičů a veřejnosti. A pokud má někdo jen malou pochybnost o tom, že něco není v naší
mateřské škole podle jeho představ, jsme připraveny přijmout jakýkoliv názor a diskutovat o něm.

Jelikož v této době nemáme příležitost se se všemi potkat a objektivně zhodnotit naši práci a výsledky
vzdělávání dětí, již teď plánujeme prázdninovou zahradní slavnost – rozloučíme se s našimi dětmi, které
nastupují do základní školy, přivítáme nový školní rok, také si rády popovídáme se všemi, kteří projeví
zájem o dění v mateřské škole. Termín slavnosti bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy
a obce. Již teď jste všichni srdečně zváni!!!
Za celý kolektiv mateřské školy přeji krásné sluníčkové dny
Marcela Hanulíková, ředitelka mateřské školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola děkuje!
„Kdo chce – hledá způsob. Kdo nechce – hledá důvod.“
Tento výrok Františka Vláčila je blízký nejen mně, ale i všem mým milým kolegům v naší základní
škole. Touto myšlenkou jsme se řídili, ale vlastně snažíme řídit doposud.
Když jsem v úterý 10. března dostala oznámení o uzavření škol od středy 11. března, byl to velmi
zvláštní pocit. Dětem i rodičům jsme tuto zprávu oznámili a stejně jako všichni jsme nevěděli, co bude
dál. V tu chvíli se mluvilo o čtrnácti dnech nebo v horším případě o měsíci….
Bylo potřeba jednat okamžitě, a tak jsme se pustili do učení trochu jinak. Elektronickou cestou jsme
předávali materiály nejen k vysvětlení, ale i k procvičování učiva. Tento způsob však přinesl mnohá
úskalí (rodiče neměli možnosti tisku, skenování). Materiály jsme tedy připravili my a ochotní rodiče je
dětem rozvezli. Zároveň probíhala on-line výuka. Ne všichni žáci spolupracovali (např. na hodinu,
která začínala v 9:30, zaspali, úkoly neodevzdávali, při on-line výuce vůbec nekomunikovali…). Je to
škoda!
V této době jsme dokončili modernizaci počítačové učebny a probíhá úprava školní družiny v přízemí.
Proběhl zápis dětí do první třídy – sice bez dětí jen s rodiči – ale my si to vynahradíme jindy. Těším se,
až se od nových prvňáčků dozvím další zajímavosti ze života, jako od těch dřívějších:
-

dívala se na držku (= družku)

-

Jak se maminka opila v rybníku (= topila)

-

krocan a krocanica

-

pod stromečkem ležela hromada párků (= dárků)

-

vyřezal si z něho pěknou pandu (= pannu)

-

obouvám si boty a jebeme, jebeme oba (= jedeme, jedeme oba)

-

máš na klobouku babičku (= babočku)

-

a zcela kritické „ já jsem to zprasila…“

V pondělí 11. května jsme ve škole moc rádi přivítali naše deváťáky, aby se co nejlépe připravili
k přijímacím zkouškám. Od 25. května mohou do školy chodit i žáci od první do páté třídy, od 8. června
i zbývající žáci druhého stupně. Striktně dodržujeme hygienická pravidla tak, jak se dodržovat mají.
Snažíme se procvičit doposud probrané učivo a tak žáky připravit do dalšího školního roku. Na známky,
které děti dostanou na konci školního roku, se nebude brát ohled při přijímacích zkouškách, protože ve
druhém pololetí probíhá tzv. distanční výuka a přítomnost žáků ve škole do 30. června není povinná.
Děkuji Spolku rodičů a přátel školy pod vedení pana Petra Štěpaníka, který nám hned v prvních dnech
karantény věnoval desinfekci a dávkovače.
Děkuji Obecnímu úřadu v Trnavě za dodávky desinfekce, dávkovače, rukavice, roušky a ochranné štíty
a podporu a oporu.
Děkuji paní Evě Vajďákové za oslovení ochotných rodičů a organizaci rozdávání učebních materiálů
pro žáky.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Děkuji rodičům za rozvážení materiálů dětem.
Děkuji panu Vlastimilu Bednaříkovi za darování kancelářských papírů a desinfekce.
Děkuji všem rodičům, kteří svým dětem ochotně a obětavě pomáhali.
Děkuji těm žákům školy, kteří k nezvyklému systému výuky přistupovali zodpovědně a snažili se.
Děkuji všem správním zaměstnancům školy za zvládnutí hygienických opatření a zodpovědnou
desinfekci celé školní budovy.
Děkuji celému pedagogickému sboru za to, jak jsme celou situaci společně zvládli!
A jak to bylo na začátku:

„Jsme na vás připraveni děvčata a kluci“, Váš pedagogický sbor ZŠ Trnava (Foto: Kateřina Garguláková)

Vysvědčení za toto druhé pololetí žáci obdrží v pátek 26. června v 8:00 hodin ve škole.

Moc se těším na setkání o prázdninách na táboře a v září v novém školním roce.

Přeji našim žákům i jejich rodičům, všem zaměstnancům školy a celé Trnavě krásné a zdravé prázdniny!

Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy
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SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Trnava
Milí rodiče a přátelé nejmladší trnavské populace,
v měsíci únoru jsem se vám snažil napsat do březnového čísla Trnavského zpravodaje všechny
informace z vydařených lednových akcí, úzce souvisejících s činností Spolku rodičů a přátel školy při
ZŠ v Trnavě. Nezapomněl jsem vyjádřit, jak moc se těším na naše příští společné setkání, dokonce jsme
si plánovali termíny akcí na jarní a letní měsíce. Ani ve snu by mě nenapadlo, co nás v horizontu měsíce
března může potkat. Vyhlášení nouzového stavu naší vládou ovlivnilo veškerou naši činnost a činnost
vás všech okolo. Vládní četná nepopulární opatření nám přidala spoustu vrásek na čele, ale jak to hlavně
vnímám já, ukázala nám cestu k sobě samým, otevřela naše srdce k větší ohleduplnosti ke svým
nejbližším a vedla k zamyšlení nad dosavadním způsobem našeho života.
Každá životní etapa má zpravidla dvě strany mince. Sám za sebe bych se zmínil hned raději o té
pozitivní, kterou nám tato doba přinesla v oblasti způsobu vzdělávání. Jelikož základní škola byla
znenadání uzavřena a naše děti zůstaly ze dne na den doma, zástupci obce a učitelského sboru našli
způsob, jak pokračovat ve své činnosti a nepřestat vyučovat, jak rozdat a znovu získat od žáků úkoly,
třeba formou individuálního rozvozu úkolů prostřednictvím zástupců z řad rodičů. Bezesporu nejlepším
řešením bylo propojení učitele a žáka prostřednictvím dostupné informační technologie. Ač nebyly ve
všech rodinách našich žáků vytvořeny stejné podmínky, právě tento způsob výuky se jevil jako jediný
možný ve vynaloženém úsilí na zvýšení vzdělanosti svých svěřenců. Mělo to zpočátku nějakou tu
„mouchu“, ale přiznejme si, která z různých nově zavedených metod ji nemá?! Kolikrát jsme zažili
podobný nouzový stav, abychom věděli, jak a co udělat, jak se ponaučit z vlastních chyb?!
Nejdůležitějšími faktory pro nás všechny rodiče, jak to vnímám já, bylo přeorganizování zaběhnutého
domácího režimu a nastolení nové výukové disciplíny. Výsledkem, a nebojím se říct doslova vydřenou
odměnou, byla z očí tryskající radost dětí ze zvládnutí jedné „velké neznámé“, sžití se s moderními
informačními technologiemi, které doposud mohli doma používat jen a jen dospělí, radost ze zvládnutí
učební látky jednotlivých předmětů a nyní to nejhlavnější – obrovská radost z toho, že se opět, alespoň
přes obrazovku, vidí se svou paní učitelkou a se svými kamarády – spolužáky. Myslím, že v tomto
případě si zaslouží pomyslnou jedničku s „*“ nejen děti, ale i rodiče a učitelé.
Nyní se nacházíme ve třetí fázi rozvolňování ochranných opatření a pevně věřím, že se zanedlouho
budeme moci setkat při akci pořádané naším či jiným trnavským spolkem bez jakéhokoliv omezení.
Buďme proto vůči sobě ohleduplní, berme nástrahy dnešní doby zodpovědně a v příštím vydání
zpravodaje mi bude milým potěšením vám sdělit, jaké společensko-zábavní akce školy se nám podařilo
uskutečnit, jaké jsme z nich získali finanční prostředky, které budou určeny výhradně na podporu
školních aktivit trnavských žáků a školy samotné.
Dovolte mi ještě konstatovat, že všeobecná pozitivní nálada v obci byla umocněna zodpovědným
přístupem většiny občanů, obětavostí zaměstnanců v obchodech a úzkou součinností obecního
zastupitelstva a vůbec všech, kteří se různou měrou podíleli na zvládnutí mimořádné situace během
pandemie. Před těmito všemi patří smeknout klobouk.
Petr Štěpaník, předseda spolku
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Duchovní slovo otce Josefa
Jednota v nás…
Obecní zpravodaj nám svou existencí připomíná naši jednotu. Jsme rozdílní, každý jiný. S jiným
životem, osudem a smýšlením. Čím víc nás toho spojuje, tím lépe. Až bychom vědomě a dobrovolně
vytvářeli chtěnou vzájemnou jednotu. Co nás sjednocuje, na čem se zakládá naše jednota? Protože
vždycky narazíme na lidi s odlišnými názory, rozhodnutími a vnímavostí, je v nás nepěkná vlastnost
urputně bránit vlastní přesvědčení, o kterém máme za to, že by bylo dobré pro všechny. Jsme připraveni
dohodnout se pouze s tím, kdo smýšlí stejně jako my. Potom by se tedy mohlo mít za to, že nás
sjednocuje to, v co věříme, a tytéž praktiky, které jsme přijali za vlastní. Jednota velmi omezená.
Existuje však něco mnohem většího: že jsme si všichni rovni, ač rozmanití, že je pro každého z nás
místo v rámci celku, že jsme bratři a sestry v jedné rodině. Toto tajemství jednoty je Božím darem.
Darem, který žije tím, že se dává a takto nás drží pohromadě a činí nás účastníky téhož daru. Daru,
který se nebere, nýbrž dává. Jinak budeme chtít spíše brát a vnucovat: obsazovat prostory, dovolávat se
důležitosti, usilovat o moc. Pokud nám však leží na srdci společenství, které je darem, všecko se mění.
Uvědomujeme-li si, že to, co jsme, je dar, daný zdarma a nezasloužený. Pak budeme chtít i ze svého
života učinit dar. Pokornou láskou, nezištnou a radostnou službou, budeme nabízet pravou jednotu. Jsme
zrozeni z daru a rosteme dáváním. Nikoliv schraňováním, ale dáváním.
Co nám brání v rozdávání? Za
první: sebezbožňování. Libovat si
pouze v prospěchu. Život je krásný,
pokud získávám. Vede to k otázce:
"Proč bych se měl druhým dávat?".
V jakékoliv společensky těžké
situaci je sebezbožňování velice
škodlivé.
Upínat se ke svým
potřebám v lhostejnosti k potřebám
těch
druhých
a neuznávání
vlastních křehkostí a chyb. Tím
druhým, co nám brání v dávání je
sebelítost. To je taky nebezpečná
vlastnost. Takový člověk si denně
stěžuje na druhé: "Nikdo mě
nechápe, nikdo mi nepomůže,
nikdo mě nemá rád, všichni jsou
proti mně?" Kolikrát jen jsme
Pouť na Paprádné, 24. května 2020
slyšeli takové nářky. A jeho srdce
se zavírá otázkou: „Proč se mně druzí nevěnují?“ V těžkých dobách je sebelítost ohavností. Myslet si,
že nám nikdo nerozumí a nezažil to, co zažíváme my. To je sebelítost.
A nakonec je tu pesimismus. Ten každodenně říká: "Nic se nedaří: společnost, politika, lékařská věda..."
Pesimista se na svět zlobí, ale zůstává netečný a myslí si: "Proč vlastně dávat? Je to zbytečné!" V nynější
době velikých přání začít znovu je pesimismus škodlivý, protože bezpečně vede ke ztrátě naděje. Právě
v nedostatku naděje potřebujeme docenit život, dar, kterým je každý z nás. Proto se potřebujeme
uzdravit ze shlížení se v zrcadle, zbožňování lamentací a temnot. Nejhorší na těžké době, která už je
pomalu za námi, je totiž pouze hrozba jejího promarnění uzavřením se do sebe. Najděme odvahu vyjít
ze sebe, mít se rádi a pomáhat si, abychom se stali jedinou rodinou. Čím víc miluješ, tím jsi šťastnější.
P. Josef Kuchař, trnavský farář
(převzato z české verze Homilie papeže při mši na Seslání Ducha svatého, 31. května 2020)
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2020
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VČELAŘI

Trnavští včelaři
Netrpělivě jsme všichni čekali, až skončí zima a jarní sluníčko ukáže zase svou sílu. Tohle jaro bylo ale
hodně netypické. Když se příroda začala probouzet ze zimního spánku, objevilo se i u nás v České
republice nebezpečné onemocnění COVID-19. Vláda vyhlásila karanténu. Taková omezení zde nikdy
nebyla, najednou jsme se museli začít chovat jinak, dodržovat daná nařízení a myslet na své zdraví a na
zdraví svých blízkých. Člověk zjistil, že má najednou spoustu času. Lidé si našli nové koníčky, ale my
včelaři jsme hledali klid a sílu u našich včel.
Mnoho včelařů zažilo na podzim a poté při jarních
prohlídkách hluboké zklamání nad úhynem části
svých včelstev. Je zajímavé, že největší ztráty byly
zaznamenány u těch nejsilnějších. V září byly včely
ještě v pořádku, ale už v říjnu a listopadu bylo
několik včelstev vyloupených a několik úlů bez
včel. Bohužel se zde jedná o varroázu v kombinaci
s viry a nosemózou. Doufejme, že tyto zvýšené
úhyny budou jen výjimkou. Díky péči a léčení jim
snad budeme předcházet.
Jak je známo, med je skvělý pomocník při
nachlazení a kašli. Má řadu super vlastností,
o kterých jste možná ani neslyšeli. Konzumace
jedné lžičky medu před spaním dokáže s naším
tělem udělat divy!
• Pokud se v noci často probouzíte, chybí Vám glykogen, ten právě med obsahuje.
•Obsahuje antioxidační látky,
které snižují krevní tlak.
• Posiluje imunitu (obsahuje
vitamíny A, C, B1, B2, B6,
B12, D, K, E, vápník, draslík,
fosfor, mateří kašička).
• Spalovač tuků – utlumí chuť
na sladké, mozek nezažívá
stres a začne spalovat tuky.
• Zpomalení stárnutí – med je
zdrojem antioxidantů.
Víte, že na 450 g medu je
potřeba 1152 včel, které
nalétají 180246 km a navštíví
4,5 mil květů?
Doufejme, že složitá doba
plná omezení související
s onemocněním COVID-19 je
již za námi a čeká nás krásné
léto, plné sluníčka a pevného
zdraví.
Kristýna Hanáčková, členka spolku

20

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2020

LYŽAŘI

SK Lyžařský klub Trnava
V průběhu letošní zimy jsme se sněhové nadílky nedočkali, a lyžařský vlek se proto ani jednou nerozjel.
Zábavy jsme si sice na lyžařském svahu příliš neužili, o to větší nadšení nás provázelo při realizaci 17.
ročníku Plesu Lyžařského klubu.
Jarní měsíce jsme věnovali plánování 2. ročníku jarní Lyžařské zábavy. Těšili jsme se na večer plný
zábavy, vynikající občerstvení i vylepšené zázemí. V březnu se však naše plány začaly rozplývat,
protože pandemie viru COVID-19 vynutila zásadní omezení v oblasti konání společenských akcí. Do
poslední chvíle jsme hledali možnosti, jak akci uspořádat, ale 14 dnů před termínem akce jsme se
rozhodli jarní Lyžařskou zábavu zrušit. Omezený počet osob, brzká „zavírací doba“, přísné hygienické
podmínky, ale především obavy o zdraví obyvatel Trnavy i jejího okolí, jsou důvodem, proč se o týden
později nekonal ani 20. ročník akce pro děti i dospělé Po stopách loupežníka Píšťalky.
Po prvotním zklamání ze zrušení akcí věříme, že situace se během krátkého času uklidní, a my budeme
moci realizovat další aktivity, které předběžně plánujeme na druhou polovinu roku 2020. V létě bychom
rádi zorganizovali několik brigád na lyžařském svahu. Nejstarší část klubovny si žádá rekonstrukci
podlahy a stropu, nutností je také pravidelná údržba svahu i strojní části vleku.

Nechceme nic ponechat náhodě, a tak jsme se rovnou vrhli na přípravu 3. ročníku letní Lyžařské zábavy,
která se uskuteční v pátek 7. srpna 2020 od 20:00 v Trnavě-Jamicích. Areál včetně veškerého
občerstvení bude otevřen od 18:00. Stejně jako v loňském roce budou stánky vybaveny bohatou
nabídkou nápojů a různých pochutin, letos navíc plánujeme rozšířit nabídku grilovaných specialit. Na
čepu tentokrát najdete několik druhů piv z malých i větších pivovarů, přičemž jednu pípu tradičně obsadí
pivo z trnavského pivovaru Vraník. Letos poprvé se o hudební produkci postará kapela FOCUS ROCK.
Podrobnější informace o připravovaných akcích naleznete na webu www.lyzari.trnava.cz
Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava
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Honební společenstvo Trnava-Vrchy
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Trnavského zpravodaje, dovolte mi, abych Vás v tomto krátkém
článku stručně informoval či seznámil s aktivitami a povinnostmi trnavských myslivců.
Rád bych Vám předal užitečné informace týkající se pohybu a pobytu v přírodě. Měsíc červen je
označován jako měsíc myslivosti. Proč tomu tak je, bych Vám chtěl zde popsat. V tomto měsíci se v naší
přírodě rodí nový život téměř všech zástupců živočichů, které zde běžně potkáváme. Přichází nám na
svět nová generace, nová krev, nový genetický fond a naší povinností a prioritou číslo jedna je zajistit
pro tento nový život dostatečný klid, aby každé z těchto narozených mláďat mělo možnost v klidu
vyrůst. Klid v přírodě je vždy, až do doby než ji navštíví člověk. Proto bych si dovolil doporučit pár rad,
díky kterým do lesa můžeme přijít, abychom se zde odreagovali, nasbírali maliny nebo houby a nijak
zásadně nenarušili život volně žijící zvěře. Spousta z nás do lesa chodí a jsem přesvědčen, že většina
z nás ví, jak se v lese chovat. Ať už jdeme do lesa z jakéhokoliv důvodu, je zapotřebí myslet na to, že
les je domovem zvěře, která zde žije již spoustu let a právě člověk je zde hostem. Je vhodné a taky
úctyhodné se v lese chovat tak, abychom tím nenarušovali klid, který tam panuje. Když už jdeme do
lesa posbírat nějaké ty houby či jiné plody, které nám příroda daruje, není potřeba v lese dělat zbytečný
rozruch. Od spousty lidí slyším, že v lese jsou hluční právě z toho důvodu, aby na sebe upozorňovali
zvěř, zejména divoké prasata, a tím nebyli v ohrožení. Můžu Vás ujistit v tom, že zvěř má
několikanásobně vyvinutější sluch a čich a člověka odhalí daleko dřív než samotný člověk zvěř. Mnoho
z Vás si jako ochránce do lesa bere psa. Tento skutek je však právě největším problémem. Pes je
tvorem, který ať už ze zvědavosti či instinktu lovce, má v zájmu vyhledávat kořist, obzvlášť když mu
dáme možnost volného pohybu. V tomto případě dochází k největším ztrátám na zvěři, pes nám
zakousne mladé srnče či zajíce, aniž bychom to při houbaření tušili. Největší riziko zde vidím z pohledu
myslivce to, když Vám takto volně pohybující se pes objeví selata divokých prasat, za kterými stojí
dominantní a nekompromisní bachyně. Zde je potřeba počítat s útokem bachyně, která má samozřejmě
pud matky a mláďata bude chránit za jakýkoliv okolností, i když je na místě přítomen člověk. Když už
byste se ocitli tváří v tvář tohoto dominantního tvora, je nejlepším řešením zachovat klid, nezpanikařit
a poměrně rychle se z místa vytratit. Pokud máte potřeby do lesa s sebou přece jen brát psa, je potřeba
dodržovat základní podmínky. Když už do lesa se psem jdu, budu ho mít na vodítku a vím, že mi v lese
nenadělá žádnou škodu! Ve finále z lesa odchází všichni spokojení, ať už člověk v pozici návštěvníka,
či pes, který se vyvenčil. Berte tuto skutečnost prosím na vědomí. Vyhnete se zbytečným konfliktům
s matkou přírodou a budete z lesa odcházet s čistým svědomím. Toť ode mě zásada k pohybu v přírodě.
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Pro nás myslivce je v tomto období červen-červenec prioritou nejen zajistit klid, který ruší také
motorkáři a party nadšenců na čtyřkolkách, ale taky zajistit prohledávání travních porostů před senosečí.
Zde nám hrozí velké ztráty na mláďatech a abychom tomuto smutnému faktu zabránili, každoročně
organizujeme opatření, která tomu předchází. Každý rok v našem honebním společenstvu probíhá
podrobná organizace, kterou zajistíme procházení téměř všech travních porostů před senosečí. Abychom
zabránili posekání mláďat ve vysokých a hustých travních porostech, procházíme je a vyhledáváme zvěř
s lovecky upotřebitelnými psy. V praxi to funguje tak, že od zemědělců, kteří obhospodařují travní
porosty, dostaneme v naší honitbě informaci, obsahující přesné datum a čas, kdy a kde se bude provádět
senoseč. Následně se mezi myslivci domluvíme a zajistíme těsně před senosečí pročesání těchto luk,
abychom zvěř vyhnali, odnesli mláďata do bezpečí a předešli škodám na zvěři zemědělskou technikou.
Sami se můžete zamyslet nad tím, kolik luk, o jakých plochách se kolem nás v Trnavě nachází a jaké
úsilí a čas obnáší prohledání těchto ploch. I toto je jednou z povinností nás myslivců a jsem rád, že se
o ní široká veřejnost dozví a představí si časovou náročnost myslivecké praxe.

Na závěr bych si dovolil pár praktických rad, které by v praxi mohly sloužit jako dobrý tahák pro Vás
všechny při pohybu v přírodě. V případě, že byste narazili na mládě srstnaté zvěře (např. srnče, daňče)
NIKDY na toto mládě nesahejte. Matka se o něj sama postará, i když není zrovna přítomna! Kdybyste
se setkali s evidentně poraněným mládětem, zde kontaktujte jakéhokoliv myslivce, kterého znáte.
V případě nálezu mláďat opeřenců, mládě usaďte na nejbližší vyvýšené místo. Nenechávejte v přírodě
volně pobíhat psy a chovejte se v přírodě klidně, nikdy po sobě nezanechávejte nepořádek. Tímto
zásadním chováním se můžeme spolehnout, že nám matka příroda každoročně vykouzlí život, který
v lese vždy byl, je a bude.
Radomír Hanáček ml., člen spolku
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Akce Zásahové jednotky SDH Trnava
2. dubna – Požár kotelny Trnava
Výjezd na základě SMS z KOPIS -> Příjezd před dům č.p.
378. -> Průzkum oblasti, postupné odstranění části střešní
krytiny a konstrukce. -> Postupné doplňování vody do
slušovického vozidla. -> Za pomoci nakladače UNC
odstraňováno prohořívající palivové dříví. -> Setrvání na
místě a dohled do příjezdu majitele z ošetření.
Na místě zasahovaly jednotky Slušovic, Trnavy a Zlína.

5. dubna hledání pohřešované osoby
Výjezd na základě SMS z KOPIS o pomoc při pátrání po pohřešované osobě. Dle instrukcí PČR,
proveden přesun mezi Trnavu a Podkopnou Lhotu, k firmě JM WORK s.r.o.. Následně přesun velitelů
do zasedačky SDH Trnava, podání všech
dostupných informací k hledané osobě.
Jako skupina „2“ jsme provedli přesun
k domu trvalého bydliště pohřešované,
v rojnici jsme prozkoumávali oblast až
po horní konec Trnavy a zpět. Proveden
přesun jednotky do dolní části obce
k tzv. „vrtné věži“ a prohledání okolních
strání, které již monitoroval vrtulník.
Pohřešovaná nalezena cca 200m za
domem č.p. 384. S pohmožděnou levou
nohou předána zdravotníkům.
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Děkujeme všem, co pomáhali pátrat. Jen z Trnavy nás
bylo 57 osob - dobrovolných hasičů a občanů.

21. dubna - Požár lesního porostu Lukoveček
Nejdříve
vyjelo
vozidlo
CAS
a následně DA. Po příjezdu na
stanoviště vozidel byli 4 muži
přesunuti na místo požáru s lehkými
hasebními
prostředky.
Průzkum
oblasti, požár již pod kontrolou.
Postupné a opakované dohašování
hořících či doutnajících míst v lesním
porostu. CAS prováděla doplňování
vody. Během tohoto zásahu se nikdo
z jednotky nezranil a nedošlo k žádné
materiální újmě.
Po dlouhé době „klidu“, jsme se
zúčastnili tří akcí, které všechny
dopadly relativně dobře. Žádám
všechny naše občany o opatrnost. Buďte opatrní na sebe i svůj majetek. Přeji nám všem, aby se nám
požáry i povodně vyhnuly.
Pavel Zbranek,
velitel zásahové jednotky
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VK ORFEUS Trnava – volejbalový oddíl
Mezi spolky, které působí v Trnavě dlouhé roky, patří i Volejbalový klub ORFEUS Trnava. Jedná se
o sportovní oddíl, který je otevřený všem zájemcům o zdravý pohyb a dobrou partu lidí. Našimi členy
jsou volejbalisté a volejbalistky od sedmnácti do sedmdesáti let. Takový Pepa Lužný spolu
s Vladimírem Jungmanem pamatují naše začátky někdy v půlce osmdesátých let minulého století. .
Hráváme turnaje smíšených družstev. Samozřejmě ne všichni hrají. Vzhledem k tomu, že volejbal je
sport fyzicky i technicky hodně náročný, zdravotní důvody některým našim členům neumožnují zapojit
se do hry na kurtu. Jsou však stále v našem týmu. Pomáhají jako rozhodčí, organizátoři turnajů a zároveň
s námi jezdí na zápasy do blízkého i vzdálenějšího okolí a jako fanoušci nás podporují.
Letošní jaro bylo poněkud zvláštní. První turnaj, kterého se v lednu tradičně účastníme, bývá Tříkrálový
turnaj ve Žlutavách. Jsme mnohonásobní vítězové této akce a i letos jsme se těšili. Turnaj se nekonal,
protože žlutavská parta se rozpadla. Škoda.
V únoru následuje turnaj ve slovenské Galantě. Mezinárodní turnaj smíšených družstev je velmi
kvalitní. Velká konkurence, těžké zápasy, krásná atmosféra. Rádi tam jezdíme. Nekonal se. Stejně jako
turnaj ve slovenské Trnavě. Bohužel, letos to nešlo. Všichni víme proč. Škoda.
Poslední dubnovou sobotu pořádá náš oddíl mezinárodní turnaj ve volejbale smíšených družstev. Letos
jsme se chystali již na 26. ročník Memoriálu Rudolfa Oškery. Ruda byl vedoucím a duší našeho klubu.
Tragická nehoda byla impulzem pro tento turnaj. Na jeho počest se dlouhé roky setkáváme s našimi
volejbalovými kamarády ze slovenské Trnavy, z Galanty nebo ze Zlína, ze Žlutav a z Fryštáku.
V minulosti jsme se v naší tělocvičně utkávali s týmy z Lidečka, z Brna, ze Slušovic, ze Štípy. Letošní
jaro to nějak nevyšlo. Škoda.

Tříkrálový turnaj 2013 – 1. místo
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Trnava – SR 2017

Jak dokáže být život, a to nejen
sportovní, krutý, jsme okusili letos
v měsíci květnu. Do volejbalového nebe
odešel náš dlouholetý spoluhráč
a kamarád. Ve slušovickém kostele jsme Příschlop 2019
se rozloučili s Petrem Revendou. Před dvěma lety jsme společně oslavili Petrovy padesátiny. Škoda.
Suma sumárum, letošní jaro bylo pro nás poněkud ponuré. Před čtyřmi týdny jsme začali znovu trénovat
ve školní tělocvičně. Scházíme se každou středu od 19:00 hodin. Jelikož jsme klubem otevřeným pro
všechny zájemce, zveme vás mezi nás. Není všechno jenom o volejbale. Náš klubový život je docela
pestrý. Každoročně se účastníme brigády na čištění Trnávky, kterou pořádá OÚ. Byli jsme vidět i při
oslavách 650. výročí obce. V letních měsících hráváme plážový volejbal v areálu penzionu Kopná.
Pořádáme volejbalové soustředění na Příschlopu ve Velkých Karlovicích. Sezónu tradičně zakončujeme
na svahu v areálu Lyžařského klubu v Trnavě. Tož přijďte mezi nás. I když si myslíš, že volejbal moc
neumíš, tady tě to naučíme.
Lubomír Vývoda, předseda VK ORFEUS

Účastníci Memoriálu Rudolfa Oškery – rok 2016
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PÍŠŤALKA

Pod rouškou tajemna
Na světě existuje mnoho povolání, k jejichž vykonávání je nutné běžně používat roušku. Mimo ně se
pak ukazuje, že se nošení roušek dostává do kurzu zejména v situacích, které ohrožují zdraví – může to
být život v oblastech se silně znečištěným ovzduším, práce v prašném prostředí či právě rozšíření
nebezpečné nákazy. Speciální skupinu pak tvoří situace, které neohrožují zdraví, ale prozrazení identity.
I přes všeobecnou (a mnohdy nechvalnou) slávu se valašští zbojníci nejspíš co nejvíce snažili o to, aby
patřili právě do té skupiny lidí, jejichž identita – nebo alespoň pravá tvář – nebude nikdy prozrazena. Za
tímto účelem si při svých akcích často zakrývali obličej rouškami v rozličných podobách.
Od dob největšího řádění zbojníků uplynulo přes tři staletí. Roušku látkovou na jejich obličejích tak
vystřídala rouška tajemna, která tichým šepotem vybízí k odhalení příběhů, které se pod ní nachází.
Vydejme se tedy na chvíli po stopách těchto loupežníků, abychom odkryli alespoň kousek z té roušky
tajemného neznáma, která skrývá jejich motivy i činy, odvahu i strach, radost i bolest.
Růžový nádech roušky, která zakrývá osudy zbojníků, je dílem minulého režimu, který vykreslil
zbojníky jako čistě kladné osobnosti, které bojovaly za třídní spravedlnost a „bohatým braly a chudým
dávaly“. Důvody loupení zbojníků nebyly vedeny ani tak ideovými pohnutky, jako mnohem
obyčejnějšími pocity, jako byl hlad, bída, křivda či vidina lehce nabytého jmění. Za oním pohádkově
znějícím „bohatým brali a chudým dávali“ se mohlo skrývat už to, že drahé či těžko dostupné zboží
(textilie, koření apod.), které kupcům uloupili, pak prodávali prostým poddaným za mnohem nižší cenu.
Na zájemce o toto zboží vzpomínal sám trnavský zbojník Pavel Píšťalka slovy, že se na ně valili „jako
černé mraky“.
Naprosté většině zbojníků se podařilo svou identitu skrýt. Jednalo se
o obyčejné lidi, u nichž by se počet akcí, při kterých se uchýlili k zločinnému
nabytí majetku, dal spočítat na prstech jedné ruky. Ideálními příležitostmi byly
např. dlouhé formanské cesty s panským obilím, které konali v rámci svých
robotních povinností, neboť se pohybovali daleko od rodného Valašska, kde
je nikdo neznal. Zde tedy platí dvojnásob ono dobře známé „příležitost dělá
zloděje“. Vždyť proč nevyužít velké fyzické zdatnosti nabyté tvrdou prací
v horách, když doma je několik hladových dětí a páni mají peněz nadbytek?
Více se nám daří odhalovat roušku neznáma u zbojnických skupin – zejména
u těch, které byly polapeny. A loupežníci museli mluvit. Jejich činnost by dnes
byla označována za organizovaný zločin. Zbojnická družina, která působila
v našem okolí a ve které byl nezastupitelným členem náš Pavel Píšťalka, byla
vedena Matějem Ondrou z Leskovce, který byl tehdy panstvem označován za
arcilotra. Toto seskupení 14 chlapů se v půlce dubna roku 1638 vydala za lupem na bohatou Hanou, na
tzv. jívovskou cestu, která se jim na podzim předešlého roku ukázala jako velmi štědrá. Šli tedy na
jistotu. Začátek této cesty však nebyl růžový, neboť u Helfštýna potkali baču Vacka, který střet se
zbojníky nepřežil. Měl jej zabít buďto hejtman Matěj zastřelením, nebo náš Píšťalka sekyrou. Buď jak
buď, jívovská cesta opět nezklamala a zbojnická družina slavila jeden úspěch za druhým. Hlavním cílem
výpravy na Hanou však byl hrad Mírov. Když se k němu v noci přiblížili, hradní stráže zpozorovaly
nebezpečí. Jejich výkřik „Naň morda!“ všechny zbojníky vylekal natolik, že i když byli cíli na dosah,
dali se na útěk. Netrvalo dlouho a mušketýři z hradu Mírov celou družinu dopadli.
18. září 1638 byl v Olomouci za živa kleštěmi trhán a kolem lámán jejich hejtman Ondra Matěj. O rok
a půl později, 28. března 1640, byli v Olomouci popraveni stětím Mikuláš Struhalík z Jasenné a Pavel
Píšťalka z Trnavy. Oba byli nejdříve sťati a pak vpleteni do kola.
Pavel Hanulík, člen redakce
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Popelářská
Simona vyjela s kočárkem od baráku a zhodnotila, že dneska pojede daleko. Už byla doma zavřená
dlúho, protože počasí stálo za houby, ale dneska sa udělalo konečně pěkně. Sice čerstvo, jak v půlce
března bývá, ale moc příjemně. Děcku sa klížily oči, už když u Fagusu přecházala cestu a vydala sa proti
potoku k Podkopné Lhotě. Dycky jí bývalo zima na špičku nosu, tak jí včil povinná rouška ani nevadila.
Spíš byla ráda, že má svůj věčně promrzlý nos uchráněný před chladným vzduchem. Karanténa nebyla
zas takový rozdíl oproti mateřské. Určitě to nebude navěky, za pár měsíců bude zas všecko normální,
myslela si.
Největší rozdíl byl v tom, že byl sice všední deň, ale Simona nepotkávala ani lidi ani auta ani nikoho.
Vlastně byla v ten moment ráda, že má celé to ticho světa enom pro sebe. Možná by si mohla trochu
zpívat. Možná trochu víc, protože na to má čas, prostor a chuť. Cesta je její jeviště a v kočárku panuje
spravedlivý spánek do sytosti najezeného děcka, které hneď tak nejaká notečka neobudí. Jako první jí
naskočily slova Plíhalovy písničky: „Ráda se miluje, ráda jí, ráda si jenom tak zpívá…“ Mosela sa
v duchu usmít, protože si představila, že je to celé o ní. A hneď to sama sobě celé popřela. Ona tak
náruživá rozhodně vůbec néni, určitě né každý deň. A s tím jídlem, to také nijak nepřeháňá a třeba játra,
že nejí vůbec. No nakonec to zpívání také používá enom občas, o samotě nebo maximálně tehdy, když
sa nekdy výjimečně lízne na bečce nebo v hospodě. Samozřejmě, že zpívá na zábavě, ale to dělá každý,
aby to bylo pořádně nahlas, když Libor nebo Pája otočí mikrofon do publika a nechá zpívat dav.
Nakonec ale zasej došla k tom, že ta písnička o ní prostě je. A basta.
V Podkopce u bývalé školky zabočila z hlavní cesty do ulice a vyjela s kočárem na kopec k chatové
kolonii pod Moravanem. Pusto prázdno panovalo aj tam. Nestala sa žádná změna, nepotkala živú dušu.
Už jí to pomály začínalo byt divné. Ne že by si za každú cenu potřebovala s nekým povídat, ale takový
vylidněný svět neznala. Žádný turista, žádný člověk se psem, nikdo na kole. Divné. Velice divné.
U Moravanu nahlédala přes haldy navezeného kamení a vybagrované hliny, jak pokračuje rekonstrukce.
Neviděla nic, enom veliké cedule se zákazem vstupu. Dřív by ju to nezastavilo, ale včil, když má
kočárek, néni na nejaké přelézání závor a plotů prostor. Pokračovala proto po uzučké asfaltce dál
k točně. Už z dálky viděla místo, kde stójí řada barevných popelnic na tříděný odpad pro pasekáře
a chataře. Zrovna u nich parkovalo veličajzné popelářské auto. Popelnice vypadaly už prázdné, v jejich
okolí sa také nic nepovalovalo, ale popeláři byli pořád na místě, dřepěli u zadních stupaček a cosi tam
montovali. Nejspíš sa jim cosi pokazilo, zamyslela sa Simona a zastavila kočár. Čekala, až popelářské
auto odjede a předstírala, že upravuje miminu deku. Potom eště vytáhla flašku s čajem, který si na cestu
vzala, a napila sa. A pak ten čaj polkla velice ztěžka, protože chlapi vstali a ona uviděla, čím sa za autem
zabývali.
K zadní nápravě byly přivázané dětské růžové boby. V nich zostal jeden z popelářů sedět, druhý vylezl
na stupačku a třetí sa vyšvihl za volant. Popelářské auto vyfúklo kulu tmavě šedého dýmu
a vycházkovým tempem sa rozjelo k točně. Boby škřípaly o hrbolatú asfaltku a pasažér v nich řval na
celé kolo: „Juchúúúú, jedééém!“, až růžové špony odletovaly. Simona stála jak opařená a přemýšlela,
co to zrovna vidí. To je jako nejaká nová sportovní disciplína? Nebo si to borec chtěl celý život zkusit
a dnes sa nad ním nebesa slitovaly a popelnica mu nabídla boby a vylidněný svět příležitosť? Simona sa
zasmíla nahlas a odbalila si tatranku. Křúpala arašídový oplatek a v hlavě jí probíhalo, že jí to nikdo
nikdy neuvěří! „To přeca néni možné, že dospělí chlapi…,“ No, tady sa v myšlenkách zastavila: „To,
že je chlap dospělý, přeca vůbec nic neznamená. Tímto směrem sa moje úvahy ubírat nemožů. V každém
případě sem byla svědkem speciální historky z popelářského podsvětí, že bych ju sama těžko vymyslela.
Taková sa mosí stat. Tož to mosím rozhodně zavolat Gábině, ta bude zas celá vyjevená a nebude mi
věřit, ale copak možu za to já, že mám na ty divné divné věci štěstí? Ale telefonovat budu až doma,
protože jednoručně kočár ovládat neumím. A s Gábinů sú hovory dycky nadlúho.“
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Dojedla oplatek a přidala do kroku, aby byla co nejdřív doma.
„…no a pak na tom asfaltu po něm zostaly takové jako neonově růžové spirálky. Fakt masakr!“
„Možeš mi to sice zopakovat eště raz, ale pořáď tom nevěřím, Simono, to je až moc veliký bizár.“
„Tož jako, na mú dušu!“
„No a neměla bys to nekde nahlásit třeba? Že je to ilegální používání odpadu pro nedovolenú zábavu.
Nebo neco v tom smyslu. Ale jak říkám: právník nejsu.“
„Gábino, ty jsi dobrá nedovolená zábava. Hlásit se to musí! Že, Kelišová?“ Simonu Gábinina odpověď
pobavila. „Lesti sa pod ním boby ostrúhaly durch, tož ta zedřená prdel pro něho bude dostatečným
trestem, si myslím.“ Uzavřela Simona kapitolu popelářského tyjátru a řekla Gábině, že sa jí budí děcko,
tak že mosí končit. Nakonec byla to pravda. Děcko už sa aktivně odkopávalo z dek.
Večer Simona všecko vyklopila manželovi a nezapomněla na všecky peprné detaily.
„To bys měla napsat jako povídku. Je to zároveň divné, zábavné a navrch i ze života.“
„Tys mi úplně vňukl nápad, úplně sa vidím, jak to píšu do Trnavského zpravodaja.“
„Vňukl? Co to je, prosím tebe, za slovo vňukl?“
„Tož třeba když nechca nekom uděláš v hlavě nápad nebo myšlenku. Tom sa říká vňuknutí. To ví
každý.“
„Simono, neříká. Je to obyčejné vnuknutí.“
„Já říkám vňuknutí a vňuk. Víc to vystihuje ten proces a také to rodinné pútko.“
„Ty jsi případ. Když budeš pořád mluvit nářečím a ještě si do toho přidávat vlastní slova, tak už ti nebude
rozumět vůbec nikdo.“
„Moji Trnavjané mi rozumíja, jak by řekl ogara Mozartů. Aj lhocani nekdy.“
„Tak hlavně u těch povídek, co zveřejňuješ, bych rozhodně nedával pravé jména ani příjmení. Pokaždé
to co nejvíc měň.“
„Šak to také pokaždé dělám. Ani pravé příjmení moc nepoužívám, aby sa toho někdo nechytl za špatný
konec.“
„Asi už se někdo chytl, protože mi nedávno Martin říkal, že poznal, že ten jeden chlapec z autobusu
jsem na sto procent já.“
„Má bohatú fantaziju, ogara. To má dobré.“
„Ale on si myslí, že jsem na tebe vykýpál snídani v peřinách a chvístl kafe na zeď, a proto prý jsme teď
museli malovat. Vždyť to ani časově nesedí.“
„Prej vykýpál a chvístl! A potom, kdo tady hrne nářečí.“
„To mám od tebe, takový máš na mne destruktivní vliv. A na moji spisovnou češtinu.“
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„Šak jasné, za všecko možu zas já. A ať si Martin myslí, co chce. To sú jeho problémy, né naše. Aspoň
sa má čím bavit.“ Simona posunula děcko na deku, ze které lezlo pryč směrem ke kocúrovi, který si
přišel pro svoju pravidelnú večerní kapsičku. „Náhodú, už sa mi nejeden člověk svěřil, že by chtěl, aby
nekterá ta povídka byla o něm.“
„Nejeden? Takže dva? Jeden z nich byl určitě Jura.“
„Svoje zdroje neprozrazuju.“
„Takže to byl Jura.“
„Byli celkem tři, náhodú. A chtěli změnit jméno, ale aby je v tom každý poznal. Samozřejmě enom
z tych nejlepších stránek. Tak jsem na ledničku připla univerzální popis dokonalého muža z dědiny,
zvolím pro něho nejspíš neutrální jméno Petr nebo Michal a třeba sa mi podaří to šikovně zakomponovat
do tej dnešní popelářskej humoresky.“
„To mne velice zajímá, jaký je podle tebe dokonalý muž z dědiny. Možu si to přečíst?“
„Ty dycky!“
Karel došel k ledničce, vytáhl z ní orosené pivo a luskl otvírákem o uzávěr. Na ledničce visel linkovaný
papír a na něm text ručně psaný komickým kulatým písmem, které bylo zároveň vypsané a zároveň
dětinské. Velmi Simonovité, řekl si Karel pro sebe a začal číst:
„Ať už ho potkáte v autě, na kole nebo pěšky, srdce sa vám na moment zastaví a zaleje vás blažený
pocit, že ste potkali opravdickú osobnosť. V jeho pohledu je moc, která láme skaly a kdyby byl starší,
tak by ho používali k tomuto účelu v Trnavě „u skaly“ k rozbíjání kameňa. V jeho pohyboch je sila
a eleganca, takže není možné si ho s nikým splést. Když je potřeba, přiloží ruku k dílu, když není zbytí,
přiloží aj nohu. Do krizových situací sa vloží celý. Pro ženy je idolem, pro muže kámošem a ve volném
čase vyřezává pro děti z vrbového prútí píšťalky. Nezkazí žádnú zábavu a aj kdyby ju nekdy nechca
zkazíl, tak ju zas hneď dokáže bez mrknutí oka opravit. Rozumí šrubováku stejně jak pocitom smutných
žen, křovinořezem sa oháňá jak pes ocáskem, když vidí svojeho páníčka po roce odlúčení. Jeho vlasy
záříja dodaleka, jeho pokožka by mohla dělat reklamu na zdraví, zuby jako perly dodávajú jeho ksichtu
punc luxusu. Stáhne králíka a naplní jitrnicu. Upeče buchtu a ozdobí perníčky. Gumuje sprosté obrázky
a básničky ze dveří veřejných záchodů. Je chápavý jak staříček, který zažil už všeckov životě a rozverný
jak malý nevycválaný ogárek. To vše v dokonalém poměru cena lomeno výkon. Takový je on!“
PS: Doplnit co nejvíc oslavných přídavných jmen a skvělých vlastností, aby sa v tom našel úplně každý
Trnavjan a všecky cérky sa mohly od srdce zasmít.
Karel od ledničky zavolal na Simonu:
„To PS na konci tam doufám nebude.“
„Ježiši né, to je tajná poznámka enom pro mne! Technický popis, ten nesmí nikdo vidět. Zveřejnit sa
može enom to, co je napsané nad tím.“
„Krásné, také jsem se v tom poznal.“
„Už ťa vidím, jak stahuješ králíka.“ nenápadně polohlasem pronésla Simona.
Dál už nikdo nic neříkal, každý si myslel to svoje. Na chvilku zavládl rodinný mír a klid všude vůkol,
akorát v kuchyni sa potichu v hrnci vyvařovaly roušky. A potom zničehonic začlo mimino prdět, takže
do 11 večer nebyl čas ani chuť myslet na nic jiného.
Irena Vlčková, autorka povídky
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Exkurze do koutů Trnavy: Dvořisko
Čtvrtý díl Exkurzí do koutů Trnavy nás zavede do nejzazších končin naší obce. Pomyslnou bránu do
celé oblasti Dvořiska lze spatřovat v místě, kde z hlavní silnice odbočuje cesta doprava směrem na
Paprádnou. Okolo této křižovatky je rozeseto několik domů, které vítají všechny příchozí. Vydáme-li se
kousek po cestě na Paprádnou, nalezneme po asi 300 metrech samotu v prudkém svahu. Odsud lze mezi
stromy vidět odhalenou část hřbetu s plochou vrcholovou částí, za kterou je již samotná osada Dvořisko.
Na úbočí tohoto hřbetu se nachází místa Trnčí a Fojtová. V Trnčí se dodnes nachází švestkový sad,
souvislost názvu louky Fojtová s hlavou obce je neznámá a lze se jen domnívat. Louka ve vrcholové
části hřbetu, jíž uprostřed dominuje vzrostlá jabloň, nese pojmenování Na dlúhém. To je nejspíše
odvozeno od protáhlého tvaru dřívějších polností. Les mezi touto loukou a domy v údolí nese název
Drviska, který je odvozen od všudypřítomného dřeva.
Těžba dřeva byla v této lesnaté oblasti vždy frekventovanou činností. Jejím centrem byla hájenka, která
stojí opodál od stavení při křižovatce na Paprádnou. V této budově pobýval hajný, který měl rozsáhlý
trnavský revír na starosti. Vytěžené dřevo bylo odkládáno v bezprostřední blízkosti hájenky, kde se
říkalo, že se dávalo do foroty (do zásoby). O tom, jakým způsobem bylo dřevo těženo, zpracováváno
a dále uprodáváno, jsem bližší informace nezískal. Z výpovědí pamětníků lze však uvést zajímavou
vzpomínku, kdy předek pana Rafaji, který provozoval se dřevem živnost, kdysi vezl trnavského
revírníka až do Holešova, kde měla sídlit správa zdejších lesů. Dvě nejvýznamnější jména zdejších
revírníků, která uvízla pamětníkům v hlavě, byl hajný Smetana a hajný Matušinec. Na tomto místě je
také nutno ještě připomenout, že tato budova byla za války využívána i nacisty. Během těchto těžkých
let zde jejich nemilosrdnost okusil nejeden Trnavjan.
O tom, že těžba dřeva nebyla jediným zdejším zaměstnáním, však svědčí mnohé místní názvy. Už za
hájenkou odbočuje cesta doleva do údolí zvaného Vápenky. I když si to už nikdo nepamatuje, jistě se
zde tradičním způsobem pracovalo s vápnem. Jako tichý svědek těchto časů protéká tímto údolím
potůček, který pramení Na bažinách pod vrcholem Vápenky, kde se taktéž říká Na vysokém.
Dalším svědkem o činnosti, která zde probíhala, je název Uhličné. Před dlouhými lety se v těchto
místech vyrábělo v milířích dřevěné uhlí. Na tyto milíře se zachovala pouze matná vzpomínka, kterou
od svých předků slyšel pan Gerža – údajně se měly nacházet ve Dvořisku poblíž Juříkovy chalupy. Co
se ale na Uhličném dochovalo hmatatelně, je odlesněný hřbet, který je stále trvale obydlen, aniž by zde
vedla zpevněná či asfaltová silnice.
Na témže hřbetu najdeme i název Na budiskoch. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku
uvádí, že tento pojem je odvozen od slova bouda a s menšími obměnami je na Moravě zaznamenán
v Liptálu, ve Všemině, v Slopném a ve Vysoké Lhotě. V záznamu ze Slopného se dočítáme, že tento
pozemek „sloužil jako úkryt místních lidí po vpádu kuruců“, takže si zde lidé patrně postavili nějaké
provizorní boudy. Zda se i v Trnavě jednalo taktéž o příbytky postavené nejspíše na přelomu
17. a 18. století, kdy Moravu ohrožovali uherští protihabsburští povstalci zvaní kuruci, či o boudy
postavené za jiným účelem, se dnes můžeme jen domnívat.
Nyní z paseky na Uhličném sestoupíme zpět do údolí za hájenku. Zde před sebou vidíme cestu, která
se klikatí plochým dnem Trnávky. Tyto louky se nazývají Holíčkovy lúky a jistý Holíček je vlastnil již
v 1. pol. 19. století. Nad nimi se směrem k Uhličnému zvedá svah, kde se pro změnu říká Sadilovy lúky.
Sadila bylo přízvisko pro jistého Hanulíka, který bydlel na počátku osady Dvořisko. Zbořeniny jeho
stavení byly před nedávnem definitivně odstraněny. Kolem tohoto místa vede cesta ke čtyřem
rekreačním chatám, které stojí na pomezí lesa a Sadilových luk.
Nyní se konečně dostáváme do samotné osady Dvořisko. Jak je zřejmé, název je odvozen od dřívější
existence panského dvora, který byl v těchto místech zbudován. Ze záznamů z roku 1750 se dočítáme
o dvou panských dvorech na území naší obce. Dvůr, který se nacházel ve Dvořisku, byl označen jako
„Starý trnavský dvůr“, je tedy možno vznik tohoto dvora datovat již do 2. pol. 17. století, do období po
konci Třicetileté války. Z výše zmíněného záznamu lze o využití ploch vyčíst, že 70 sáhů bylo oseto
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obilovinami, 50 sáhů ponecháno ladem a 38 sáhů bylo užíváno čistě jako pastviny; přičemž pole ležící
ladem se obdělávala minimálně jednou za 16 let.
Interval 16 let pro ponechání polí ladem nás pouze ujišťuje v tom, že se nejednalo o příliš úrodná pole
(u dvora, který byl u Lipek, byl tento interval 5-6 let). Roku 1777 byl tedy tento dvůr zrušen
a rozparcelován. Podle mapy z roku 1829 se lze domnívat, že byl rozdělen na tři kusy, neboť jsou zde
patrny tři souvislé vlastnické celky. Dále zde čteme, že jeden kus vlastnil jistý Gargulák, č. p. 32, bydlící
v obci, zbylé dva kusy vlastnili dva rozdílní muži, nicméně oba s příjmením Gerža. Oba žili
v samostatné části téhož čísla popisného – č. p. 72 ve Dvořisku – které tvořilo množství staveb. Je tedy
možno se domnívat, že to byla právě rodina Geržova, která po roce 1777 bývalý dvůr osídlila a vdechla
mu nový život. Fascinující a nádherné je, že rod Geržů zde žije doposud.
Co bylo nejspíše motivací pro nové osadníky Dvořiska? Jednoznačně svoboda. V prvních letech to byla
jistě svoboda od roboty, neboť obyvatelé zaniklého dvora nemuseli po určitý čas konat robotní
povinnosti. Také to ale byla svoboda vyznání, kterou pro evangelíky (k nimž se Geržovi hlásili)
poskytovala odlehlost od okolního katolického světa.
Se Dvořiskem se ještě pojí jedna zajímavá pověst o pokladu, kterou mi krásným valašským jazykem
vyprávěl strýček Kovařčík z paseky na Uhličném: „Eště ti řeknu jednu věc, co říkala moja stařenka
a moja mama potem. Jak byly ty Prusko-Rakúské války, tak že prej oni s kočárama, ze zlatem
a s bohatstvím, jeli do teho Dvořiska. A tam, údajně, že prej měli nekde skovat ty majetky.“ V této
souvislosti je ještě zajímavější pověst Geržových, která se váže k místu zvanému Chalupisko. Tam se
dříve nacházelo velké stavení a u toho měl, za téže války, chvíli ležet vojenský oddíl.
V současnosti ve Dvořisku bydlí
Geržovi a okolo se nachází také
několik rekreačních objektů, včetně
Juříkovy chalupy. V jejich těsné
blízkosti nalezneme názvy Juříkova
dolina,
Úhraba,
Na
záhoně
a Švadleny. Až na poslední případ je
původ všech názvů zřejmý. Zajímavý
je také les zvaný Pod Geržičků.
Nachází se mezi Dvořiskem a hranicí
s Liptálem, kde se ihned, na druhé
straně hraničního hřbetu, nachází
samota Geržičky. Na mapách v okolí
Dvořiska nalezneme také Košařiska. Juříkova chalupa ve Dvořisku
Je to název odkazující na salašnický způsob chovu ovcí (košáry byly přenosné ohrady pro ovce), který
si však z místních taktéž nikdo nepamatuje.
Za Dvořiskem se jde již pouze do Palúcha, tedy do lesů pod Baťkovou, kde se úzkými a strmými roklemi
linou tenké čiré nitky, které společně postupně splétají Trnávku. Palúch jistě dostal své pojmenování od
slova palouk. Ostatní lesy mají méně nápadité názvy, neboť je dostaly od lesáků – jednotlivé úseky
porostů byly z důvodu praktického užití očíslovány, a tak se zde běžně ku příkladu říkalo: „Dneska jedu
do deváté.“
O něco zajímavější jméno má dnešní poslední místní název – Slovenská lúka. Je to strmé místo uprostřed
lesů, kolem kterého vede cesta na hraniční hřbet s Liptálem. Může se to zdát nepravděpodobně, ale louka
v těchto místech před asi 200 lety skutečně byla. Důvod, díky kterému získala svůj přívlastek, však
nejspíš zůstane zastřen rouškou tajemství.
Pavel Hanulík, člen redakce
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Trnavský home office: 17 schodů do kanclu, 2 kliknutí a mamahotel
„Já bych chtěl dělat to, co teta – celý den sedí u počítače, občas něco poví anglicky a vydělává miliony,“
odpověděl můj devítiletý synovec Tomáš na jedné rodinné sešlosti o Velikonocích dědovi na otázku,
jak se mu líbilo v Trnavě. Aby se trochu odlehčilo pracujícím rodičům, vozívali jeho i sestřičku Verunku
vždy s týdenní přestávkou do Trnavy k babičce. Nemusíte se mnou souhlasit, ale děti na prvním stupni
základní školy období nouzového stavu viděly jinak než jejich rodiče, učitelé nebo úředníci ministerstva
školství. Byly to „koronavirové prázdniny“. Samozřejmě, úkoly poslané elektronicky musely
odevzdávat v termínu, ale pominu-li fakt, že dospělí měli co dělat, aby děti k psaní úkolů přinutili, i tak
dětem zbývalo hodně volného času, který si samy umí naplnit zejména hraním počítačových her nebo
sledováním videí na různých sociálních sítích typu TikTok. Když to pak vezmete kolem a kolem, zjistíte,
že nejideálnější je pustit jim pohádku. Tam se aspoň nezabíjí, dobro vždy zvítězí nad zlem a vy v klidu
můžete uvařit oběd nebo poslat šéfovi požadovanou tabulku.
Nyní bych ráda osvětlila, že zjednodušené vnímání mého běžného pracovního dne, čehož byl Tomášek
očitým svědkem, si s realitou úplně netyká. Asi teď řada dětí
v jeho věku přijde o iluze. Ale nalijme si čistého vína.
Začnu od konce: „vydělává miliony“. Věřte nebo ne, na
výplatní pásce je nevídávám. Ale miliony u nás nemá ani pan
prezident… Co dělám? Celé dny sedím u notebooku, něco
zapisuju, zakresluju, počítám a nervózně sleduju rozpis
schůzek = „meetingů“, abych do zasedačky přišla dřív než
ostatní a ulovila pro sebe židli. Pak schůzky vedu
a přesvědčuju účastníky, aby plnili úkoly (moc populární nejsem…), nebo poslouchám a mluvím,
mluvím a poslouchám. Nařízená práce z domova, nebo-li home office, jisté útrapy částečně eliminovala.
Pro přechod z meetingu do meetingu stačí dvakrát kliknout na tlačítko a tu jsem ve spojení MadridBerlín-Milán-Lisabon-Černošice-Trnava, tu zas Praha-Brno-Trnava. Při některých Skype schůzkách si
vyřídím telefonáty, odepíšu na jednoduché dotazy a uvařím kafe (zůstane to jen mezi námi, platí?).
Dalším bonusem dočasného trnavského azylu je, že to mám do kanclu 17 schodů, tedy deset sekund i
se zapnutím počítače. Běžná realita je o více než hodinu delší, a to ještě cestou v metru trnu, aby se pod
mou soupravu někdo nerozhodl skočit šipku. Čas neztrácím ani u zrcadla nanášením make-upu a řasenky
nebo zoufalým probíráním šatníku: „Co si dneska vezmu na sebe? – Tepláky jsou fakt nejpohodlnější!
Zdánlivě to může působit jako idylické období. Ale svět není černobílý, ani práce přes internet není
dokonalá. Chybí osobní kontakt s lidmi. Pokud si nezapnete kameru, nevidíte si do tváře, častěji dochází
k neporozuměním. Daleko méně slyšíte se někoho smát. Některé kolegy musíte nahánět, aby se připojili.
Nemůžete si s lidmi zajít na neformální oběd, na kterém leckdy záležitosti vyřešíte rychleji než na
oficiálních schůzkách. Ani na internet není vždy spoleh a často posloucháte, nebo sami produkujete
chrastění. Ale jak myslíte, že by takový nápor sítě zvládaly třeba před pěti lety?
Období pandemie mě zastihlo v době, kdy se zaměstnavatel rozděluje na dvě společnosti. Každý, kdo
někdy zakládal firmu, jistě potvrdí, že jsou to samé starosti: musíte zajistit počítače, přístupy do sídla
firmy, jasně vydefinovat, co kdo kdy v jakém systému bude dělat, nabrat nové lidi a tak dále. Z tohoto
výčtu mám na starost jen zlomek, ale i tak někdy padám na pusu. Kdyby nebylo zázemí mamahotelu,
ve kterém se nacházím, tedy neměla jsem uvařeno, vypráno, vyžehleno, neprohlásila by jednoho dne
při pravidelné dopolední kávě mezi 10:30 – 11:00 vždy přímočará sousedka tu strašnou větu: „Ty ses
tady dobře popravila!“ Ano, přibylo mi pár karanténních kil. Asi se na Chovančák, Vrzavky či ke
všeminské a slušovické přehradě musím vydávat častěji. Ale hlavně, že už aspoň díky Petře Bezděkové
vidím na cestu. Nevím, jak dlouho trnavské „home officové“ dny potrvají, ale něco vám, milí Trnavjané,
povím: má to tu něco do sebe!
Marie Černíčková, aktérka a autorka příběhu
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Zasedání obecního zastupitelstva 18. března 2020
Mimořádná opatření Vlády ČR, v propukající koronavirové krizi, znamenala
omezení volného pohybu osob včetně možnosti shromažďování. Jako obecní
zastupitelé jsme ovšem zareagovali pružně a poprvé v historii obce proběhlo
zasedání zastupitelstva pomocí telekonference. Spojili jsme se díky moderním
technologiím z prostředí svých domovů, pracoven nebo garáží – tam, kde to
podmínky umožnily.
Jednání proběhlo dne 18. března 2020 od 17:00. Hlavním a nejdůležitějším tématem bylo projednat
opatření, která se dotýkají nás všech a domluvit způsob, jak pomoci Trnavjanům v této nové,
bezprecedentní době. Ve sdělovacích prostředcích jsme byli informováni o tom, že nejohroženější
skupinou jsou naši starší občané – připravili jsme list občanů nad 65 let, a dohodli jsme se, že se našich
rodáků zeptáme, zda nepotřebují pomoci s nákupem potravin a léků, návštěvou lékaře a dalších potřeb.
Připravili jsme informační leták se shrnujícími informacemi, který byl přílohou březnového Trnavského
zpravodaje. V počátcích krize měla naše Vláda starosti obstarat potřebný zdravotnický materiál zejména
pro lékaře a nemocnice. Proto jsme řešili, jak můžeme zajistit šití roušek sami, nebo kde sehnat
desinfekci pro naše občany.
Kromě opatření souvisejících s pandemií COVID-19, jsme na tomto zasedání projednávali výběrové
řízení na stavbu mostu k Mateřské škole, naproti hasičské zbrojnice. Nabídku do výběrového řízení
podaly 4 společnosti. Společnost Rebound,
s.r.o. byla zastupitelstvem schválena jako
nejvýhodnější s cenou 5 345 489 Kč. Obec
Trnava počítá se 70% dotací na tuto stavbu.
Obnova mostu č. TR-06-M
Společnost

Cena bez DPH

Rebound, s.r.o.

5 345 489,-

TM STAV, spol. s r.o.

5 487 155,-

SWIETELSKY stavební
s.r.o.

5 578 865,-

KKS, spol. s r.o.

5 748 296,-

Most u hasičské zbrojnice

Zasedání obecního zastupitelstva 7. května 2020
Tentokrát standardní veřejné zasedání obecního zastupitelstva v budově OÚ proběhlo ve čtvrtek
7. května 2020 od 17:00. Starosta zahájil schůzi volbou ověřovatelů zápisu a omluvou neúčasti Petra
Chmelaře. Jednání bylo přítomno 8 zastupitelů, a tudíž byla splněna podmínka usnášeníschopnosti.
Máme radost, že zde byli přítomni i tři občané z veřejnosti. Na programu jednání bylo následující:
Obecní bydlení
I. Pronájem obecního bytu 3+1 v bytovém domě č.p. 314. Starosta obce obdržel 8 žádostí. Podrobnosti
z projednávání tohoto bodu v článku Výběrové řízení bytové jednotky 314/2 na straně 13. Hlasování
bylo veřejné. Paní Bc. Lenka Jakubů získala 6 hlasů, paní Stanislava Klimková 2 hlasy.
Zastupitelstvo rozhodlo o nájmu bytové jednotky paní Bc. Lence Jakubů na dobu 12 měsíců
s možností prodloužení.
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II. Zastupitelstvo obdrželo 4 žádosti o prodloužení nájemních smluv v bytových domech ve vlastnictví
obce. Prodloužení nájemní smlouvy na dobu jednoho roku bylo schváleno paní P. Katrňákové (č.p.
314), paní M. Gerychové (č.p. 314), paní H. Bartíkové (č.p. 314) a paní A. Pavalové (č.p. 326).
Výběrová řízení a dotace
I. Vítězem výběrového řízení na zastiňující techniku oken
ZŠ (rolety pro střešní okna) se stala společnost
SOLARTECHNIK s.r.o. Společnost podala nejnižší
nabídku 74 611 Kč vč. DPH.
II. Zřízení bezpečnostního systému vstupních dveří do
tělocvičny ZŠ Trnava bylo schváleno s cenou 20 085 Kč
bez DPH. Tento systém umožní efektivnější monitorování
pronájmu a přístupu do tělocvičny. Pro vstup budou
využívány čipové karty (20 ks), které evidují docházku
a odpadne tak nutnost předávání klíčů.
III. Nabídka nového bezpečnostního kamerového systému
u základní školy byla odložena k projednání na příští
Nová střešní učebna ZŠ
zasedání.
IV. Nabídky pro zadávací řízení projektové
Trnava – splaškové kanalizační přípojky
dokumentace ke kanalizaci v naší obci podaly čtyři
Společnost
Cena s DPH
společnosti. Předmětem tohoto řízení je zajištění
827 640,potřebné dokumentace, vč. stavebního povolení, Regioprojekt Brno
pro připojení trnavských domácností (cca 300 Recprojekt s.r.o.
1 415 700,přípojek) k centrálnímu kanalizačnímu potrubí.
1 452 000,Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy za cenu Voding Hranice spol. s r.o.
1 415 700 Kč (cca 4 700 Kč za přípojku) se Vodohospodářské
1 778 700,společností Recprojekt s.r.o. Regioprojekt Brno, inženýrské služby, a.s.
s.r.o. ze zadávacího řízení odstoupila po podání nabídky. K tomuto tématu plánujeme v blízké době
uspořádat veřejnou debatu, na níž záležitost důkladně rozebereme, a občané dostanou prostor pro
dotazy.
V. Do veřejné soutěže o zpracování projektové
dokumentace „Zásobování obce Trnava pitnou
vodou“ se přihlásily čtyři společnosti. Zastupitelé
obce schválili nejnižší nabídku 2 310 000 Kč
společnosti
Voding
Hranice.
Projektová
dokumentace slouží jako další krok v žádosti
o dotaci na stavbu vodovodu, se kterým počítá
střednědobý plán rozvoje obce.

Zásobování obce Trnava pitnou vodou
Společnosti
Cena bez DPH
Voding
Hranice
2 310 000,spol. s r.o.
KONEKO, spol. s r.o.

2 640 000,-

AQOL s.r.o.

2 780 000,-

VODIS Olomouc s.r.o.

2 820 000,-

Záležitosti pozemkové, služebnosti
I. Žádost o odkup části pozemku p. L. Macíkem ve vlastnictví obce Trnava cca 40 m2, parcela číslo
3076/11, k.ú. Trnava u Zlína byla schválena s cenou 40 Kč/m2. Jedná se o nestavební parcelu.
II. Žádost M. Bořuty o odkup pozemků ve vlastnictví Obce Trnava byla schválena. Předmětem žádosti
jsou parcely 2210/4 (2530 m2, lesní pozemek), 2193 (460 m2, trvalý travní porost) 2197 (442 m2,
trvalý travní porost) a 2198 (324 m2, trvalý travní porost). Cena transakce 74 570 Kč.
III. Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost R. Hanáčka o odkup části pozemku cca 460 m2, parcela
656/1 a 656/2 k.ú. Trnava u Zlína. Obec projevila zájem o část pozemku ve vlastnictví R. Hanáčka

36

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2020

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

– cca 605 m2 lesní cesty, která slouží jako přístup pro těžbu lesa ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo
schválilo směnnou smlouvu mezi Obcí Trnava a R. Hanáčkem s doplatkem 25 000 Kč ve prospěch
Obce Trnava.
IV. Žádost o odkup části pozemku ve vlastnictví obce Trnava, 20 m2, na parcele 1104, k.ú. Trnava
u Zlína společností E.on Distribuce byla schválena za cenu 40 Kč/m2. Záměrem společnosti je
výstavba kioskové trafostanice pro občany bydlící v ulici za fotbalovým hřištěm.
V. Společnosti E.on Distribuce byla rovněž schválena služebnost pro uložení vedení nízkého napětí
v této lokalitě na parcele 1104, k.ú. Trnava u Zlína ve vlastnictví obce Trnava.
VI. Žádost p. Z. Gerži o změnu územního plánu p.č. 1884/1, 1912/21 a 1921/26 k.ú. Trnava u Zlína ze
zemědělské plochy na plochu pro tělovýchovu a sport byla schválena.
VII. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti Povodím Moravy, s.p. ke stavbě
nového mostu k Mateřské škole byla schválena.
Finanční záležitosti a dary
I. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Trnava za rok 2019. Závěrečný účet byl vyvěšen na
naší úřední desce www.trnava.cz a najdete zde podrobnosti o hospodaření obce Trnava v minulém
roce.
II. Účetní závěrka ZŠ v Trnavě s přebytkem
216 983 Kč, který bude vložen do
rezervního fondu, byla schválena.
III. Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost
o schválení účetní závěrky MŠ v Trnavě
za rok 2019. Přebytek 30 292 Kč má být
rozdělen do rezervního fondu (25 292 Kč)
a do fondu odměn (5 000 Kč).
Zastupitelstvo neschválilo tuto žádost
a odložilo projednávání tohoto bodu na
další zasedání.
IV. Finanční dar 8 000 Kč pro Domov pro Mateřská škola v Trnavě
seniory Lukov byl schválen. Letos byl mimořádně navýšen o 3 000 Kč kvůli současné situaci
s přihlédnutím na vyšší náklady na provoz (desinfekce, vyšší mzdové náklady…).
V. Obecní zastupitelé schválili finanční dar 2 000 Kč na provoz Linky bezpečí. Linka bezpečí je
bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé.
VI. Žádost o souhlas s vyššími náklady pro pečovatelské služby ORP Vizovice je zastupitelstvem brána
na vědomí.
VII. Žádost paní L. Kabourkové o příspěvek 25 000 Kč na vybudování lávky přes vodní tok Trnávky byla
zamítnuta. Důvodem je, že stavební práce na regulaci potoka jsou v režii Povodí Moravy, s.p.
VIII. Pan R. Vogeltanz požádal o poskytnutí dotace 5 000 Kč na Velikonoční nohejbalový turnaj,
přeložený na červen 2020. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím daru za podmínky konání této akce.
Ostatní záležitosti a žádosti
I. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s pandemií COVID-19 byl odložen přesun
vysílání DVBT-2. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o prodloužení vysílání kabelové televize
a infokanálu do 31. července 2020. Cena za kabelovou televizi bude poměrně stanovena. Za rok 2020
tedy 1050 Kč (150 Kč/měsíc).
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II. Nový návrh termínů pořádání svatebních obřadů v roce 2020 byl schválen. Oddávání svatebčanů je
nyní možné během všech dnů od 11:00 do 14:00 s výjimkou od 23. – 31. prosince 2020.
III. Smlouva s obcí Ostrata o ukládání biologicky rozložitelných zbytků biomasy pro rok 2020 byla
schválena.
IV. Usnesením zastupitelstva ze dne 13. prosince 2019 byla stanovena cena poplatku ze psů a z pobytu
na 0 Kč. Na žádost patřičných orgánů státní správy obecní zastupitelé rozhodli o úplném zrušení
těchto obecně závazných vyhlášek.
V. Obecnímu zastupitelstvu byl předložen statut Redakční rady Trnavského zpravodaje. Tento
dokument byl schválen a obecní zastupitelstvo taktéž schválilo členy Redakční rady Trnavského
zpravodaje ve složení: Mgr. Lubomír Vývoda (šéfredaktor), Ing. Bc. Marie Černíčková, Zuzana
Geržová, Mgr. Pavel Hanulík, Ing. Tomáš Hubáček, Ing. Adam Páleníček, Eva Vajďáková. Oficiální
dokument naleznete na stránkách www.trnava.cz v sekci Trnavský zpravodaj.
VI. Obec Trnava bude i nadále zařazena do územní působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Účelem MAS je podpora a rozvoj venkovského regionu, zprostředkování dotací a pořádání
regionálních akcí.
VII. Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko požádalo o schválení upravených stanov –
podpisovým právem v nepřítomnosti předsedy disponuje nově i místopředseda. Zastupitelstvo obce
schválilo tuto změnu stanov.
Oficiální zápis
zastupitelstva.

a znění

usnesení

naleznete

na

www.trnava.cz/uredni-deska/usneseniTomáš Hubáček, zastupitel

Složení zastupitelstva obce Trnava

Ing. Martin Kašpárek
starosta

Jiří Dolanský

Ing. Jana Chrastinová
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Vlastimil Bednařík
místostarosta

Helena Březíková
místostarostka

Ing. Tomáš Hubáček

Ing. Petr Chmelař

Ing. Adam Páleníček

Eva Vajďáková
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Trnavský SCUK
Kvalitní potraviny přímo od farmářů
s dodáním až do Trnavy. Verča je
organizátorkou našeho Scuku více než jeden
rok a spokojených scukařů přibývá. Výběr
potravin je opravdu pestrý, mrkněte na
webové stránky a připojte se mezi ně!
Veronika Kovaříková
tel. 739 426 188

Poděkování

Omluva

„Dobrý den, děkujeme za vzpomínku na našeho
rodáka a strýce – P. Krista Jana 1920-2015 – ve vašem
zpravodaji u příležitosti 100 let od jeho narození,
hlavně paní varhanici Ludmile Škrabanové.
S dovolením jsem celý text použil na stránku P. Krista
Jana, kterou spravuji již více roků. Přeji obci Trnava
jen samé dobré dny.“
Josef Nedvědický

Omlouváme se paní Ludmile
Škrabanové
–
dlouholeté
varhanici v našem kostele – za
nesprávně uvedené příjmení
u jejího příspěvku v minulém
čísle Trnavského zpravodaje.
Redakce TZ

Zajištění Lechnérova mlýna
V důsledku
dlouhodobě
nevyhovujícímu
statickému stavu budovy starosta obce rozhodl
18. května 2020 o zajištění budovy vtlačením
obvodových stěn do vnitřní části budovy tak, aby
se neohrozilo okolí.
Nejstarší důkaz o existenci mlýna č.p. 9 se
nachází v indikační skice Trnavy z r. 1829. Jeho
nejstarší známý majitel byl dle záznamu z
r. 1855 Josef Bednařík, někdejší starosta. Jeho
další majitel, starosta František Rafaja, v mlýně
zřídil r. 1908 i pilu. V následujícím období
vystřídal mlýn několik majitelů a nájemců, aby
mlýn jako poslední užíval Josef Lechner (1940–
1950), ale už pouze k pilařství.

Noví občánci
Adam OSVALD
Veronika MARUŠÁKOVÁ
Tobiáš MATŮŠŮ
Adéla MAHĎÁKOVÁ
Martin VRLÍČEK
Rafael MORAS

04/20
04/20
04/20
04/20
05/20
06/20
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Opustili nás…
Jaroslav KOVAŘČÍK
Emil ŠTĚPÁN
František VIČÍK

02/20
05/20
05/20
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Vyfoťte krásy regionu!
Léto je čas prázdnin, táboráků, výletů za památkami nebo do přírody. Potkáte v lese lišku, nebo jste
vyrazili na Svatý Hostýn pěšky? Pak událost cvakněte na svém mobilu či fotoaparátu a pošlete nám
snímky na trnavskyzpravodaj@email.cz, s popiskem místa a datem pořízení. Nejzdařilejší fotky
zveřejníme v příštím čísle zpravodaje.

Kalendář akcí 2020
7. srpna od 18:00
září
4. října od 13:00
10. října
21. listopadu
4. prosince
31. prosince

Letní lyžařská zábava – FOCUS ROCK, pořádá SK Lyžařský klub
Bazárek dětského oděvu pořádá OÚ Trnava, kulturní komise
Drakiáda na lyžařském svahu, pořádá SK Lyžařský klub
Burčákový pochod, pořádá SDH Trnava
Zábava s kapelou Kosovci, pořádá SDH Trnava
Rozsvícení vánočního stromečku s jarmarkem a nadílkou
Silvestr pro děti pořádaný obcí Trnava

Uzávěrka podzimního vydání Trnavského zpravodaje pro přispěvatele bude ve čtvrtek 10. září 2020. Příspěvky zaslané po tomto datu
nebudou zahrnuty.
Redakční rada Trnavského zpravodaje:
Lubomír VÝVODA, šéfredaktor
Marie ČERNÍČKOVÁ
Zuzana GERŽOVÁ
Pavel HANULÍK

Tomáš HUBÁČEK
Adam PÁLENÍČEK
Eva VAJĎÁKOVÁ
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