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když jsem přemýšlela, jakými slovy zahájit tento úvodník,
velká dřina to nebyla. „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Jde o kultovní hlášku z filmu Rozmarné
léto a byla pronesena v souvislosti s nestálým letním počasím, které připravilo majitele lázní Antonína Důru o zákazníky. Že vám to stejně jako mně něco připomíná?! Na počasí si myslím tentokrát stěžovat nemůžeme. Na rozdíl od
minulých sezon nesnesitelných veder jsme se dočkali vydatných lijáků, až jsme se občas někteří strachem budili ze
spánku a šli zkontrolovat, jestli se voda nedostala do sklepa.
Do role našeho nepřítele číslo jedna se v roce 2020 zdá se
nadlouho převtělil jeden neviditelný prevít a svou pozici si
náramně užívá. Že ho nemáme brát na lehkou váhu, to už
pochopil asi i ten největší optimista, ale po půl roce společného soužití se ukazuje, že větší škody páchá ne na těle, ale
na duši. Je třeba nosit roušku, dezinfikovat si ruce před
vstupem do obchodu, kostela či školy. Ale úplně stejně je
třeba … nasadit si helmu, když jedete na motorce. Je třeba
připoutat dítě pásem, když si sedne na horskou dráhu. A
mohla bych najít další stovky „Je třeba“, jejichž hlavním
smyslem podle mě je: Být obezřetný, … ale taky ne připo…

Vím, že nevím, jak dlouho budou/nebudou děti chodit do školy, nebo školky.
Vím, že nevím, jestli se zase nezavřou hospody.
Vím, že nevím, zda firmy i v našem regionu toto náročné období zvládnou a nebudou propouštět.
Tuším, že se koronavirus ve větším měřítku podívá i do Trnavy.
Doba, ve které žijeme, není jednoduchá, i proto, že jsme se s ní předtím nikdy nesetkali. Ale nemoci tu
byly v minulosti a budou i v budoucnu. Myslím si, že nejhorší, co můžeme udělat, je sílu viru sami
přiživovat. Určitě nemusíme obviňovat druhého z toho, že nemá roušku (kdo z nás ji někdy nezapomněl?), nebo hltat nejnovější statistiky počtu nakažených, což jsou čísla, která v zásadě nic důležitého
nevypovídají. Ano, mějme všeobecný přehled, ale taky si uchovejme zdravý selský rozum. Tomu, věřím, napomůže i letošní očekávaná dobrá úroda trnek. Přeji vám, ať trnky dobře vykvasíte a v palírnách
je správně vypálí. Když si pak na zahradě pod altánkem se sousedy zasoutěžíte, čí slivovice lépe řetízkuje, zazpíváte u ohně nějakou „tu našu“, ne vy, ale virus bude z toho přídělu čerstvého vzduchu a z
vaší dobré nálady „na kašu“.
Jelikož mýlit se je lidské, ale setrvávat v omylu je ďábelské, chtěli bychom vás požádat o vystavení
vysvědčení pomocí přiloženého nebo online dotazníku. Už rok se vám snažíme předávat informace
z obce, školy, školky, farnosti i spolků jinou formou, zavedli jsme například rubriky Rozhovor, Povídka
Ireny Vlčkové, nebo Poznávání trnavských míst. Dejte nám prosím vědět, co se vám líbí, kde nás naopak, tlačí bota, nebo co vám ve zpravodaji chybí. Každý názor nás zajímá. Děkujeme.
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud … jiný.“ Ale rozhodně ne „nešťastný“! Vždyť strávit dovolenou
putováním po moravských a českých končinách mělo taky svoje kouzlo!
Za celou redakci vám přeji pevné zdraví, dobrou mysl a příjemné čtení!
Marie Černíčková, členka redakce
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Vodovod v obci Trnava
Ve čtvrtek 3. září 2020 jsme podepsali smlouvu s firmou Voding Hranice spol. s r.o. na zpracování projektové dokumentace akce „Vodovod v obci Trnava“. Co vás asi zajímá:
Realizace akce by mohla proběhnout v roce 2024.
Předpokládané náklady jsou 80.000.000 Kč.
Dotace SFŽP je v současnosti 90 % veškerých nákladů.
Vodovod bude napojen na přivaděč Sirákov (úpravna vody Karolínka) v obci Všemina. Chtěl bych
poděkovat zastupitelům v obci Všemina a především panu starostovi Romanovi Matůšů za velkou
vstřícnost k naší obci a občanům.
5) Proč budeme napojeni na úpravnu vody Karolínka a ne Klečůvka?
a) z technickoekonomické studie vyplývá několik bodů: přivaděč ze Všeminy je levnější, vyhneme
se dvojitému přečerpávání vody, vodovod vede převážně po obecních pozemcích, při výpadku
elektrické energie budeme moct zásobovat celou obec až tři dny samospádem
b) nemáme zájem spolupracovat s firmou Veolia
c) majiteli Vak Vsetín jsou jednotlivá města a obce
d) jednání s VaK Vsetín probíhá velmi rychle a úspěšně
e) voda z Karolínky je na předních místech v kvalitě, nejen ve Zlínském kraji, ale v rámci celé ČR
6) Proč nebudujeme vodovod zároveň s kanalizací?
a) pokud není v obci kanalizace, vodovod úřady nepovolí
b) ano, je to logické a ekonomické, ale v legislativním prostředí ČR velmi obtížné
c) Na tomto místě bych se mohl bych se, proč se v Trnavě nic nedělo od roku 1948?
d) průměr vodovodní trubky bude 10 cm, v dnešní době se vodovod moc nekope, používá se převážně protlaků.
1)
2)
3)
4)

Vážení občané,
rychlost projektování a výstavby čehokoliv se hlavně odvíjí od souhlasu majitelů pozemků. Pokud nebude kterýkoliv majitel pozemků souhlasit s uložením hlavního vodovodního převaděče, celá akce se
prodraží, ale hlavně přicházíme o čas, který je nejcennější. V poslední době sleduji několik, bohužel už
desítek kauz, kde se sousedé hádají o marginální výměry pozemků. Často tyto případy řeší právníci,
kteří dokonce nutí své klienty pokračovat ve sporech, i když výsledek je často velmi předvídatelný.
Bohužel, často je to z důvodu, kdy v roce 1881 si prapraprapraprastrýc přioral kus meze a úplatný zeměměřič mu to v mapě v měřítku 1:2880 zakreslil. Dalším nešvarem je příchod nových občanů, kteří si
nechají zaměřit své nové pozemky a nehodlají respektovat, že přes pozemek vede neevidovaná, ale zaužívaná cesta. Mohu Vás ujistit, že nakonec budou komukoliv z nás stačit 4 m2, někomu 2 m2, někomu
1 m2 pozemku a někomu místo na poličce ve skříni. Vezměte prosím rozum do hrsti a nevyhazujte
zbytečně peníze za právníky, ale raději si je užijte se svými nejbližšími. Na příkladu koronaviru vidíme,
že jsou v životě důležitější věci.
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Čistička odpadních vod a splašková kanalizace Trnava
Naše obec obdržela dne 9. července 2020
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR ve výši
126.790.100,25 Kč z celkového nákladu
198.886.431,78 Kč na akci ČOV a splaškové kanalizace v obci Trnava. Na dofinancování se použijí vlastní zdroje
a z bankovního úvěru. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení
a dokumentace domovních přípojek. Cena přípojky pro jednu domácnost bude 4.900 Kč. Během října a listopadu budeme záležitost veřejně projednávat a následně vás doma navštíví projektanti.
Občané, kteří nebudou chtít využít služeb obce, mají možnost doložit vlastní projektovou dokumentaci
včetně stavebního povolení, jinak připojeni nebudou. Když to přeložím do češtiny, zaplatím a o nic se
nestarám. Předpokládaný termín zahájení stavby je září 2021 a ukončení stavby v prosinci 2022. Domácnosti, které nebudou připojeny k obecní kanalizaci, budou osloveny Odborem životního prostředí
ve Vizovicích, aby doložily způsob likvidace odpadních vod.
Když to přeložím do češtiny, středověk v prosinci 2022 v Trnavě skončí.

Akce podporované Ministerstvem pro místní rozvoj
Oprava mostu k MŠ
Jedinou stavební akcí v letošním roce je výstavba nového
mostu vedoucího k Mateřské školce. Stavba byla předána začátkem září a dokončena bude do prosince 2020.
Název akce

Obnova mostu č.
TR-06-M přes
potok Trnávka
v obci Trnava117D919001926

Náklady

Dotace

Vlastní

6 872 733

4 810 913

2 061 820

Počítačová učebna
V letošním školním roce jsme předali žákům novou počítačovou učebnu s 21 moderními počítači. Součástí dotace je
i 3D tiskárna. Učebna bude také sloužit jako jazyková laboratoř.
Název akce

Rekonstrukce a
vybavení počítačové
učebny-ID
117D03O001551

Náklady

Dotace

Vlastní

1 000 884

950 802

50 042

Martin Kašpárek, starosta obce
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Kněz Josef Kuchař: Mezi lidmi nedělám rozdíl; smějme se na sebe
Kněz bývá vedle starosty, učitelů a učitelek jednou z nejviditelnějších tváří každé větší moravské dědiny.
Nejčastěji ho můžeme zahlédnout v okolí kostela a fary, případně jako vzácného hosta na rodinných
oslavách. Věřící jej znají zpoza oltáře či kazatelského stupínku. Asi nejblíže mu pak mohou být ve zpovědnici při svátosti smíření. V našem rozhovoru se P. JOSEF KUCHAŘ (59), který excurrendo spravuje
naši farnost, ocitne na opačné straně pomyslné „zpovědnice“. Máme tedy jedinečnou příležitost nahlédnout do života našeho pana faráře blíže a poznat jej – ne pouze jako osobu v ornátu, ale jako obyčejného
člověka z masa a kostí.
Vaše nářečí je krásné a nám, Trnavjanům,
imponuje. Odkud pocházíte?
Já vůbec nemluvím valašsky. Říkám enom
ogaři a cérky (směje se)… Pocházím z Ořechova na Slovácku, okres Uherské Hradiště. Pozor, neplést s Velkým Ořechovem z okresu
Zlín! Mám pět bratrů a jednu sestru.
Vzpomínáte si, co nebo kdo Vás přivedl k celoživotní službě Bohu, tedy ke kněžství?
Naše dědina byla salesiánská a kněží velmi oblíbení, uznávaní, vítaní, také společenští a veselí. Jako teď děti vzhlíží ke zpěvákům, sportovcům, tehdy byli idoly kněží. Snad všichni
moji bratři se chtěli stát kněžími. Bratři se nakonec rozhodli jinak, a na kněžskou dráhu jsem
se vydal jenom já.
Proč jste si to nerozmyslel i Vy?
U mě komplikace nenastaly (směje se). V pěti
letech došel bratr a zvěstoval: ‚Představte si,
každý z nás může být knězem!‘ A já jsem si
řekl: „Tak jestli možu být knězem, tak budu
knězem.“ A pak už jsem celý život chtěl být tím
knězem. Skutečně.
Takže jste si vlastně splnil dětský sen…
Ano. Proto jsem šel hned po maturitě na vojnu,
abych to měl brzo za sebou, a potom jsem se
hlásil na teologickou fakultu. Držel jsem se
svého rozhodnutí a přání. A samozřejmě i Božího volání. Člověk musí věřit a věří, že to Pán
Bůh chce a řídí to.

ale vyznával Ježíši: „Ty víš, že Tě miluji. Ty víš
všechno.“ Nikdy jsem si nemyslel, že jsem
svatý. Uznávat své hříchy a litovat jich, v tom
jsem byl vychovávaný, to mě vždy provázelo.
Ale jak zvládnout to napětí: být knězem, i když
uznávám své hříchy? Můj bratr si při biřmování
zvolil za patrona sv. Josefa a já si k němu našel
cestu. Jak jsme byli salesiánská rodina, na prvním místě byla Panna Maria, Pomocnice křesťanů a spolu s ní i Don Bosco. Na vojně, kde to
nebylo vůbec lehké, mi jeden voják daroval obrázek Jana Křtitele. Bral jsem ho jako boží dar
a celé dva roky jsem si ho schovával ve skříňce.
Když jsem nastoupil do semináře, fascinoval
mě svou společenskostí a veselostí sv. Dominik, zakladatel Dominikánů. Podobně i později
sv. František, když jsem byl kaplanem v Meziříčí.
Na světě je spousta náboženství a církví. Proč
by si měl hledající vybrat právě římskokatolickou víru?
Věříme, že jsme církev nebližší Kristu, nejvěrnější apoštolům. Hlavní křesťanskou zásadou
má být: „Nepovyšuj se nad druhé.“ Kdyby za
mnou nevěřící člověk přišel, že si chce vybrat,
řeknu mu: „Seznam se radši s vícero vírami,
církvemi, a která ti bude pasovat, tu si vyber.“
Nejde se vnucovat. I svatý Pavel říká: „Všecko
zkoumejte a co je dobré, toho se držte.“ Jasně,
díky výchově rodičů jsme katolíci a už nás nikdo nepřetahoval do ničeho jiného, nesnižoval
naši víru. My se odplácíme tím samým.

Máte mezi svatými nějaký svůj vzor?

Býváte při mši nervózní, když víte, že musíte
mluvit před lidmi?

Postupně se se svatými tak nějak spřáteluji. Jako
vy máte svůj okruh přátel, mezi nimiž je vám
dobře a neustále si ho rozšiřujete, já si takový
okruh tvořím mezi svatými. V patnácti letech
mě zaujal svatý Petr, ta jeho kajícnost. Zhřešil,

Myslím si, že mám talent na mše ve všední den.
Ty miluju a jsem uvolněný, jako ryba ve vodě.
Na neděli si to kázání píšu, musí to nějak vypadat. Takže už nejsem tolik uvolněný, přijde nervóza, a tolik si nevěřím. Mám to dobré? Nemám
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to dobré? Sami lidé mi říkají, že mám kázání
lepší přes týden. V neděli že je mám moc složité. To taky přijde víc lidí, i neznámých a je
víc rušno. Lidé přichází později. Jsou i laxní rodiče, kteří nechají děti bez dozoru a neuvědomují si, že to člověka ruší.

Daří se Vám vést dvě velké farnosti?
Přiznám se, že to nezvládám. Jestli mám nějakou vizi, tak osamostatnit farnosti, ať jeden farář má na starosti Slušovice a druhý Trnavu. To
by bylo k dobru.
Jak je daleko rekonstrukce trnavské fary?
Na jaře se na ni byla podívat firma, střecha nás
prý všechny přežije, ale je potřeba opravit fasádu. Slíbili, že pošlou rozpočet, ale zatím nic.
Jak vypadá Váš každodenní den?
Denně sloužím dvě mše – v pět v Trnavě a o půl
sedmé ve Slušovicích. V pondělí, úterý a ve
středu učím náboženství ve Slušovicích. Zaměstnávají mě také ponaučení ke svatbám
a křtinám. Ve čtvrtky a v pátky bývají různé
schůze a chodím po nemocných, třeba i na Hrobice, jsem celý den pryč. Sobot je volných málo,
protože jsou svatby a křtiny. Jediné volno mám
v neděli odpoledne, pokud nejsou křtiny.

Jaká byla Vaše cesta jakožto kněze a ze které
farnosti máte nejhezčí vzpomínky?

Často Vás vídáme procházet se se psem. Byl
jste třeba na Vrzavkách nebo na Paprádné?

Nejraději vzpomínám na Vlachovice, kdy jsem
byl zároveň i kaplanem ve Slavičíně. Žilo to
tam. Každý s druhým počítal a vzájemně si pomáhali. Kdykoliv někdo – hasiči, farnost, obec,
něco uspořádal, sešla se celá dědina. To bylo takové bezva, že se lidi scházeli a patřili k sobě.
Bylo to živé společenství.

Miluju přírodu, takže se mi líbí všude. Nejradši
to mám spojené se zážitky. Třeba jsem došel do
Všeminy a pan farář byl doma. Poseděl jsem
u něho aspoň tři hodiny. On se mnou byl rád, já
jsem s ním byl rád. Domů jsem šel zpátky za
tmy. Podobně jsem navštívil i štípského děkana.
Když jdu přírodou úplně sám, doléhá na mě
smutek. Nejsem samotář. S cílem je to lepší.

Možná by bylo dobré něco takového začít
i tady, v naší farnosti.
Ano, souhlasím.
Jak nás, farníky, k tomu povzbudit?
Těch, co tu pomáhají, je velmi málo. Jsou to velice zasloužilí pomocníci, opravdu věrní, ale dělají to jenom oni. Může být třeba nějaké farní
odpoledne, ale to potřebuje organizátory. Po
kom to můžete chtít? Nemůžeme přetěžovat ty,
kteří něco dělají. Nedávno se mi omluvila paní,
která roky prala kostelní prádlo. Na mši jsem
tedy vyhlásil, aby se někdo přihlásil. Zatím bezúspěšně. Do práce se nikdo nový nehrne. Chybí
hlavně mladí pomocníci.
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Je něco, co byste chtěl čtenářům vzkázat?
Třeba i těm, kteří Vás neznají?
Chtěl bych jim vzkázat, že je zdravím a líbí se
mi místo, kde žijí. Přeju jim, ať se jim vyhýbá
každé neštěstí. Rád se s každým potkám. Obzvlášť s tím, kdo pozdraví a usměje se. Tak ať
se zdravíme a usmíváme, protože to určitě má
cenu. Úsměv potřebuje každý z nás, i farář.
Marie Černíčková a Pavel Hanulík
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Ženy v akci!

nablýskané faře však přece nejlépe dojdeme
společně!?

Když se řekne „Je tu práce jak na kostele!“, většinou si představujeme, že místo, o kterém se
hovoří, se stalo terčem náletu malířů, instalatérů, či topenářů. Může jít také o prostor, kam
utěrka s Okenou, smetáček s lopatkou, nebo
kýbl s vodou nezavítají, jak je rok dlouhý.

Po třech hodinách byste seschlou mouchu, pavučinu ve výklencích, či šmouhu na zrcadle hledali marně. Né, že by se naše počínání obešlo
bez drobných nehod. Věřím, že jedna rozbitá láhev s vínem dobrý dojem z vydařené akce nikomu nezkazila. Ze mě se taky stala opravářka
žaluzií. Ať nemám hřích – ty žaluzie v kuchyni
jsem spravila tak kvalitně, že skončily v kontejneru. Aspoň nebudou panu faráři vadit ve výhledu na pasoucí se daňky. Kdyby se našel nějaký ochotný opravdický renovátor žaluzií
mezi čtenáři této reportáže, nechť se prosím
s nářadím dostaví na faru. Měl by tam žně.
Na závěr bych ráda doplnila, že po celou dobu
panovala v jednotce výborná nálada, pan farář
se nabídl, že i kávu uvaří, a všechny jsme domů
odjížděly jen s těmi nejlepšími pocity. Když se
nás, dá-li Pán Bůh, sejde příště víc, a třeba
i mužů(!), určitě si tu práci lépe rozvrhneme,
a zbyde pak čas i na to kafe spojené s příjemným povídáním nejen o tom, jak se uklízívá na
faře.

Zkrátka a dobře je potřeba provést velký generální úklid. Na sobotu 8. srpna připadl tento den
místní faře. Že tuto budovu kolemjdoucí na
hřbitov nepřehlédnou, netřeba zdůrazňovat.
Vstoupíte-li ovšem dovnitř, naskytne se vám
příležitost zjistit, kolik místností se do dvou
obyvatelných pater dá vměstnat. A oken? Ani
prsty na čtyřech rukách by vám nestačily, kdybyste se je snažili spočítat. Projektant se na trnavské faře do slova a do písmene vyřádil.

Marie Černíčková, členka uklízecí roty

V osm ráno k budově nastoupila pětičlenná
uklízecí jednotka, kterou se mnou a sestrou
Martinou tvořily Božena Hanulíková, Sylva Divílková a Libuše Vyvlečková. Žádné dlouhé vítání se nekonalo – „Povídat si můžeme, až budeme mít odmakané“! Takže vybaveny parními
čističi se část pustila do oken (ta síta v nich nám
byl čert dlužen!), jiné se věnovaly kachličkám,
toaletám, sprchovým koutům či umyvadlům, a
nakonec se utíral prach, vysávalo a stíralo. Dopoledne si nás přišel zkontrolovat i pan farář. A
asi toho po chvíli litoval. To když jsem po něm
jednou chtěla donést provázek, podruhé zase
smeták… K tomu cíli – k navoněné a čistotou
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Zprávičky z mateřské školičky
A už je tu zase září,

Je to léto, ale babí!

slunce ještě pořád září.

Pavouci své sítě staví.

Na podzim to nevypadá,

A když na ně padne rosa,

i když občas listí padá.

rozzáří se i ta vosa.

Posílám mnoho pozdravů z naší mateřské
školičky a dovolte, abych Vám napsala několik řádků o tom, jak jsme zakončili uplynulý starý rok a přivítali ten nový.

Průběh loňského školního roku ovlivnily nečekané zvraty
a změny, tudíž jsme se s dětmi nemohli účastnit plánovaných akcí, výletů a tradičních aktivit. Ale již v půlce června jsme se rozhodly začít organizovat letní
zahradní slavnost, která se uskutečnila 20. srpna. Myslím si, že jsme přítomné docela překvapily rozmanitostí programu. Podívejte se na vše vystihující fotečky.

10
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Dovolte, abych touto cestou vyslovila VELKÉ DĚKUJI, zejména všem mým holkám, které akci vymyslely, zorganizovaly a podílely se na jejím zdárném průběhu. Děkuji panu Horákovi za Slušovic
a Obecnímu úřadu Trnava za sponzorskou podporu. Děkuji také všem dětem, rodičům i ostatním, kteří
se našeho letního setkání zúčastnili.

Velkolepě jsme se rozloučili s uplynulým školním rokem a po zasloužené dovolené jsme se pustily do
práce. Mateřská škola byla v letním období uzavřena 4 týdny, tudíž veškeré přípravy a úklid školy probíhaly za běžného provozu. I tak jsme vše zvládly a prvního září jsme mohly přivítat děti s krásně připravenou školičkou. Uběhlo jen pár dní a už máme za sebou divadélko i EVVO vycházku do okolí.
Pevně doufám, že všechen další plánovaný program se nám podaří uskutečnit a nový školní rok prožijeme v klidné a pokojné atmosféře.

Přeji Vám všem krásné podzimní dny
Marcela Hanulíková, ředitelka MŠ
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Nový školní rok
Po neobvykle dlouhých prázdninách nám začal další školní rok! Všichni jsme šli 1. září do školy zvědaví, jaký tento rok vlastně bude, jestli vůbec začne….
První školní den neproběhl tak, jak jsme si představovali. Venku bylo chladno a pršelo. Přesto jsme
zahájili školní rok tradičně v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie mší svatou. V osm hodin
jsme se však nesešli na školním dvoře. Protože nebylo doporučeno pobývání skupiny větší než 100
osob v uzavřeném prostoru bez roušek, nesešli
jsme se ani v tělocvičně.
Ale nám to nevadilo a začali jsme školní rok ve třídách!
Svou novou životní etapu zahájili naši letošní prvňáčci (pět holčiček a dva kluci) ve spojené třídě s druháky (šest holčiček a jeden kluk). Kromě paní ředitelky, která tuto třídu učí společně s paní učitelkou
Mgr. Petrou Kašpárkovou (PRV, HV, VV, PV) a Mgr. Irenou Košárkovou (TV), prvňáčky přivítali také
pan starosta Ing. Martin Kašpárek s paní místostarostkou Helenou Březíkovou a naším farářem P. Josefem Kuchařem. Prvňáčci slyšeli přání hodně zdraví, úspěchů a hlavně mnoha společně prožitých chvil.
Ve třetí třídě (11 kluků, 7 holek) pokračuje s loňskými druháky paní učitelka Mgr. Irena Košárková
a čtvrtou třídu (6 chlapců a 5 dívek), ve které je letos 11 žáků (6 chlapců a 5 dívek), učí paní učitelka
Mgr. Adéla Pavelková, která zároveň vyučuje ruský jazyk na II. stupni. Třídní učitelkou páté třídy
(7 chlapců a 6 dívek) je Mgr. Petra Kašpárková.
Na druhém stupni je v šestém ročníku 17 žáků (10 chlapců a 7
dívek) a třídní učitelkou je Mgr. Hana Bartíková. Sedmý ročník
tvoří 10 chlapců a 5 dívek s třídním učitelem Mgr. Lubomírem
Vývodou. Osmáky (10 chlapců a 10 dívek) vede Ing. Jana Divilková a deváťáky (8 chlapců a 5 dívek) Mgr. Věra Marková.
Celkem letos bude do trnavské školy chodit 121 žáků.
Po mateřské dovolené jsme uvítali Mgr. Ivetu Patákovou, která
vyučuje na II. stupni výtvarnou, pracovní a hudební výchovu,
výchovu ke zdraví a občanskou výchovu a tělesnou výchovu
dívek na II. stupni. Fyziku a fyzikální praktika vyučuje stejně jako vloni Mgr. Vladislava Mžourková.
Provoz školní družiny je zajištěn denně od 11 do 16 hodin ve dvou odděleních, která vedou paní vychovatelky Jana Špačková a Kateřina Garguláková.
Situace během prvního školního týdne se však v celé republice změnila… Od října jsme připraveni na
vedení kroužků: Angličtina hrou, Dramatický kroužek, Pohybové hry, Florbal, Badminton, Výtvarný
kroužek, Flétna, Anglická konverzace. Jestli to bude možné, moc se na to těšíme…. Uvidíme.
Škola se za poslední půl rok opět zmodernizovala. Můžeme se chlubit novou počítačovou učebnou v přízemí a dílnami v „podpalubí“ naší školy. Nový čipový systém ve školní jídelně je velmi progresivním
zlepšením školního stravování. Je vidět, že se o nás náš zřizovatel velmi dobře stará. Děkujeme.
Stejně tak bychom rádi uskutečnili všechny tradiční podzimní i zimní akce ve škole i v obci. Jsme také
připraveni na distanční výuku…., ale přejeme si být co nejdéle SPOLU.
Pěkný, slunečný a zdravý podzim všem žákům a zaměstnancům školy, ale i vám všem přeje
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy
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Školní stravování 2020/2021
Od 1. září 2020 se pro školní rok 2020/21 změnil způsob přihlašování a odhlašování ke školnímu stravování – přešlo se na moderní digitální systém. Nově každý rodič obdržel přihlašovací údaje pro objednávání stravy prostřednictvím www.strava.cz, který obsahuje číslo jídelny, přihlašovací jméno a heslo.
Děti pro odběr obědů u výdejního okénka používají identifikační čipy. Rodič tak má přehled, zda dítě
na obědy chodí. Čipy si rodič zakoupí v kanceláři školní jídelny společně s odevzdáním přihlášky a převzetím přihlašovacích údajů. Cena čipu je 115 Kč. V případě ukončení studia žáka bude záloha za čip
vrácena společně s čipem. Při ztrátě čipu má strávník povinnost si zakoupit nový čip.
Jak to funguje?
Obědy jsou přihlášeny všem strávníkům na celý měsíc dopředu a povinností
rodičů je včasné odhlašování stravy z důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole
(nemoc, zubař, dovolená) prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace
Strava.cz. Odhlášení je povoleno do 12:00 hod. předchozího dne. Budeli tedy žák chtít odhlásit stravu na středu, čas pro odhlášení vyprší v úterý
úderem 12:00 hodiny. Později není možné stravu odhlásit. V případě neodhlášeného oběda v prvním dni nepřítomnosti (dítě má ráno horečku a zůstane doma), je možné jídlo vyzvednout a odebrat do jídlonosiče v době
10:30 – 13:30.
Zavedl se také nový způsob úhrady stravy. Každý plátce si zřídil svolení k inkasu pro číslo účtu:
1409329359/0800.
Vedoucí jídelny pravidelně každý měsíc kolem 20. – 25. dne strhne zálohovou částku na následující
měsíc a případné odhlášky stravy za uplynulé období v ní budou zohledněny. Minimální limit pro
inkaso činí 900 Kč za dítě.
Řád školní jídelny a další informace najdete na webových stránkách školy: https://zs.trnava.cz/
Jsme si vědomi, že nový systém má určité mouchy, kterým se dopředu nedalo předejít. Žádáme o trpělivost, než se nám vše podaří dobře nastavit a věříme, že si nový systém časem oblíbíte.
Božena Hanulíková, vedoucí školní jídelny
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Máme rádi Česko 2020
I letos jsme se tradičně vydali na desetidenní táborové putování na naše oblíbená Kamínka v Roštíně.
A protože „Máme rádi Česko“, cestovali jsme po jednotlivých krajích, poznávali krásy našeho Česka
a užívali si hezké počasí.
Kdo že to letos soutěžil v celotáborové hře? Holubáci v čele s Vikčou Krejčí, Pilsneři s kapitánkou
Nikčou Böhmovou, Moravani měli kapitánku Julču Daňovou. Kameňáky vedl Marek Zvoníček, kapitánem Pradědů byl Pavel Chovanec a Sámovcům velel Jonáš Fojtů.
V každém kraji nás čekalo hned několik her. Ve Středočeském kraji jsme si museli najít ubytování,
aby se tam vešel celý tým. A tak jsme si v Praze postavili vlastní hotely. Jeden byl s výhledem na
Pražský hrad, jiný byl vedle Karlova mostu. V dalším měli šikovného kuchaře, který chystal výtečné
snídaně. Ubytovat se nám podařilo všem! Užili jsme si také večerní toulky Prahou, kde jsme navštívili
celkem 120 zajímavých míst, jako je třeba Klementinum, Karlův most, Hradčany, Národní divadlo,
Kačerov, O2 Arénu, ČVUT, Karlovu univerzitu a spousty dalších. Procházku jsme si užívali a po návratu jsme si všechna navštívená místa poctivě zapsali, abychom si své zážitky zapamatovali co nejdéle.
V Libereckém kraji na nás čekala výzva – Jizerská padesátka. Čekalo nás několik disciplín, které zkoušely naši bystrost, pružnost, rychlost, vytrvalost i štěstí. Skákali jsme 50 sekund přes švihadlo, házeli 50
x kostkou a sčítali hozená čísla dohromady, psali 50 zvířat a 50 rostlin vyskytujících se v ČR, odpovídali
na 50 záludných otázek, skládali co nejvíce slov z písmen „J I Z E R S K Á P A D E S Á T K A“ a
hledali postupně čísla v obrázku až do padesáti. Den v Libereckém kraji jsme zakončili stylově
v Liberecké zoo, která je známá chovem bílých tygrů. Sbírali jsme různě dlouhé tygří ocásky, které byly
v táboře, a snažili jsme se je navázat na sebe, aby nám jejich spletením vznikl co nejdelší ocásek.
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Při detailnějším prozkoumávání Královehradeckého
kraje jsme se pustili do sčítání lidu z celého území. Navštívili jsme různé vesnice napříč všemi okresy. Jako
správní komisaři jsme si museli zapamatovat názvy
jednotlivých měst, počet obyvatel a přesné PSČ obce.
To jsme pečlivě nosili ve své hlavě až ke svému týmu
a zapisovali.
V naší zlínské domovině jsme se pustili do další cestovatelské výzvy. Mapovali jsme území České republiky
pro Tomáše Baťu, který chtěl rozšířit svůj obchod i do
ostatních okresů. Skládali jsme mapu, která byla rozstřihaná na jednotlivé okresy. Práce to byla vskutku
mravenčí. Kousky, které jsme sbírali, jsme předali našemu týmu, kde už vyčkávali zkušení geodeti, jejichž
úkol byl stejně nelehký jako náš. Geodeti skládali a lepili mapu, abychom mohli dále bezpečně cestovat a nebloudili jsme na své cestě. Pomohli jsme také co nejlépe nabalit do kufru vše důležité pro cestovatele pana
Zikmunda. Ani Masters od Rock nás ve Zlínském
kraji neminul a hudební festival jsme si pořádně užili!
Po přemístění do Moravskoslezského kraje nám v rámci fyzické přípravy na zdolávání nejvyššího
vrcholu pomohla rozcvička s panem Zátopkem, který se tu narodil. A pak to přišlo. Vyrazili jsme
ze základního tábora. V půli cesty jsme zastavili na prvním záchytném bodě a dopřáli si první dobroty
z balíčků. Počasí bylo krásné a my jsme všichni za svůj výkon dostali na Bunči od našich vysokohorských vůdců malinovku jako odměnu! Po delší pauze a dostatečné aklimatizaci (chtěli jsme se vyhnout
výškové nemoci) jsme vyrazili do třetí vrcholové etapy ze čtyř, a tou byl výstup na Brdo. I tuto část jsme
zvládli levou zadní. Odměnou za vynaložené úsilí nám byl krásný výhled do širokého dalekého okolí.
Po náležité pauze a doplnění energie jsme se pustili do neméně náročného sestupu, který jsme opět
zvládli na jedničku s hvězdičkou. Do tábora jsme dorazili plni endorfinů a radosti z výšlapu.
Na Vysočině jsme zamířili rovnou k Sázavě. Vydali jsme se po stopách Jaroslava Foglara a jako správní
„Hoši a holky od Bobří řeky“ jsme rozdělávali co nejrychleji oheň a snažili jsme
se přepálit provázek mezi dvěma klacíky.
To vše za pomocí pouze 3 sirek. Jako šikovní skauti jsme to zvládli hravě a byli
jsme připraveni vyrazit na sázavský vodácký kurz na Stvořidlech. Kapitán učil
svou posádku, jak správně postavit parník. Jakmile to všichni členové zvládli,
byli vybráni ti nejzručnější dva, kteří ho
měli postavit společně pouze dvěma
rukama (ne čtyřmi). Úkol to nebyl zrovna
snadný, ale všechny naše posádky byly
zkušené. V rámci příprav na samotné
sjíždění řeky jsme si jako dobří vodáci
museli sehnat podél břehu vhodná pádla. Bez nich se plout prostě nedá. A vyrážíme! Na řece nás čekalo
40 nástrah v podobě balvanů a jezů. Ty jsme překonali zodpovězením otázek. A že to teda byla jízda!
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V Ústeckém kraji se k nám dostalo dávné poselství praotce Čecha. Jeho zpráva byla veledůležitá a bylo
nezbytné si ji co nejrychleji a nejpřesněji předat mezi členy týmu slovně. Proto jsme se zprávu učili a na
osmi stanovištích si ji od města k městu předávali dál. Bylo nezbytné, abychom si ji předali co nejrychleji, ale pochopitelně také co nejpřesněji.
Vyzkoušeli jsme si také, jak se asi žilo
pod věhlasným Řípem. Zjistili jsme, že to
nebylo nic lehkého. Stavěli jsme si chýše,
při tom jsme také museli myslet na oběd
a mít tak dostatek všech surovin. Vždy,
když zazněl signál, jsme museli být
schopni připravit na oběd, při jiném signálu jsme museli mít materiál na postavení nové chýše. Celou situaci nám stěžovala povodeň, která nám sebrala vše, co
jsme měli. Hra byla svižná, bavila nás
a nasmáli jsme se u ní. Po hodině se nám
úspěšně podařilo osídlit celou oblast pod
Řípem. Po večeři jsme se přesunuli
o 1500 let později. Na našem území za tu spoustu let vznikl obrovský golfový areál. A tak jsme se svými
golfovými holemi vyrazili do terénu, kde na nás čekalo 10 jamek.
Jaképak zajímavosti nám asi nabídl Olomoucký kraj? Olomócká dvónolka! Jak
táborníci správně hádali, v Olomouckém
kraji má sídlo firma Toi Toi. Každý z nás
získal pro začátek hry tři útržky toaleťáku, který měl svou důležitost. Kdo jich
měl nejvíc, zvítězil (i tak trochu sám nad
sebou). Museli jsme také vyřešit veliký
problém. Z věznice Mírov opět utekli
vězni. Tentokrát jich však bylo rovnou
40. Jednalo se o různé gangy nebezpečných zločinců, kteří se ukrývali po celém
táboře. Situace si žádala okamžité řešení,
a tak jsme pomohli nebezpečné gaunery
dopadnout tím, že jsme sestavili jejich
indetikit (portrét pachatele).
V Karlovarském kraji jsme se účastnili Karlovarského filmového festivalu. Byli jsme pozváni
na premiéru Pirátů z Karibiku. Po přesunutí do
Plzeňského kraje, kde se ve společnosti Škoda
Transportation vyrábí lokomotivy, jsme si vyrobili vlastní vlakovou soupravu, která musela mít
pevnou konstrukci, 4 kupé, 2 světla a komín. Po
zkontrolování vlaku odbornou technickou komisí, jsme se vydali na výlet z Plzně až na Šumavu k pramenu řeky Vltavy. Cestou jsme projížděli různými stanicemi, 2 x jsme i přestoupili
a museli změnit místa k sezení. Po příjezdu
k pramenu Teplé Vltavy nás čekalo příjemné
osvěžení.
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2020
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DĚTSKÝ TÁBOR

V Jihočeském kraji jsme podnikli literární putování po nejznámějších hradech
a zámcích, jako je Jindřichův Hradec,
Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou
a spousta dalších. Zaposlouchali jsme se
do pověstí a bájí a správně jsme doplňovali chybějící slova, aby byl příběh kompletní a my tak mohli odhalit další záhady vztahující se k jednotlivým místům.
Z Jihočeského kraje jsme se přesunuli
rovnou do metropole Jihomoravského
kraje, a to přímo na Masarykův okruh
v Brně. Zde nás čekal večerní závod po
okruhu, při kterém jsme vyjížděli
ze svých závodnických stájí a museli
udělat co nejvíce okruhů se svíčkou,
aniž by nám zhasla.
V Pardubickém kraji nás potkalo
opravdu velké štěstí, zrovna se jela
Velká pardubická! A my jsme se svými
dobře vytrénovanými stájovými koňmi
mohli závodit také.
A jak naše putování dopadlo? Táborníci
i vedoucí si to moc užili, počasí nám
přálo, zranění se nám vyhýbala a jídlo bylo jako každý rok naprosto vynikající!
Máme radost, že s námi
jezdí každý rok tolik dětí.
Protože je náš tábor však určen jen dětem do deváté
třídy, tak patnáct našich
dlouholetých
táborníků
s námi bylo letos naposledy.
Všem jim moc přejeme, ať
se jim daří v další životní
etapě. Na zbylé táborníky se
těšíme opět za rok na Kamínce, tentokrát v termínu
18. - 28. 7. 2021!
Pokud si chcete prohlédnout
naši fotogalerii z tábora a zavzpomínat na letní dobrodružství, určitě si rozklikněte www.taborytrnava.rajce.idnes.cz.
Těšíme se zase za rok! A kdo ví, třeba se tentokrát vydáme i mimo naši Galaxii.
Michaela Bednaříková, táborová vedoucí
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Včelaři
Letošní včelařský rok bude patřit k nejslabším za mnoho posledních let. Průběh počasí sice pomohl
snížit hrozivý vláhový deficit v krajině, na polích a v lesích, ale nepřál včelám a včelařům. Mírná zima
vyhovovala škůdcům včelstev, především roztočům. Suché a chladné předjaří a poté i chladné jaro
s velkým množstvím srážek omezily včelkám možnosti sběru nektaru a pylu. Za teplého počasí klade
matka v úlu hodně vajíček. Přijdou-li však záhy chladné dny, včely začnou nanošené zásoby zpracovávat
k vlastnímu krmení. Včelaři tak vytáčeli mnohem méně medu, než u nich bývá zvykem.
Množství květového medu bylo u nás letos průměrné, ale lesní med nebyl tentokrát téměř žádný.
Důvodem bylo špatné počasí v době intenzivního
výskytu medovice, která je základem pro oblíbený
tmavý med, lidově zvaný lesní med. Celou situaci
lze s lidmi srovnat v období pandemie Covid-19,
která značně ztížila poměry ve všech směrech. Na
druhou stranu to bylo pro nás všechny poučné
v tom, že příroda mnohdy postihuje nejenom hmyz
a zvířata, ale vše, co je její součástí. Snad můžeme
jen doufat, že se situace u včelařů i včel do budoucna zlepší.
V letošním roce jsme se za včelařský kroužek rozhodli uspořádat Včelařský den, který se uskutečnil
na zahradě pivovaru Vraník. Akce se skládala
z krátkého seznámení s prací včelaře i z praktických ukázek včelařských věcí a pomůcek, které
ulehčují v dnešní době včelařům práci. Program byl
zaměřen zejména pro přátele a rodiny s dětmi, ale
samozřejmě i pro veřejnost. Všichni účastníci si
mohli vyzkoušet včelařské overaly, aby s námi
mohli jít ke včelám a spatřit i včelí královnu.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat Slávce Vraníkové a celému personálu pivovaru Vraník, který se
o nás postaral a dovolil nám akci uskutečnit. Velké díky patří i mému asistentovi Lukáši Hanulíkovi.
Roman Droběna, jednatel

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2020
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Honební společenstvo Trnava - Vrchy
Není tomu tak dlouho, co jsme četli červnové
vydání zpravodaje. Čas uplynul jako voda a již
první týden v září nám naznačil, že příroda pomalu uzavírá léto a přichází k nám podzim.
Zkracující se den a studené noci spojené s ranními mlhami toto potvrzují. Není pochyb, že si
užijeme ještě pár slunných dní, babí léto se
ukáže v plné kráse, lesy se zbarví do pestrobarevných barev a v přírodě bude vládnout podzimní atmosféra.
Co čeká nás, myslivce, v období podzimu a jak
důležitá je naše péče o zvěř v tomto období?
Velmi důležitá. Měsíc září a říjen mění podmínky života pro zvěř. Končí parné letní dny, ve
kterých jsme si nasušili dostatek kvalitního sena
na celou zimu. Začíná období, kdy zahajujeme přikrmování zvěře jadrnými krmivy, která jsme si tradičně jako každý rok již v prvním týdnu měsíce září zajistili a rozvezli po honitbě do krmných zařízení.
Přestože má zvěř v tomto období mnoho zdrojů potravy v podobě paše, padajícího ovoce, je velmi důležité začít s naší péči a zvěř přikrmovat. Pravidelným podáváním jadrného krmiva v menších dávkách
si zajistíme velký přísun energie
a zvěř si díky této živině získává tukové zásoby, které jsou pro ni nezbytné, aby nestrádala v zimním období. Je velmi důležité začít s přikrmováním takto brzy, jak zmiňuji.
Tento fakt potvrdí i staré myslivecké
přísloví: "Poslední zrno z pole, první
zrno do krmelce".

V polovině srpna jsme se začali věnovat odlovu zejména daňčí samičí
zvěře, které je v naší honitbě čím dál
víc. Abychom si vytvořili zásoby
zvěřiny a včas vykryli požadavky
spolků či akcí naší obce, jako například lampionový průvod, plesy
apod., zabývá se už nyní celé sdružení lovem. Našim cílem je splnit
plán lovu v co nejkratší době, abychom mohli požádat patřičné orgány
o navýšení odlovu hlavně daňčí samičí zvěře. Tento krok jsme v loňském roce po velkém úsilí splnili
a máme to v plánu i letos, abychom
dodrželi dosavadní kvalitu daňčí
zvěře nad kvantitou.
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Že v Trnavě máme velmi vysokou kvalitu daňčí zvěře, jsme se přesvědčili na chovatelské přehlídce
trofejí, která se uskutečnila první víkend v září ve Vlachovicích. Naše honitba opět prokázala svoji kvalitu, která široko daleko není na tak vysoké úrovni. Již brzy začne období daňčí říje, která zpravidla
probíhá v polovině října. Toto období je pro nás největším zpestřením za celý rok. Je vyznačováno
abnormální aktivitou daňčí zvěře doprovázenou rochajícími daňky, kteří mezi sebou svádějí dech beroucí souboje, které mnohdy končí i uhynutím slabšího jedince. V toto období je možné vidět a též slyšet
chloubu naší honitby v podobě kapitálních silných daňků.
Na konci září pořádáme tradiční myslivecké střelby na střelnici v Kroměříži, kterých se všichni účast-

níme. Cílem této každoroční akce je ověřit kvalitu a funkčnost nejen zbraní, ale i nás myslivců, přesvědčit se o svých schopnostech a dovednostech, které jsou při lovu nezbytně nutné, zejména na honech či
naháňkách.
Pro letošní rok máme v plánu jeden velký hon a několik menších naháněk na černou zvěř. Jelikož v posledních dvou letech byla situace díky africkému moru prasat velmi obtížná a legislativně nereálná
k uskutečnění společných honů, chtěli bychom tyto akce uspořádat ke konci letošního roku. Rozhodli
jsme se, že o této akci budeme předem informovat občany, a tím zejména zvýšit bezpečnost v době
honu. Součástí informací budou datum, časový harmonogram a lokalita, kde se tento hon bude konat.
Zároveň bych si dovolil jménem Honebního společenstva pozvat kteréhokoliv z občanů na tuto akci.
Přesný termín bude předem zveřejněn na informačních místech naší obce. Srdečně uvítáme každého
účastníka. Každému zájemci v pozici honce můžeme slíbit celý den plný nevšedních zážitků, uvidíte
spoustu zvěře v naší honitbě, přesvědčíte se o vysoké úrovni této společenské akce a na závěr prožijete
tradiční mysliveckou poslední leč s občerstvením a tombolou.

Radomír Hanáček ml., člen spolku
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SK Lyžařský klub Trnava
Po nezdařených jarních akcích, které jsme se rozhodli kvůli zásadním omezením společenských akcí
nepořádat, jsme se s veškerým úsilím vrhli na přípravu 3. ročníku Letní lyžařské
zábavy, která se uskutečnila v pátek 7. srpna 2020. S přípravou areálu na zelené louce v Trnavě-Jamicích jsme tentokrát začali s větším předstihem, aby bylo vše perfektní a nic nebránilo zahájení dalšího
ročníku této – v širším okolí už dobře známé - akce. Letos nám počasí přálo a všichni účastníci, kterých
se nakonec sešlo téměř 400, si mohli teplý letní večer náležitě užít. Letos poprvé se o hudební produkci
postarala kapela FOCUS ROCK. Občerstvení zajišťovaly dva dobře vybavené stánky s nápoji všeho
druhu. Ve třetím stánku s pochutinami jste mohli ochutnat tradiční klobásu a cigáro z udírny, párek
v rohlíku a novinku v podobě pizzy a domácího guláše. Na čepu byly nově tři druhy piv. Radegast 10°
a 12° doplnila nezbytná jedenáctka z trnavského pivovaru Vraník. Všem účastníků velice děkujeme za
podporu a těšíme se na další společné akce.
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Připravované akce:
Na podzim nás neminou nedělní dopolední brigády na lyžařském vleku, protože bude nutné pokračovat
v obnově nátěrů všech budov i strojní části lyžařského vleku, provést údržbu travnatého podkladu svahu
a připravit vlek na lyžařskou sezónu, která už snad letos musí přijít. Díky deštivému průběhu léta věříme,
že nám bude počasí i sněhová nadílka přát, takže se lyžařský vlek opět rozjede pro členy klubu i pro
širokou veřejnost.
V neděli 4. října 2020 od 13:00 se uskuteční již 20. ročník Drakiády na lyžařském svahu. Pro děti
bude vedle soutěže v pouštění draků připraven skákací hrad a další zábavné atrakce. Celé odpoledne
završí branný závod po svahu nahoru a zpět. Pro všechny malé i velké účastníky bude po celou dobu
zajištěno rozmanité občerstvení. Proto neváhejte a přijďte provětrat své draky!
Podrobnější informace o připravovaných akcích naleznete na webu www.lyzari.trnava.cz.
Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava
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Fotbalová sezóna se nám opět rozjela
Stejně jako jiná sportovní odvětví, i fotbal zcela ochromila koronavirová pandemie.
Celá jarní část fotbalové sezóny byla před začátkem zrušena,
a celá fotbalová skupinka, jak hráčů či fanoušků, zapomněla
na fotbalové víkendy. Po půl roce se opět přihlásila další sezóna, která se hraje vždy systémem podzim / jaro.
Po sezóně bylo před námi rozhodnutí, co se staršími žáky, protože 5 hráčů již spadá do kategorie dorostenců. Rozhodovali
jsme se do posledního dne před podáním přihlášek do další
sezóny a nakonec jsme se přiklonili k vytvoření pouze týmu
mladších žáků, kteří hrají svá utkání na polovině hřiště v počtu
7+1. Jedná se o děti s ročníkem narození 2008 – 2009. Trochu
oleje do ohně přilil samotný fotbalový svaz, který pro tento
rok vymyslel výjimku, že zde můžou hrát i 3 starší děti narozené v roce 2007. Některé oddíly údajně poukazovaly na nedostatek
hráčů,
ale
co
vidíme
my
sami,
s větším počtem kluků, než bylo prezentováno.

zajíždí

k

nám

mužstva

O naše mladší žáky se jako loni starají Martin Malčík s Mojmírem Mikou. S dopravou na zápasy pomáhají také rodiče.
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U mužů se nic zásadního nezměnilo a budou se dále potkávat na svých fotbalových utkáních
s týmy z okolí. Do fotbalového mužstva se vrací Martin Vrána. Oslovili jsme i kluky, kteří skončili
v žácích. Mezi naše velké fotbalové soupeře budou opět patřit „ B „ mužstva z okolí, ale i ostatní nás
jistě potrápí.

ROZPIS MUŽI TJ Sokol Trnava – PODZIM 2020
Kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

Datum
16.8.2020
23.8.2020
30.8.2020
6.9.2020
13.9.2020
20.9.2020
26.9.2020
4.10.2020
11.10.2020
18.10.2020
25.10.2020
1.11.2020
8.11.2020

Čas
17,00
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,00
15,00
14,30
10,00
13,30
13,30

Utkání
VŠEMINA – TRNAVA
TRNAVA - JAROSLAVICE „B“
VESELÁ „B“ - TRNAVA
TRNAVA - PŘÍLUKY „B“
KUDLOV - TRNAVA
TRNAVA MÁ VOLNO
LŮŽKOVICE „B“ - TRNAVA
TRNAVA - PROVODOV
KOMÁROV - TRNAVA
TRNAVA – ZÁDVEŘICE
MYSLOČOVICE „B“ - TRNAVA
TRNAVA - RACKOVÁ
NEUBUZ - TRNAVA

ROZPIS ŽÁCI TJ Sokol Trnava – PODZIM 2020
Kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
1. kolo

Den
Čtvrtek
Neděle
Pondělí

Datum
27.8.2020
6.9.2020
7.9.2020

Čas
17,00
10,30
16,30

Středa
Neděle
Středa
Neděle
Pátek
Neděle
Neděle

23.9.2020
4.10.2020
7.10.2020
18.10.2020
23.10.2020
1.11.2020
8.11.2020

16,30
10:30
17,30
10,30
16,30
10,30
10,30

Utkání
JAROSLAVICE - TRNAVA
TRNAVA - BŘEZOVÁ
SLUŠOVICE - TRNAVA
TRNAVA MÁ VOLNO
BŘEZNICE - TRNAVA
TRNAVA . HVOZDNÁ
PŘÍLUKY - TRNAVA
TRNAVA - JASENNÁ
KAŠAVA - TRNAVA
TRNAVA – BISKUPICE
TRNAVA – ZLÍN-dívky

Petr Zbranek, člen spolku
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Situace s koronavirem COVID-19 zasáhla naši aktivitu jako všechny kolem. Od březnových vládních
restriktivních opatření jsme začali trénovat a soutěžit až o prázdninách.
Nejen my, ale i jiné sbory dobrovolných hasičů musely zrušit řadu akcí, a tak naše první „mokrá“ aktivita
byla 4. července pohárová soutěž v Hrobicích - 2 družstva mladších žáků.

31. 7 – 1. 8. VÝŠLAP NA sv. HOSTÝN – počasí bylo hezké, nálada skvělá, a tak jsme vyrazili ve
složení 33 poutníků, z toho 15 dětí. Na Hostýnku jsme opékali špekáčky, vyzkoušeli naše nové stany
získané z dotace na volnočasové aktivity. Druhý den dopoledne jsme si prohlédli baziliku a po obědě
vyrazili domů.
8. 8. – Pohárová soutěž na Březové – zúčastnila se dvě družstva starších žáků a jedno družstvo mladších žáků.
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9. – 14. 8. HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ REVIKA 2020
V letošním roce jsme již potřetí vyrazili na
hasičské soustředění, kde bylo naším cílem
zdokonalení hasičské techniky (jak hasičského útoku, tak i štafet), ale především stmelit a vybudovat správný kolektiv. Nevěnovali
jsme se jen "hasičině", ale i soutěžím a společenským hrám. Děti byly rozděleny do družstev, které mezi sebou soutěžily. Měli jsme tu
čest poznat výkony a velkou rivalitu družstev:
Krvinek, Lososáčků, Lízátek a Příšerek. Pět
dní mezi sebou soupeřili jako družstva a pět dní při sobě drželi jako jeden tým pro hasičský sport.
Všichni byli spokojeni a už se těšíme na hasičské soustředění 2021.

Pokud nám situace povolí, do konce roku máme ještě naplánovanou pohárovou soutěž
v Uble, Pojezdovou soutěž, podzimní kolo Hry Plamen a ukončenou sezóny.

Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhají s dětmi.
Eva Vajďáková, členka spolku
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SDH TRNAVA

SDH Trnava
Letošní rok se naše činnost, tak jako mnoha ostatních spolků, téměř zastavila. Nemohli jsme uspořádat plánovanou akci – O pohár starosty obce, ani O pohár pivovaru Vraník. Snad se všichni setkáme příští rok 1. května a společně si to užijeme.

Ani všemožné překážky nezamezily
našim ženám a mužům v účasti na
soutěži se „starou mašinou Andělou“ a to, 4. 7. na Hrobicích a 12. 7.
v Prlově. Jelikož naše stará mašina
dosloužila, rozhodli jsme se pořídit
novou, kterou budou využívat muži
a s „Andělou“, která byla zcela repasovaná, budou trénovat a soutěžit
naše ženy a družstva žen a mužů nad
35 let.

S novou mašinou naše družstvo
mužů soutěžilo – 1. 8. ve Valašských Příkazech, kde skončili na
5. místě, 4. 9. v Podhradní Lhotě,
tady se umístili na krásném
4. místě. 6. 9. soutěžili v Nedašově
a skončili na 8. místě.
Jako poděkování jsme vyvezli naše
starší členky na hudební vystoupení
Dua JAMAHA do Kašavy.

Na podzim, pokud budou, máme
v plánu účast na dalších soutěží.
Chceme také provést generální
úklid zbrojnice.
Věřím, že se situace zlepší a my
všichni se opět budeme potkávat
a užívat si atmosféru soutěží
a společných setkání.
Přeji nám všem hodně zdraví
a mnoho optimismu

Helena Březíková, členka spolku

28

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2020

STŘELCI

Sportovně střelecký klub ZŠ Trnava
Jak všichni víme, celou republiku v březnu zasáhla koronavirová pandemie a zanedlouho byly zrušeny
všechny sportovní a kulturní akce. Pro nás to bylo obzvlášť složité, protože MČR se zrušilo pouze 3 dny
před jeho zahájením. Neplánovaná pauza trvala až do května a výpadek v trénincích byl znát i ve výsledcích všech střelců.
Do srpna bylo nutné stihnout všechna tři kola Českého poháru mládeže a kontrolní závod České reprezentace. Vše bylo časově a organizačně náročné.
V současné chvíli máme za sebou tři kola Českého poháru mládeže, finále Českého poháru mládeže a
připravujeme se na MČR v kulových zbraních a odložené březnové MČR vzduchových zbraní.
V žebříčku České reprezentace máme nyní 3 střelce z našeho klubu na následujících pozicích:
Jakub Gerych - 26. místo (malorážka – třípolohový závod), 27. místo (vzduchová puška)
Marek Grebeníček - 52. místo (vzduchová puška)
Michal Houšť – 37. místo (vzduchová pistole)
Všechny výsledky našich střelců můžete sledovat na našich nových webových stránkách
https://ssk-zs-trnava.webnode.cz/, odkaz na tyto stránky najdete i na stránkách obce Trnava.
Nakonec bych chtěl pozvat nové zájemce o tento sport, aby se přišli podívat na náš trénink, kde si můžete
vyzkoušet, co tento sport obnáší. Tréninky se konají každé úterý a čtvrtek od 16 do 17 hodin v tělocvičně
ZŠ Trnava.
Radek Soukup, předseda spolku
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TRNAVSKÝ KOLÍK

13. ročník O Trnavského kolíka
V neděli 6. září se konal již tradiční závod – triatlon O Trnavského kolíka. Závod, který hostí Pivovar
Vraník byl v pořadí 14., respektive 13. plus 0. ročník. Jako každý rok to opět bylo napínavé od startovního výstřelu až po cílovou pásku.
Neděle, 6. září, náš den. Počasí si s námi pohrávalo a věstilo, že závodníci si budou muset cílové pivo tvrdě vybojovat. Během dopoledních
příprav závodu déšť neustával, ale spíše sílil.
Ovšem to uchazeče o titul Trnavského kolíka
neodradilo a šli do toho. U registrace účastníků
byla dokonce chvílemi i fronta! Celkem se přihlásilo 51 účastníků – 17 chlapů, 6 žen, 7 juniorů, 7 juniorek a 14 dětí a 14 rodičů jako doprovod. Není tedy pravda, že by děti byly jen na
tabletu, rostou nám také pro sport!
Přestalo pršet, takže se jelo prima. Trnavou nás
kolem cesty provázeli fanoušci, což nás hodně
potěšilo a samozřejmě vyburcovalo k většímu
výkonu. Úsek od Neubuze do Všeminy komplikoval lehký protivítr, a muselo se do pedálů
šlápnout více. Následoval sjezd v lese do Miluchova. Ten byl drsný. Bláto jsme si dovezli i za
ušima. Cíl v Pivovaru všichni kolíci vidí nejraději. Největším úspěchem závodu je, když se
nám všichni vrátí zdraví. A to se podařilo.
Přes nepřízeň počasí dobrá nálada nechyběla.
Bezpečnost jsme nepodcenili a nechyběla nám
ani dezinfekce, jak antiCOVIDová, tak především ta valašská, o jejichž léčivých účincích
není pochyb.
Přesunuli jsme se na start k rybníku v Podkopné
Lhotě. Hned na úvod moderátor Martin Pášma
oznámil příjemnou zprávu a povzbudil závodníky: „rybník je vyhřívaný a má 25 stupňů“. Závodníci zahřátí touhle informací se začali těšit.
Úderem 13. hodiny se ozval výstřel startéra
pana Janů a muži se statečně vrhli po hlavě do
vody. Po 3 minutách je ženy a děti statečně následovaly. Za bujarého jásotu fanoušků byl rybník překonán. Stačilo „jen“ uběhnout 2 km do
Pivovaru Vraník, popadnout kolo a zdolat
13 km trať.
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Jako první se cílem mihl jako vítr Roman Mezihorák s časem 32:02 min. Neuvěřitelný výkon!!! První ženou v cíli byla Veronika
Brázdová s časem 40:12 min. Rovněž skvělé!
Nejrychlejším juniorem do 18 let se stal Kryštof
Žůrek a jeho suprovní čas byl 40:47 min.! Vítěznou juniorkou do 18 let se stala Veronika
Máčalová s časem 52:09 min. Mladším vítězným juniorem do 14 let se stal Antonín Máčala
(42:38 min.) a juniorkou do 14 let Viktorka Žůrková (50:44 min.). Dále v kategorii děti do 12
let zvítězila Nicole Baťková (48:07 min) a u dětí
do 7 let Kristiánek Vogeltanz (1h 17 min).
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Nejrychlejším trnavským respektive domácím
Trnavským kolíkem se stal Marek Kresta s časem 32:54 min. Ve své kategorii získal třetí
místo a to i přes potíže, které ho provázely na
trati. Na stupně vítězů také povstali Ola Hanáček a Kristiánek Vogeltanz, děda s vnukem, nejstarší a nejmladší účastník závodu. Klobouk
dolů, neboť Ola nevynechal ani jeden ročník
Kolíka. Zřejmě slušný oddíl!
Závod byl dobojován a všem přišel vhod výborný gulášek a orosené pivko, dětem kofola
a čaj, zatímco netrpělivě vyčkávali na výsledky.
A věřte, zase to časomíra krásně naměřila. Pak
už nastala ta nejoblíbenější část triatlonu – slavnostní vyhlášení.
Na vítěze čekaly lákavé ceny a poháry ve tvaru
kolíka. Jako každý rok dospělí také vyhráli naši
valašskou medicínu. Na nejrychlejšího kolíka
čekala bečka piva. Všechny děti byly odměněny
sladkostmi. Nezapomenutelný den uzavřelo
přátelské posezení na zahrádce pivovaru s debatou o zdárně zdolaném závodě a popíjením lahodného moku.
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Na závěr bych ráda za nás, pořadatele, poděkovala všem sponzorům a to: OÚ Trnava, OÚ
Podkopná Lhota, Elzvo, Servis chlazení Hanáček, Pivovar Vraník, Havog, Sheron, Lapp,
Pneu Vraník, Jan Kabourek, Štrabag, Gaston.
Velké díky patří všem, kteří se na tak krásném
dnu podíleli.
No a samozřejmě hlavně děkujeme vám, milým
kolíkům, za vaše odhodlání a těšíme se na vás
na dalším ročníku O Trnavského kolíka v neděli
5. září 2021.
Kolíku ZDAR, ZDAR, ZDAR!!!
Slávka Vraníková,
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NAUČNÁ STEZKA

Trnava má svou naučnou stezku
Geocachingové toulky trnavskými příběhy
Proč?
Když jsem dokončil svou knihu o Trnavě, věděl jsem, že mladou generaci příliš neosloví. Paradoxně
jsem já sám velmi slabý čtenář. Nicméně při práci na knize jsem se do Trnavy ještě více zamiloval
a chtěl bych se o tyto krásné pocity podělit i s mladými. A tak jsem (zejména) pro ně vytvořil stezku,
k jejíž absolvování musí zapojit svá moderní zařízení. K nim mají blízko a tento prvek má potenciál je
vytáhnout ven, do terénu. A tak si Trnavu mohou (ještě více) zamilovat. A proč je to tak důležité? Neboť
jakmile si něco zamilujeme, už nikdy nám to nebude lhostejné. A bude naší touhou o to pečovat.
Co to je?
Nejedná se o klasickou naučnou stezku – snoubí se zde
dobrodružství z objevování nových míst, poznávání
jejich příběhů i nutnost zapojení moderního zařízení
k jejich nalezení.
Jak na to?
K nalezení daných stanovišť je třeba zadání souřadnic
GPS do Vašeho zařízení (mobil, navigace…), které
naleznete v QR kódu níže. Jsou to souřadnice míst, kde
se nachází úkryt (keška), který je součástí celosvětové
geocachingové sítě. Její podstatou je nalezení kešky,
v níž se nachází drobný upomínkový předmět, který
zde buďto můžete nechat, nebo nahradit svým – novým. Jejím dalším smyslem je objevování nových
krásných míst. A proto se v bezprostřední blízkosti
těchto kešek nachází informační tabulky s QR kódem,
Informační tabulka s QR kódem
který obsahuje příběh daného místa. K jeho rozkódování si stačí stáhnout aplikaci – čtečku QR kódu do Vašeho mobilu. Tato aplikace funguje off-line.
Pozor! Další odměnou za nalezení kešky jsou indicie, jejichž složením získá nálezce souřadnici bonusového stanoviště.
Pavel Hanulík, organizátor akce

Úkryt – „keška“ v terénu
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QR kód obsahující souřadnice stanovišť
kešky
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MÍSTA V TRNAVĚ

Exkurze do koutů Trnavy: Drábkův vrch
Páté pokračování Exkurzí do koutů Trnavy nám přiblíží stráně a rokliny, které máme po levé ruce, když
jdeme Hořanskem od rozcestí až ke Dvořisku. Této oblasti dominuje Drábkův vrch, u kterého prozkoumáme i jeho severní úbočí.
Jméno Drábkova vrchu odkazuje na skutečnost, že jej v minulosti vlastnil nějaký Dráb či Drábek, případně dráb jako takový. Dráb mohl být jednak uniformovaný sluha vykonávající úřední nařízení, anebo
se jednalo o označení pěšího vojáka. Jihozápadní hřbet tohoto kopce je doposud odlesněný, což dokládá
jeho dřívější intenzivní polnohospodářské využití obyvateli z Hořanska, a to právě díky příhodné orientaci na jihozápad. V hornatém Valašsku totiž platí, že většina někdejších pastvin a málo úrodných polí
byla zalesněna a úrodná pole přeměněna na pastviny.
Na samotném hřbetu evidujeme názvy Vrch a Na vrše.
Ze severozápadní strany,
nad fotbalovým hřištěm, nalézáme jméno Zápač, což je
označení pro lokalitu na západní straně. Více na sever,
směrem k Luhom, se setkáváme s názvy Vajďákova
doli-na, Luženská březina,
Dolina a Lukšovy pasíčky,
které odkazují na charakter
terénu, hospodářské využití
i vlastnické poměry. Východní svahy Drábkova
vrchu lemují názvy Lukšovo, U pňů, Terézčino,
Drábkův vrch od rozcestí roku 1963
Vrchovské – díl, Březinka, Čověčísko a Brahůvka či Bravůvka. Tato jména opět odkazují na vlastnické poměry a vegetaci,
původ posledních třech názvů je zahalen neznámem. A konečně na jižních svazích se vyskytují názvy
Tŕní, Ve včelínku, Pasytříkovo boří, Pasíčka, Na močároch, V tŕní a Na skálí, jejichž význam je
zřejmý.
Od Skálí popojdeme výše, proti proudu Trnávky, kde se do ní vlévá potok od Fotterova rybníka.
U tohoto soutoku se nachází jak autobusová točna, tak obrázek Panny Marie, nad kterým se tyčí oblý
nezalesněný vrch. Přímo nad obrázkem nalézáme lokality: Nad obrázkem, Ve břehu, Na vrše a Zábransko. Ve břehu a Na vrše určují charakter terénu, u názvu Zábransko se můžeme pouze domnívat,
zda se jednalo o pozemek „za bránou“ nebo o pozemek „zabraný“ na úkor dřívějšího majitele. O kousek
dál najdeme jména Dlúhá, Tučníkovo boří a Nádlučí, která nám prozrazují něco více o daných lokalitách.
Potok, který vytéká z Fotterova rybníka, je sevřen již zmiňovaným holým kopcem a Drábkovým vrchem. V tomto údolí se říká Hluboká. Vydáme-li se však proti proudu, k samotnému rybníku, uvidíme,
že se údolí rozevírá a rozvětvuje. Přímo před námi se objeví strmá louka zvaná Hrušové, která získala
název podle hrušní. Výše nás pak čeká les Pechová a paloučky Stádliska a Podlází. Nad nimi se rozprostírají pouze paseky Zápač. O těchto pasekách (a také mnohých jiných) bude ovšem pojednávat až
další díl Exkurzí.
Pavel Hanulík, autor
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VALAŠSKÁ POEZIE

Valašská poezie
Za cérkama ve Zlíně a cesta dom

Na paty sa mi lepí
město jak těsto
Né, nic mi néni.
"Zostaň tu přes noc!"
Odmítám,
ale přemýšlám o tom.
Cesta je dlúhá,
tak hlavně proto.
Cesta je dlúhá,
jakési cérky sa smějú,
seděly vedle u stola,
včil se mnú do Lhotky jedú.
Pila sem pivo,
šak ony také.
To je ten náš noční život,
než vysednú v Trnavě.
Zabývám sa myšlenkama.
Do dědiny jedu sama.
Mám sa stavit za chlapama?
Dat si eště jedno?
Zas mne chytá túlavá...
Zlín, to je Zlín
všady samé světla,
Mezi dědinama tma
a za ňú eště jedna.
Nemosím mět strach,
šak nekdo se mnú půjde.
Z rozcestí do Lhotky,
je to enom kúsek.
Kuny na húře
Jste krásné a přitom mne tak
strašně štvete,
když vlezete dírů do podbití.
Nenecháte mne v noci vyspat,
Vy, z čeledi kunovitých!
Úplně stačí, když sa ochladí
a už sa cpete na húru.
A zrazu sa vám všecko hodí
do tych vašich pazúrú.
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Potom v noci trnu strachem,
že padá na mne střecha.
To sa učíte v kuní škole takto
lidi lekat?
To Vám néni trochu haňba,
po celej hůře takto trajdat?
Enom Měsíc, váš dobrý známý,
neroznášá o vás fámy.
Strach
Ze srnců mám strach – ach ach.
Z daňků eště dvakrát tolik!
To už potom neubrzdíš,
když ti skočí před žigulík.
Pod ořechem
Pod ořechem na rozcestí,
nevím, co hledám za štěstí.
Šak jo, já vím, su tady na múzu.
Chytám ju od piva, slunka a od
mužů.
Píšu si deníček o svojem životu,
píšu si detaily, zabíjám samotu,
Slunko tu trhá díry do koruny
Ořešák stíní a všecko je naruby
Místo té letní radosti ze světla,
je mi tak těžko, že bych hned
utekla.
Tichučké hovory štamgastů z
hospody,
Kameně ze břehu sypů sa do
vody,
Kraječka na krýglu, štípané polena,
Lucie, zaplatím! Mosím jít do
sena.
Když sa zetmí
A kdo vám řekl, že už nejsú,
že už jich nikdo nepotká?
Kde ste vzali takú zprávu?
Před obchodem na schodkách?

Kdybyste sa podívali
kolem sebe jednúc,
když v haluzách sa zetmí
a deň si ide lehnút,
uvidíte hen za stromem,
na chodníčku u dřínů
ohníčky, oči, bílé paže,
tých, kdo v noci nedřímů.
Hlídajú tam dávné zlato,
míchajú tam noční tmu.
Podívaj sa, cérko, na to,
než utečú do stínů.
A kdo vám řekl, že už nejsú,
že už jich nikdo nepotká?
Kde ste vzali také zvěsti?
Před obchodem na schodkách?
O trnkách
Psinky spadly první
a z takých néni vůbec nic.
Cukr je až v tych druhých,
sladkých a modravých.
Tmavé trnky posypané
světle modrým prachem,
který utřeš do tepláků
a pak rozplyneš sa blahem.
Jak sú plné slunka cítíš
štáva z nich ti teče po rukách
Už je vidíš všecky v bečce,
že roba zavaří, máš trochu
strach.
A už kvas vóní od hořanska
až po dolansko zasej,
trnkový sad bys nevyměnil
ani za zlaté prase.
Pálíš proto, že ty sám
slivovicu piješ rád,
ale eště radši máš
ty, kterým ju naléváš.
Irena Vlčková, autorka
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Zasedání obecního zastupitelstva 26. června 2020
V pátek 26. června od 17:00 zasedalo obecní zastupitelstvo. Starosta zahájil schůzi
volbou ověřovatelů zápisu. Jednání se osobně zúčastnilo 8 zastupitelů a Tomáš
Hubáček prostřednictvím telekonference. Tím byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Na programu jednání byly následující body:
Výběrová řízení a dotace
I.

Starosta předložil dotační nabídky Ministerstva pro místní rozvoj na projekty: Oplocení
hřbitova, Oprava budovy SDH, Zpevněná
plocha – hřiště před tělocvičnou ZŠ. Obecní
zastupitelé souhlasili s projektem „Oplocení
hřbitova“ (dotace ve výši 70 % uznatelných
nákladů). Obecní zastupitelé požádali starostu obce o přepracování projektové dokumentace z února 2019 na tuto akci kvůli vysokým nákladům (918 619 Kč). Obecní zastupitelé preferují jiný typ oplocení.
Záležitosti pozemkové, služebnosti

Návrh projektu „Oplocení hřbitova“

Standardní proces prodeje parcel ve vlastnictví obce do soukromých rukou vypadá následovně:
1) Obecnímu zastupitelstvu je předložena žádost se záměrem odkupu parcely. Obecní zastupitelstvo
rozhoduje, zda souhlasí se samotným záměrem – zvažuje, zda se nejedná o strategický pozemek, který
by obec potřebovala například pro vedení inženýrských sítí, chodníků, silnice… V této fázi se nediskutuje o podmínkách (ceně) prodeje, ale pouze o tom, zda chceme parcelu prodat, či nikoli. Posuzujeme
i to, zda je žádost správně podána, tj. například, zda uvedené parcely, či geometrický výměr odpovídá
skutečnosti. Pokud zastupitelé na veřejném zasedání souhlasí se záměrem prodeje, je tato žádost vyvěšena na úřední desce, aby se veřejnost mohla vyjádřit a připomínkovat tento krok.
2) Na dalším veřejném zasedání je tato žádost projednána znovu. Nyní se již diskutují podmínky, za
jakých bude parcela prodána žadateli. U rozhodování o ceně bereme v potaz hlavně velikost pozemku,
a zda se jedná o stavební, či nestavební parcelu. U nestavební parcely poté zvažujeme, o jaký typ plochy
se jedná – louka, les, náhon, travnatá plocha… Dle všech kritérií (případně znaleckých posudků), které
ovlivňují naše jednání, rozhodujeme o prodejní ceně. Starosta obce posléze připravuje s žadateli smluvní
dokumentaci a převod parcel na katastrálním úřadě.
I.

II.

III.

IV.

Paní Marcela Čapáková požádala o odkup části pozemku ve vlastnictví obce, parcela 3098
k.ú. Trnava u Zlína, který slouží jako předzahrádka. Obecní zastupitelé souhlasili s vyvěšením
záměru prodeje.
Manželé Svobodovi požádali o odkup části pozemku ve vlastnictví obce, parcela 3095/4 a
3095/6. Pozemky slouží jako zahrádka. Obecní zastupitelé souhlasili s vyvěšením záměru prodeje.
Pan Marek Ščuka požádal o odkup části pozemku ve vlastnictví obce, parcela 650/1 a 650/2.
Pozemek slouží jako zahrádka. Většina obecních zastupitelů hlasovala pro vyvěšení záměru
prodeje.
Pan Pavel Zbranek požádal o odkup části pozemku ve vlastnictví obce, parcela 2213/1. Pozemek
slouží jako předzahrádka. Obecní zastupitelé souhlasili s vyvěšením záměru prodeje.
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V.

Paní Lenka Kabourková požádala o odkup části pozemku ve vlastnictví obce, parcela 3094/7.
Pozemek slouží jako místní komunikace. Obecní zastupitelé zamítli žádost o vyvěšení záměru
prodeje.
Zřízení služebnosti („věcné břemeno“) je v naší obci zpoplatněna částkou 10 000 Kč.

VI.
VII.

Za účelem vybudování sjezdu byla předložena žádost paní Kristýny Korytářové o zřízení služebnosti na parcele 916/7, k.ú. Trnava u Zlína. Tato žádost byla schválena.
Za účelem uložení elektrické přípojky nízkého napětí (cca 4 m) byla předložena žádost pana
Martina Jüngra o zřízení služebnosti na parcele 21/9. Žádosti bylo vyhověno.
Finanční záležitosti a dary

I.

II.

III.

Žádost MŠ v Trnavě o rozdělení hospodářského výsledku do rezervního fondu (25 292 Kč) a do
fondu odměn (5 000 Kč) byl schválen. Současně bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o letním
provozu. MŠ bude uzavřená na 4 týdnu (od 17. 7. do 7. 8. 2020).
Základní škola v Trnavě požádala o peněžitý dar na tradiční pořádání letního dětského tábora.
Obecní zastupitelé souhlasili s darem 20 000 Kč na pořádání této akce. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří každoročně vkládají svůj čas a energii této události.
Pravidelný sběr železného odpadu v Trnavě pořádají členové SK Lyžařský klub Trnava pod
záštitou OÚ Trnava. Obecní zastupitelé schválili finanční dar (výtěžek ze sběru železného odpadu) 13 150 Kč a 6 550 Kč pro Lyžařský klub.
Obecní bydlení

I.

Zastupitelé obce schválili rozpočtové opatření, které souvisí s rekonstrukcí bytové jednotky
314/2 (byt, o kterém jsme psali v minulém vydání Trnavského zpravodaje). Celkové náklady na
opravy bytu činily 353 tisíc Kč.
Ostatní záležitosti a žádosti

I.

II.

III.

Na podatelnu OÚ v Trnavě přišla stížnost na neadekvátní chování ředitelky Mateřské školy
v Trnavě. Na popud této stížnosti obecní zastupitelé vypracovali dotazník spokojenosti pro
všechny rodiče žáků MŠ. Tento dotazník byl distribuován v červnu 2020. Zjištění a závěry z tohoto průzkumu spokojenosti byly projednány na
veřejném setkání s rodiči, které proběhlo
14. srpna na Obecním úřadě v Trnavě. Setkání se
účastnili zastupitelé obce, zaměstnanci MŠ a asi
dvě desítky rodičů.
Obecní zastupitelé obdrželi žádost možnosti testovat sportovní vozy v oblasti Koliba od překladatele Samohýl Motor, a.s. Vzhledem k chybějícím náležitostem byla tato žádost odložena
a bude posouzena po dodání nutných povolení
a souhlasů patřičných orgánů.
Lunapark 2021 a žádost paní Charloty Szedenikové o povolení k hostování byla schválena.
Příští rok se tedy opět můžeme všichni těšit na
tradiční pouť a kolotoče.

Oficiální zápis ze zasedání naleznete na www.trnava.cz/uredni-deska/usneseni-zastupitelstva.
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Zasedání obecního zastupitelstva 14. srpna 2020
V pátek 14. srpna navázalo na setkání s rodiči MŠ zasedání obecního zastupitelstva.
Starosta zahájil schůzi v 18:30 volbou ověřovatelů zápisu. Jednání bylo na místě přítomno 7 zastupitelů (omluveni Jiří Dolanský a Adam Páleníček) a byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Těší nás, že se zasedání zúčastnili i naši občané. Na programu jednání byly následující body:
Výběrová řízení a dotace
I.

II.

Výběrové řízení „Zásobování obce Trnava
Zásobování obce Trnava pitnou vodou
pitnou vodou“ bylo starostou obce zrušeno
kvůli špatnému zpracování zadávací projek- Společnosti
Cena bez DPH
tové dokumentace. Přepracovaný dokument,
který slouží k výběru zhotovitele projektové Voding Hranice spol. s r.o. 1 804 000,dokumentace, nikoli však k samotné vý1 863 000,stavbě vodovodu v Trnavě, jsme obdrželi a VODIS Olomouc s.r.o.
starosta vypsal nové zadávací řízení. Obe- KONEKO, spol. s r.o.
1 872 000,slány byly 4 projektové kanceláře. Nabídku
předložily 3 z nich. Zastupitelé obce souhlasili s uzavřením smlouvy na vypracování projektové
dokumentace se společností Voding Hranice, spol. s r. o. za cenu 1 804 000 Kč bez DPH. Rozhodujícím kritériem byla nejnižší cenová nabídka.
Společnost E.ON zaslala nabídku modernizace veřejného osvětlení v Trnavě. Výměna 269 lamp
(včetně montáže) za svítidla LED se zárukou 5 let byla kalkulována na 3 635 556 Kč vč. DPH.
Obecní zastupitelé odmítli tuto nabídku. Důvodem byly vysoké náklady a neekonomičnost
tohoto projektu. Starosta obce požádá společnost E.On o předložení nové nabídky.
Záležitosti pozemkové, služebnosti

I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Obecní zastupitelé souhlasili s prodejem cca 20 m2 parcely 3076/11, bývalý mlýnský náhon,
paní Marii Černíčkové za cenu 40 Kč/m2. Žadatelka si zajistí oddělující geometrický plán.
Obecní zastupitelé souhlasili s prodejem cca 35 m2 parcely 2213/1, předzahrádka, panu Pavlovi
Zbrankovi za cenu 40 Kč/m2. Žadatel si zajistí oddělující geometrický plán.
Obecní zastupitelé souhlasili s prodejem cca 80 m2 parcely 3098, předzahrádka, paní Marcele
Čapákové za cenu 40 Kč/m2. Žadatelka si zajistí oddělující geometrický plán.
Obecní zastupitele zamítli prodej parcel 3095/4 a 3095/6 manželům Svobodovým. Z důvodů
úpravy vodního toku a vytvoření nového geometrického plánu nebyly parcely dostatečně
identifikovány.
Obecní zastupitelé zamítli prodej
Navrhovaná změna
cca 120 m2 parcely 650/1 panu
Markovi Ščukovi. Záměr musí být
upraven a znovu projednán.
E.ON Distribuce, na základě
iniciativy pana Romana Kalivody,
předložila žádost o změnu
služebnosti na vedení nízkého
napětí.
Obecní
zastupitelé,
za přítomnosti některých občanů,
jež se tato změna přímo dotýká,
diskutovali
možnosti,
které
nepovedou k dalšímu zdržení v této
záležitosti. Zastupitelé souhlasili E.ON změna ve vedení nízkého napětí
s touto žádostí o změnu.
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VII.

VIII.

IX.

Kristýna Korytářová předložila žádost o zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky v délce
200m na parcelách 903/2, 904/8, 904/10, 906/5, 907/2, 916/5, 916/7, 924/3, 924/5, 925/4 a
3049/2 k. ú. Trnava u Zlína. Tato žádost byla schválena.
Žádost paní Anny Blechové o změnu v územním plánu obce byla schválena. Tato žádost bude
navržena v probíhající změně č. 1 Územního plánu Trnava. Žádost spočívá v převodu parcely
č. 1714 z plochy zemědělské na plochu individuální bydlení.
Žádost pana Josefa Matůšů a manželů Dovrtělových o změnu v územním plánu parcely č. 240
z plochy krajinné zeleně na plochu zemědělskou byla schválena a bude navržena v probíhající
změně č. 1 Územního plánu Trnava.
Finanční záležitosti a dary

I.

II.

III.

Pan Roman Vogeltanz požádal o poskytnutí
účelové dotace 10 000 Kč na pořádání
13. ročníku „Trnavský kolík“. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí příspěvku
8 000 Kč na pořádání této akce.
Mateřská škola v Trnavě požádala o poskytnutí
příspěvku 5 000 Kč na zahradní slavnosti
pořádané 20. 8. v prostorách MŠ pro všechny děti
a rodiče. Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení
příspěvku 3 500 Kč.
Předložené rozpočtové opatření na navýšení
výdajů 12 000 Kč na „sociální pohřeb“ bylo
schváleno.
Obecní bydlení

I.

II.

Nájemní smlouva bytové jednotky 326/4
paní Lenky Vajďákové byla prodloužena o
12 měsíců.
Paní Zuzana Gomolová podala výpověd
nájemní smlouvy sociálního bytu 314/6
k 31. 8. 2020. Obecní zastupitelé berou tuto
žádost na vědomí. V srpnu 2020 bylo
vypsáno veřejné výběrové řízení na
obsazení tohoto bytu. Rozhodnutí o
uzavření nájemní smlouvy s novým
nájemcem bude projednáno na zářijovém
Sociální byt 314/6
veřejném zasedání zastupitelstva.
Ostatní záležitosti a žádosti

I.

II.

Pan Karel Zámečník požádal obecní zastupitelstvo o povolení průjezdu cca 90 účastníků
motocyklové soutěže „Ve stopě Zlínské šestidenní“ v úseku Trnava, Rozcestí – Trnava,
Papradná. Obecní zastupitelé s přihlédnutím k negativům tohoto závodu zamítli tuto žádost.
Obec Trnava uzavře smlouvu se společností WIKIUM s.r.o., která nabízí spolupráci při
likvidaci použitých jedlých tuků s výkupní cenou 5 Kč/l.

Oficiální zápis ze zasedání naleznete na www.trnava.cz/uredni-deska/usneseni-zastupitelstva.
Tomáš Hubáček, zastupitel
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AKTUALITY

Krajské a senátní volby 2020
Volby do zastupitelstva Zlínského kraje se konají
2. a 3. října 2020. Volební místnost bude otevřena
v budově OÚ Trnava v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.
Volební lístky budou distribuovány do Vašich schránek, nebo budou připraveny ve volební místnosti.
Současně u nás, ve volebním obvodu 78 – Zlín proběhnou Senátní volby 2020.
V krajských volbách se volí každé 4 roky. Senátor je
volen na 6 let.
Fotografie čtenářů
Pavel Bláha nám zaslal fotografii z výletu
na Humenec. Moc děkujeme a těšíme se na
další úlovky.
Nezapomeňte, že ty
nejlepší zveřejníme
v příštím vydání!
Trnavskyzpravodaj
@email.cz

Omluva
Omlouváme
se
za
špatně uvedené datum
výstavby obecních bytů
v mateřské škole v minulém vydání Trnavského zpravodaje. Tato
událost proběhla v roce
2008.
Redakce TZ

Poděkování
Děkujeme členům našeho Klubu důchodců, že se
opět po roce sešli a uklidili náš park. Je to už taková
jejich „tradice“, a za to jim patří náš velký dík.
Jsem moc ráda, že se nám daří udržovat místa, kde
je radost jít. V parku to opravdu žije. Schází se tu
nejen maminky, ale i babičky s nejmenšími, také
děti z mateřské či základní školy, no a samozřejmě
i naše mládež.
Děkuji všem, kteří toto odpočinkové místo udržují.
Helena Březíková, místostarostka
Noví občánci
Sebastian MATUŠŮ
Adéla SEJKOROVÁ
Leontýna DVOŘÁKOVÁ
Roman ŘEZNÍK
Sňatky
Nikola ŠÍMONÍKOVÁ
Zuzana GOMOLOVÁ
Kristýna HANÁČKOVÁ

05/20
06/20
07/20
08/20
a
a
a
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Opustili nás…
Marie NAVRÁTILOVÁ
Peter SÝKORA J

Jan ŠKRABANA
Marek BEČICA
Libor MIKŠÍK

07/20
07/20

08/20
09/20
09/20
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Informace on-line
Obec Trnava

www.trnava.cz
www.facebook.com/obectrnava
Mateřská škola
www.mstrnava.webnode.cz
Základní škola
www.zs.trnava.cz

Farnost
SDH Trnava
Lyžaři
Střelci

www.farnost-trnava.cz
www.sdhtrnava.cz
www.lyzari.trnava.cz
www. ssk-zs-trnava.webnode.cz

Kalendář akcí 2020
4. října
4. října
21. listopadu
4. prosince
31. prosince

Drakiáda na lyžařském svahu, pořádá SK Lyžařský klub
Farní odpoledne, pořádá Farnost Trnava
Zábava s kapelou Kosovci, pořádá SDH Trnava
Rozsvícení vánočního stromečku s jarmarkem a nadílkou
Silvestr pro děti pořádaný obcí Trnava

Uzávěrka zimního vydání Trnavského zpravodaje pro přispěvatele bude ve čtvrtek 3. prosince 2020. Příspěvky zaslané po
tomto datu nebudou zahrnuty.
Redakční rada Trnavského zpravodaje:
Lubomír VÝVODA, šéfredaktor
Marie ČERNÍČKOVÁ
Pavel HANULÍK

Tomáš HUBÁČEK
Adam PÁLENÍČEK
Eva VAJĎÁKOVÁ
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