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Milí čtenáři, 

taky se vám někdy stane, že jedete na autopilota 

a sami jste překvapeni, jak se ta bramboračka 

octla na talíři, když jste ještě před minutou 

škrábali brambory? Nebo si s někým 

telefonujete a zničehonic začnete panikařit, 

protože nevíte, kde máte mobil? Podobné 

prozření jsem měla, když jsem dohledávala 

informace o původu končin. V zahraničí se totiž 

tento svátek lidové zábavy nazývá karneval, tedy 

carne levare = maso pryč. Takže trnavské 

končiny jsou masopust!? Ano! Medvěd, kobyla 

v jedné partě s Kapitánem Amerikou či 

Jokerem? Nebo si raději dáte čerstvou slaninu 

s ementálem? U nás si vybere opravdu každý. 

A tak naše pestrá sestava hezky zvesela poslala 

zimu na odpočinek a s mírným předstihem 

zahájila čtyřicetidenní postní období před 

Velikonocemi. 

Končiny tedy máme za sebou a jiný velký konec 

před námi – od června bude Trnava bez 

kabelovky! V našem článku se dozvíte, co to pro 

stávající předplatitele znamená, a hlavně co 

udělat, aby od prvního červnového dne doma 

nemuseli držet černou hodinku. I když sem tam bychom si ji mohli zinscenovat. Možná bychom byli 

překvapení, jak je obohacující spolu trochu víc mluvit… Škoda, že už se nedrhne peří…  

Jedním z příkladů lidí, kteří rádi s druhými 

debatovali, je P. Jan Krist. V dubnu by se dožil 

100 let. Jestli se o někom dá použít přívlastek 

„vzácný člověk“, je to právě p. Krist. Rodák 

z Milotic si Trnavu zamiloval a Trnava si postupně 

zamilovala jeho. Kostel za jeho kněžského 

působení dostal novou střechu, okna, výmalbu. 

Lidé si ho vážili za jeho dobrosrdečnost, ke všem, 

věřícím i nevěřícím, si uměl najít cestu. Nikoho 

neodsuzoval, ochotně naslouchal, a když bylo 

zapotřebí, svými kontakty pomáhal. Tu třeba získat 

peníze na opravy, tu třeba někomu zajistit práci. 

Měl lidi rád. Oni měli rádi jeho. Kdo pana faráře 

poznal, nikdy na něj nezapomene. Abychom 

připomenuli jeho výjimečnost, připravili jsme sadu 

textů, vzpomínek.  Věříme, že Vás jejich čtení 

naplní radostí, vděčností a hrdostí z toho, že 

P. Krist byl „náš“. 

Krásné jaro, denně spoustu úsměvů a veselé 

Velikonoce!  

Marie Černíčková, členka redakce 
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SLOVO STAROSTY 

 

Změna územního plánu č. 1. obce Trnava 

Jistě mnozí občané zaznamenali, že se tvoří změna územního plánu obce Trnava č. 1. Každý občan má 

ze zákona právo žádat o změnu využití území, ale musí vzít i v úvahu limity územního plánování. V naší 

obci jsou především dva limitní faktory plochy pro bydlení, a to umístění záplavového území a 50 m 

ochranné pásmo lesa. Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce toku, tzn. Povodí 

Moravy, s.p., kde tyto plochy jsou stanovovány na základě geodetických měření a hodnotou Q100  (stoletá 

povodeň – stoletý průtok), kterou stanovuje ČHMÚ. Následně jsou poměrně složitými výpočty 

stanovovány plochy rozlivu. To, že do těchto ploch rozlivu jsou zahrnuty i pozemky, které historicky 

při povodních zaplaveny nebyly, je holý fakt a vyčlenit takovou plochu prakticky bez souhlasu správce 

toku nelze. Tyto změny nepodporuje žádný ze stěžejních orgánů, tedy správce toku, OŽP MÚ Vizovice 

a OŽP KÚ Zlín. 

Druhým hlavním limitujícím faktorem je 50metrové ochranné pásmo lesa. Toto ochranné pásmo není 

striktně stanoveno a při řádném zdůvodnění jde zmenšit. Ale pozor, vychází se z kultury, která je 

uvedena v katastru nemovitostí a ne z kultury, která fyzicky (nyní na místě) existuje! Změnit plochu 

lesní půdy na zemědělskou či jinou lze na Katastrálním úřadě pro Zlínský kraj. 

Obecní zastupitelstvo si stanovilo strategii, že každému žadateli bude povoleno alespoň jedno stavební 

místo s tím, že toto stavební místo musí splňovat podmínky uveden0 výše, včetně ochranných pásem 

VN, plynu atd. Do stávajících ploch pro bydlení se zastupitelé rozhodli zasahovat minimálně. Bohužel 

i přes veškerou snahu byli někteří žadatelé odmítnuti.  

Akce podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

v roce 2020 

Cílem akce je rovnoměrně v zástavbě obce vytvořit sběrná hnízda, kde bude 

umístěn kontejner na plasty, bílé sklo, barevné sklo a kovy. Jednotlivá 

sběrná hnízda by měla být od sebe vzdálena cca 400 m. Zároveň dojde 

i k posílení sběru bioodpadu, kdy součástí dotace jsou čtyři 16 m3 

kontejnery.  

Ing. Martin Kašpárek, starosta obce Trnava

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 

Separace odpadů v obci 

Trnava Ič115D314021255,EIS 

CZ.05.3.29-0.0-0.0-18_104-

0009720 

1.410.037,00 1.198.531,45 211.505,55 
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KABELOVÁ TELEVIZE 

Kabelová televize v Trnavě končí, co dál? 

V minulém vydání Trnavského zpravodaje jsme Vás seznámili s problematikou končící kabelové 

televize v Trnavě. Situace má ryze technický charakter. Stát rozhodl, že některá vysílací pásma musí být 

uvolněna proto, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro internetová připojení „po vzduchu“. Tedy 

aby internet, který čerpáte tzv. pomocí „dat“ ve Vašem mobilním telefonu, byl kvalitní a dostatečně 

rychlý. Tato pásma bohužel v současné době zabírá televizní vysílání, které využívá i kabelová televize 

v Trnavě. 

Obecní zastupitelstvo stálo před otázkou, jak s touto situací naložit. Ve své podstatě jsme rozhodovali 

o tom, zda vybudovat novou infrastrukturu pro kabelovou televizi, či nikoli. V současné době je 

ke kabelové televizi přihlášeno 240 domácností. Náklady spojené s přechodem na novou technologii se 

pohybují v řádech statisíců, ovšem toto není ten nejpodstatnější problém. Kabelová televize bylo 

postavena v roce 1995. Zastaralá a popraskaná kabeláž, shnilé rozvodové skříně a nevyhovující, leckdy 

dřevěné a ztrouchnivělé, sloupy by znamenaly podstatnou investici, kterou si obec nemůže dovolit za 

situace, kdy řešíme financování kanalizace a poté vodovodu – investice za více než 200 milionů Kč.  

Abychom Vás ale nenechali na holičkách, připravili jsme pro Vás základní alternativy, které v Trnavě 

máme, včetně odhadovaných nákladů jednotlivých variant. Berte to jako základní přehled, jak se zařídit 

po 31. květnu 2020, kdy kabelová televize oficiálně skončí. Neodkládejte prosím záležitost na 

poslední chvíli, k vypnutí signálu dojde v celém Zlínském kraji a instalační technici již nyní pracují 

s plným kalendářem na 30 dnů dopředu. 

Pozemní digitální vysílání (DVB-T2) 

Náklady: 1000 Kč – nutno pořídit anténu, nebo využít stávající 

1000 Kč – set-top box, nutno pro každou televizi jeden 

Pokud máte novou televizi, není potřeba set-top box.  

Cena kabeláže a práce technika je individuální. 

Programy: až 39 kanálů – ČT, NOVA, PRIMA, Barrandov, Šlágr, TV 

NOE, STV, TV JOJ, WAU 

Instalační technici: ETVS – Roman Žižka, 737 562 030 

ROTES – Roman Kostelecký, 603 211 301 

ATRSERVIS – Radoslav Vařák, 604 807 850 

Satelitní digitální televize (DVB-S2) 

Náklady: 700 Kč – parabola 

500 Kč – konvertor 

2000 Kč na každou televizi – přijímač 

500 Kč na každou televizi – satelitní karta 

Programy: Základní balíček – 61 programů – 1400 Kč/rok 

Rozšířený balíček – 90 programů – 2900 Kč/rok 

Zřizovatel: Skylink – 595 694 310 

 freeSAT – 602 714 544 

DIGI – 533 427 533  

Digitální televize přes IP protokol (IPTV) 

Náklady: 500 Kč – modem 

2500 Kč / televizi – set-top box, není třeba u „Smart“ TV 

400 Kč – instalace technikem 

Programy: Základní balíček – 50 programů – 2500 Kč/rok 

Rozšířený balíček – 86 programů – 5000 Kč/rok 

Zřizovatel: O2 TV – 800 02 02 02 

T-Mobile TV – 800 73 73 73 

Lepší.TV – 774 765 029 

Tomáš Hubáček, zastupitel 

tel:+420533427533
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ROZHOVOR 

 

Jak šel čas v hospodě Na Rozcestí 

Rozhovor se Slávkou Vraníkovou o Hostinci Na Rozcestí a Pivovaru Vraník 

Vesnice bez hospody, jako by nebyla. O tom žádná. Naše Trnava se ovšem pyšní hospodou, kterou jen 

tak nějaká vesnice nemá. Většina vesnic má hospody ve starých kulturních domech, s velmi omezenou 

nabídkou, mnohde ani nevaří. To ale není případ Hostince Na Rozcestí – Pivovaru Vraník, který je tu 

s námi již více než 90 let.

de se pivo vaří, tam se dobře daří. Je 

tomu tak. Trnavě se daří a pivovaru 

jakbysmet. Areál Hostince Na 

Rozcestí – Pivovaru Vraník nabízí oproti 

standardním vesnickým hospodám restauraci 

s pivovarem, dva sály,  stodolu pro oslavy 

a svatby, ubytování v penzionu a multifunkční 

hřiště. Svatba ve stodole je natolik populární, že 

si termín musíte rezervovat více než rok 

dopředu. Vždycky tomu tak ale nebylo, vedla 

k tomu spousta práce. 

 

Kdy byla hospoda založená a kdo přišel 

s touto myšlenkou? 

Hospoda byla postavena již v roce 1928. Založil 

ji pan Alois Gargulák s manželkou Aloisií. 

Hospoda pak přecházela z generace na 

generaci. V současné době jsme již 4. generací 

a pevně věříme, že to tak bude i nadále.  

Co se dělo dál po válce? 

Kolem roku 1946 převzal po zakladateli panu 

Gargulákovi hospodu jeho syn Alois spolu 

s manželkou Františkou. V roce 1948 

komunisté hospodu znárodnili. Manželé 

Gargulákovi zde zůstali pracovat, ovšem pouze 

jako zaměstnanci, a to do roku 1970. Měli 

společně tři děti. V roce 1970 se jejich dcera 

Zdeňka provdala za Rudolfa Vraníka, který 

přišel do Trnavy za svou láskou z pohraničí 

z Razové. A tak 3. generace odstartovala další 

etapu dění Na Rozcestí. Pracovali zde jako 

zaměstnanci Jednoty. Celkově se o hospodu 

starali 27 let. 

Chápu, že příchod p. Rudolfa Vraníka byl 

v historii hospody důležitým milníkem. Jak 

změnil další běh dějin rok 1989? 

Zásadně. Po revoluci roku 1989 byla hospoda 

vrácena do vlastnictví manželů Rudolfa 

a Zdeňky Vraníkových. Konečně přišla voda na 

mlýn a tatínek Rudolf se tak mohl s plnou 

vervou pustit do svých budovatelských záměrů 

a cílů. 

Jaký byl p. Vraník respektive můj děda? Již 

si to tolik nepamatuji, byl jsem malý. Co 

všechno vybudoval? 

Byl velmi houževnatý a cílevědomý. Jeho cíle 

nezůstaly sny. Byl mému Luďkovi vzorem. 

Tatínek Rudolf začal původní hospodu 

opravovat. Bylo zde také otevřeno bistro, 

taková novodobá kavárna s prodejnou 

v jednom. Z původní typické dědinské hospody 

se postupně stávalo místo pro konání kulturních 

akcí, oslav a tanečních zábav. V roce 1994 začal 

tatínek s velkou přestavbou hospody. V přízemí 

hospody byl vybudován sál, a další byl 

plánován v 1. patře. S manželkou Zdenkou 

rovněž měli ještě obchod místo Jednoty. Rok 

1997 byl ovšem pro naši rodinu velmi smutný. 

Tatínek Rudolf nás náhle opustil. Zemřel 

v pouhých 49 letech. Začalo pro nás těžké 

období, hlavně pro maminku Zdenku.  

Vzpomínám si, jaká to byla pro naši rodinu 

rána. Co se dělo s hospodou dále? 

Zanedlouho jsme s Luďkem hospodu převzali 

a začali se o ni starat. Luděk byl po svém 

tatínkovi stejně houževnatý a pracovitý. Nic pro 

něj nebyl problém. Hospodu miloval. Jak 

s láskou o ní říkával: „Je to můj rodný dům.“ 

Také, když se mě někdo zeptal: „Kde je 

Luděk?“ Odpovídala jsem: „ …kde asi, 

doma…“ Myšleno Na Rozcestí. Jeho vztah 

k hospodě byl náležitě znát.

K 
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ROZHOVOR 

Jaké byly vaše začátky? 

Když jsme hospodu převzali, pokračovali jsme 

v budování a dokončili jsme výstavbu sálu 

v 1. patře, kde se začaly konat oslavy a svatby. 

V dolním patře byla vybudována kuchyně, od 

roku 2004 jsme začali vařit a rozvážet meníčka. 

To vše ale bylo v původní budově hospody, 

nicméně vy jste areál Hostince Na Rozcestí 

postupně zvětšovali, že? 

Ano, v témže roce jsme koupili sousední dům 

od rodiny Gargulákové spolu se zahradou 

a stodolou. Roku 2006 jsme vybudovali 

nekuřácký salónek a v průběhu historie 

hospody několikrát přebudovali výčep. V roce 

2007 jsme postavili penzion s 9 pokoji. Poté 

začala rekonstrukce stodoly. Z místa, které 

k hospodaření na vesnici neodmyslitelně 

patřilo, by nikdo nemohl věřit, co bude. Dnes je 

kouzelným místem pro pořádání svateb. Na 

zahradě za stodolou jsme postavili tenisový 

kurt. V roce 2011 nám Trnava provoněla 

čerstvým pečivem, když Luděk postavil 

pekárnu. 

 

 

Letos už to bude 6 let, co vaříte pivo. Co vás 

přivedlo k myšlence vybudovat v hospodě 

pivovar? 

Luděk delší dobu přemýšlel o vlastní výrobě 

piva. Chtěl nabídnout zákazníkům něco jiného, 

co jinde nemají. A tak postavil vlastní pivovar. 

Pivo sám často vařil. Slavnostním otevřením 

Pivovaru Vraník dne 6. června 2014 se začala 

psát novodobá historie tohoto místa. Naše piva 

vaříme na dva rmuty v klasické dvounádobé 

měděné varně s objemem 6 hl. Pivo vaříme 

podle tradičních receptur na původní 

stupňovitost bez dodatečného ředění. Kapacita 

našeho pivovaru je 1000 hl a většina piva se 

vypije v naší pivovarské hospodě. 

V roce 2016 náš Luděk nečekaně odešel. Bylo 

to těžké pro celou naši rodinu, ale pro tebe 

bezesporu nejvíc. Jak se ti to podařilo 

zvládnout a pivovar, který byl Luďkovou 

vášní, uřídit? 

Když člověk zjistí, že se z toho hrozného snu již 

neprobudí, musí jít dál. Sílu mi daly naše děti 

a podpora rodiny. Luděk byl motorem všeho 

dění Na Rozcestí. Kam se člověk podívá, vidí 

výsledky jeho úsilí. Chtěla bych poděkovat také 

celému kolektivu Pivovaru Vraník za to, že 

dělají vše pro to, aby Luďkův odkaz žil nadále. 

Jaké máš s pivovarem další plány a chceš 

udržet tradici vaření piva i do budoucna? 

Přála bych si, aby se u nás lidé cítili dobře a rádi 

se k nám vraceli. Věřím, že pivovar po nás 

převezme další generace a pivo se tady bude 

vařit i za sto let. S pivovarským pozdravem 

„Dej Bůh štěstí“, ať to Na Rozcestí žije. 

Děkujeme našim Trnavjanům za přízeň. Bez 

vás by to nešlo. 

 

Adam Páleníček. zastupitel obce 
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KONČINY 

 

Masopust v Trnavě 

Děkujeme všem, kteří na nás čekali, přišli za námi, mile nás přivítali a nabídli nám spoustu dobrot, 

teplého čaje i něčeho ostřejšího. Věříme, že se nám „ pořádný štabarc " vydařil, a že příští rok se spolu 

opět shledáme. 

 SDH Trnava  

 

 

 

Více fotografii naleznete na  https://www.trnava.cz/o-obci/fotogalerie 

https://www.trnava.cz/o-obci/fotogalerie
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KONČINY 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Zprávičky z mateřské školičky

Sluneční víla právě vstala 

a přišla mezi nás, 

aby té zimní sílu vzala, 

ledový končí čas. 

Paprsky svými zemi hladí, 

a hřeje víc než trošičku. 

Ptáčci si svoje hlasy ladí, 

pro první jarní písničku. 

I Vy se radujte z předjaří, 

a mějte se nejkrásněji. 

Ať se Vám všechny dny vydaří, 

Vám všem ze srdíčka přej

A i když to právě dnes nevypadá, že by se 

zimní víla chtěla vzdát své vlády, přeci jen 

již všichni alespoň u nás ve školce čekáme 

na hřejivé paprsky jara. Letošní paní zima 

nám bohužel neumožnila uskutečnit 

pravidelné aktivity zimního období. 

Nicméně jsme se ve školce opět nenudili 

a ten zimní nezimní čas jsme vyplnili 

nejrůznějšími výlety a zajímavými akcemi. 

Podívejte se sami: 

V lednu jsme vyrazili do Džungle na 

Vsetíně a pár odvážlivců si vyjelo zalyžovat 

na Troják. 

Do školky za námi přijelo krásné loutkové divadlo a taky pan kouzelník. 

Všechny děti i paní učitelky se vyřádily na tradičním únorovém karnevalu.  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

S dětmi jsme nezaháleli a vyráběli sněhuláky,  ptačí budky a foukadla.                                                       

Některé dětičky zmohla návštěva kina ve Zlíně. 

Jaro se opravdu hlásí - u Gerychů jsme navštívili štěňátka, u Rafajů jehňátka. 

Tak a teď se už všichni těšíme na jaro a sluníčko a na 

další společně prožité zážitky, které zajisté obohatí 

život dětí v naší mateřské škole. A pokud budete mít 

chvilku čas, dveře naší školky jsou otevřeny pro 

všechny dobré lidičky.   

Marcela Hanulíková , ředitelka MŠ a zaměstnanci MŠ
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Jak se nám daří…. 

První pololetí tohoto školního roku už je za námi a ve čtvrtek 31. ledna dostali všichni žáci školy své 

zasloužené pololetní vysvědčení. Kolik nás vlastně je? V první a ve třetí třídě 7 + 11, ve druhé 18, ve 

čtvrté 13, v páté 16, v šesté 15, v sedmé 20, v osmé 14 a v deváté třídě 15 žáků – celkem tedy 129. 

Průměrný prospěch v jednotlivých třídách byl: 1. tř.: 1,00, 2. tř.: 1,08, 3. tř.: 1,12, 4. tř.: 1,42, 5. tř.: 1,34,  

6. tř.: 1,47, 7. tř.: 1,73, 8. tř.: 1,75 a 9. tř.: 1,38. Celkový průměr žáků celé školy byl 1,37. Vyznamenání 

získalo 80 žáků, dva žáci byli hodnoceni z jednoho předmětu známkou nedostatečnou. Věříme, že si ve 

druhém pololetí zvýšeným úsilím tyto známky napraví a bez problémů postoupí do vyššího ročníku. 

Všichni žáci byli z chování hodnoceni velmi dobře (= 1). Udělili jsme celkem 25 výchovných opatření, 

to jsou pochvaly a důtky. Pochvalu na vysvědčení získalo za toto pololetí 17 žáků a žákyň, šesti žákům 

byla udělena důtka třídního učitele a dvěma žákům ředitelská důtka (za porušení školního řádu). 

V prvním pololetí žáci zameškali celkem 4 249 hodin, což je v průměru 33,15 hodin na jednoho žáka. 

Přeji všem žákům (a jejich rodičům), ať se jim ve druhém pololetí všechno daří tak, jak si sami 

představují, deváťákům hodně úspěchů v přijímacím řízení na střední školy a všem ostatním hodně 

zdraví a radosti z našich dětí.  Ty z Vás, kteří jste si ještě nestihli prohlédnout naši nově opravenou, 

přistavenou a přestavenou školu (máme další novou učebnu), ale i Vás, kteří se chcete podívat znovu, 

zvu na prohlídku naší školy – kdykoliv po telefonické domluvě. 

Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy 

 První únorové pondělí patřilo opět Podřevnické lize  

Tentokrát se jelo do Kašavy hrát badminton. Přestože se v kroužku této hře věnujeme, atmosféra na 

turnaji, respekt a neznalost protihráčů udělá své. První kolo, které bylo tedy spíše seznamovací, jak to 

na takovém turnaji bývá, skončilo naší porážkou. V dalším kole jsme využili předešlé zkušenosti a pocit 

z vítězství jsme si mohli vychutnat. Ve třetím kole nás však porazili domácí favorité. Ale závěrečné kolo 

bylo opět úspěšnější pro naše hráče.  

V každém kole si každý z hráčů/hráček zahrál dva zápasy – čtyřhru a dvouhru nebo čtyřhru a smíšenou 

čtyřhru. Za celé dopoledne si každý zahrál 8 zápasů, ve kterých byla znatelná tendence se stále zlepšovat. 

Celkové 3. místo nás potěšilo, stejně jako 4 body, které se připsaly do celoročního hodnocení v lize. 

A kdo nás reprezentoval?   Tomáš Holík, 5. tř., Eduard Hlavsa, Lucie Bednaříková a Adéla Jarolímová, 

7. tř., David Gajdošík a Jakub Chrastina, 8. tř., Anička Le Phuong a Eliška Hložková, 9. tř. 

Mgr. Adéla Pavelková, trenérka badmintonu 
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Spelling bee 

V pátek 24. ledna se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili soutěže v hláskování anglických slov SPELLING 

BEE. Jako diváky jsme přizvali třeťáky, aby věděli, co je čeká příští rok. Slova byla vybrána tak, aby je 

všechny děti znaly. Diktát písmen zvládli skoro všichni a obtížnost slov musela rychle stoupat, protože 

děti byly velmi šikovné. Zvláště v pátém ročníku došlo přímo na tvrdou bitvu, která dobíhala ještě po 

zvonění. Nakonec se podařilo najít vítěze. 

4. třída: 1. místo:  Lukáš Hrabica   5. třída: 1. místo: Tomáš Holík (loni 3.) 

2. místo: Nela Marková    2. místo: Dominik Brhel 

3. místo:  Jiří Suchánek    3. místo: Šimon Mika 

Až pojedeme na okresní kolo do Zlína, bude to až na Nelču pánská jízda. Doufám, že si ji užijeme a také 

věřím, že se nám podaří být stejně úspěšní jako loni, kdy jsme vyhráli 1. a 3. místo.  

Mgr. Věra Marková, učitelka anglického jazyka 

Spolupráce s Nadací Jana Pivečky ve Slavičíně 

Naše škola řadu let spolupracuje s nadací na podporu rozvoje mladých lidí, kterou založil slavičínský 

rodák, podnikatel a – jak on sám sebe nazýval – švec, Jan Pivečka. 

Žáci deváté třídy se zapojili do akce s názvem Chceme pomáhat. Úkolem bylo rozhlédnout se kolem 

sebe a vymyslet projekt, co by se v našem okolí dalo vylepšit. Vzhledem k loňské rekonstrukci školy 

a přístavbě patra byl plán jasný – zútulnit novotou zářící, ale jinak strohou modrobílou chodbu nového 

patra. Tady s nápaditostí sobě vlastní přispěla radou paní učitelka Špačková – „na stěně vytvoříme koláž 

v podobě stromu a pod něj umístíme lavičku“. Vznikne tak originální posezení. Pak už stačilo „pouze“ 

sepsat harmonogram prací a udělat cenovou kalkulaci a 11. února vyrazil tříčlenný tým zástupců 

deváťáků ve složení Eliška Hložková, Julie Daňová a vrchní mluvčí Tereza Formanová do Slavičína na 

obhajobu projektu. Obhajoby se konaly v sídle Nadace v Pivečkově vile na Horním náměstí. Kromě nás 

obhajovaly toho dne své projekty ještě další dvě školy. Věřte, že předstoupit před přísně se tvářící porotu 

a vysoukat ze sebe pár smysluplných vět není nic jednoduchého. Stejně jako nenechat se zaskočit 

doplňujícími zvídavými dotazy členů poroty - starosty Slavičína, předsedy Odboru životního prostředí, 

ředitelky nadace nebo zasloužilého člena předsednictva Rotary clubu. 

Nebudu to déle prodlužovat – holky obstály, svůj projekt obhájily, a tedy získaly finanční dotaci, takže 

se můžeme těšit na originální posezení v nově přistavěném patře. 

Mgr. Hana Bartíková, učitelka českého jazyka 

Prevence patologických jevů 

Oblast prevence patologických jevů má v náplni práce školní metodik prevence. Jeho úkolem je 

realizace preventivních aktivit, spolupráce s krizovými centry, Policií ČR atd. V rámci této prevence 

probíhají na naší škole aktivity, na kterých se aktivně podílejí sami žáci, nebo ty, které mají napomoci 

snížit riziko patologických jevů. 

Naše škola se pravidelně zapojuje do Adopce dítěte na dálku. Již několik let posíláme peníze ze sběru 

papíru a také ze sběru pomerančové kůry na školné pro adoptovaného chlapce z Indie. Také každoročně 

přispíváme peněžitou částkou na zvíře z naší ZOO Zlín. Výdělek z vánočního jarmarku putuje na dětmi 

vybrané zvířátko. I v letošním roce se zapojujeme do sbírky PET vršků, které vozíme do Štípy Kristýnce 

Petříkové, která je upoutána na invalidní vozík. Prodejem vršků se financuje nákup invalidního vozíku. 
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V rámci preventivních programů jsme v tomto školním roce pozvali Mgr. Martina Stavjaníka z Unie 

Kompas, který nám pro žáky 4. ročníku připravil program na vztahy, spolupráci a komunikaci ve třídě. 

Pro žáky 7. – 9. ročníku byla ve spolupráci s Policií ČR uspořádána přednáška na téma Trestná činnost 

mládeže a páchána na mládeži. Další besedy, které proběhnou pod záštitou Policie ČR, se budou týkat 

nebezpečí na internetu. 

Společnost Podané ruce s celorepublikovou působností nám pro žáky 8. a. 9. ročníku připravila program 

zaměřený na závislosti, na gambling a drogy. Tento program je veden interaktivní formou, kdy žáci jen 

pasivně neposlouchají, ale zapojují se do děje, do případů a následného řešení. 

Všechny aktivity a programy jsou vybírány dle aktuálních potřeb školy a žáků, protože prevence, neboli 

předcházení problému, je vždy lepší než řešení a následný postih. 

Ing. Jana Divilková, metodik prevence 

Tak jsme to stihli 

Letošní zima je poněkud neobvyklá. Sněhu málo, počasí se jeví spíše jako předjaří, letos ani pořádně 

nemrzlo. Na poslední lednový týden jsme měli naplánovaný lyžařský kurz pro žáky 5. – 7. ročníku. 

Celkem jsme se strachovali, jestli se uskuteční. Měli jsme štěstí.  

I když v okolí školy to na zimu nevypadalo, lyžařský svah na RS Luhy byl zásluhou rodiny Tomšů 

skvěle připraven. Pan Balůsek nás každé ráno odvezl od školy na svah. Dopoledne jsme od osmi do 

dvanácti lyžovali, na rekreačním středisku poobědvali a kolem druhé hodiny jsme byli zpět u školy. 

Kurzu se účastnilo 49 dětí z naší školy. Mnoho začínajících lyžařů si půjčovalo boty, lyže nebo 

snowboardy přímo na středisku, jejichž sklad je dokonale vybaven. Výcviková družstva vedli zkušení 

profesionální instruktoři z lyžařské školy ze Zlína. 

Počasí nám přálo, takže jsme lyžovali celé čtyři dny. Ve čtvrtek dopoledne proběhly dvoukolové závody 

ve třech kategoriích. Nejrychlejšími lyžaři byli Honza Droběna ze 6. třídy, Petr Daňa a Robert Suchánek 

ze 7. třídy. Z děvčat byly nejšikovnější Elen Pšenčíková z 6. třídy, Jana Bednaříková z 5. třídy a Amálka 

Pavelková ze 7. třídy. Závod ve snowboardu vyhrála Viktorie Žůrková – 7. třída, druhá byla její 

spolužačka Alexandra Štefková a bronz získala šesťačka Adélka Hrabicová.  

Vypadá to, alespoň prozatím, že jsme byli jediná škola, která na Luzích lyžařský kurz absolvovala. Jsme 

rádi, že nám přálo počasí. Děkujeme za velkou finanční podporu SRPŠ z naší školy a OÚ Trnava. 

Mgr. Lubomír Vývoda, učitel tělesné výchovy 
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Náš florbalový úspěch v Praze, aneb listování v dobovém tisku 

(Mladí propadli nové vášni - Region Zlín, 24. 2. 1995, Antonín Svoboda, organizátor sportovních akcí) 

„Naši malí sportovci ze škol propadli nové vášni – FLORBALU. Je to skromná hra, potřebuje dvě malé 

branky, malé hřiště, osm speciálních hokejek a míček. Všechno je z umělé hmoty kvůli bezpečnosti 

hrajících, střídmá jsou i pravidla. Potřebné je však nadšení pro hru. 

To vše v plné míře naplnil I. ročník turnaje družstev všech ročníků (4. – 9.) okresního přeboru, jehož 

pořádání se ujala ZŠ Mánesova v Otrokovicích. Celkem 25 družstev ze všech koutů zlínského okresu se 

v závěru ledna střetlo ve čtyřech žákovských kategoriích. Uvádíme vždy první tři místa, z nichž první 

postupuje do celorepublikového finále, které se bude konat v Praze. 

Nejmladší chlapci (4. – 5. tř.): 1. ZŠ Trnava, trenér Lubomír Vývoda, 2. ZŠ Mánesova Otrokovice, 

trenér Josef Vaňhara, 3. ZŠ Luhačovice. Celkové pořadí škol: 1. ZŠ Mánesova Otrokovice 10 bodů, 

2. 13. ZŠ Zlín 5 b., 3. ZŠ Fryšták 4 b., 4. ZŠ Trnava 3 b., 5. – 6. ZŠ TGM Otrokovice a ZŠ Luhačovice 

1 b. 

Za zdařilý průběh zasluhují největší poděkování organizátoři této akce, hlavní rozhodčí a duše turnaje 

pan Josef Vaňhara, zástupce na Mánesově škole v Otrokovicích, dále ostatní rozhodčí a trenéři i všichni 

nadšení malí hráči a zástupce AŠSK pan Petr Svoboda se svými cenami za asociaci. Postupujícím 

družstvům do Prahy přejeme hodně úspěchů, přední umístění a dopředu jim děkujeme za vzornou 

reprezentaci.  

Zlínský okres prorazil ve florbale – Zlínské noviny, 7. dubna 1995, Mgr. Lubomír Vývoda 

„Koncem března (24. – 26. března 1995) se na pražském Strahově uskutečnil republikový přebor ve 

florbalu. V kategorii chlapců ze 4. – 5. třídy reprezentovali zlínský okres žáci ZŠ Trnava. Ve skupině 

porazili Prahu 8 v poměru 7:3 a prohráli s družstvem Olomouce 4:2. Vzhledem k tomu, že Olomouc 

porazila svého soupeře z Prahy 8:2, postupovali naši kluci z druhého místa do semifinále. Zde se utkali 

ve vyrovnaném střetnutí s celkem ze Stodu. Po urputném boji jsme zvítězili 3:0. Finále bylo naše! Zde 
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jsme opět narazili na soupeře ze skupiny, na chlapce z Olomouce. Finálový zápas byl bojem nervů. 

Dvakrát jsme vedli, dvakrát soupeř vyrovnal (3:3). Dvacet vteřin před koncem jsme neproměnili penaltu. 

Drama vrcholilo. V tříminutovém prodloužení, které se hrálo systémem náhlé smrti, žádná branka 

nepadla. O výsledku tedy rozhodovala trestná střílení. V nich byli úspěšnější trnavští borci 4:3! Žáci ZŠ 

Trnava se stali přeborníky republiky ve florbalu na rok 1994–95. Sestava vítězného družstva: Zdeněk 

Minařík, Martin Vrlíček, Zdeněk Březík, Michal Hanulík, Zdeněk Vyvlečka, Martin Gajdošík Ondřej 

Krempaský, Rudolf Laciga, Ladislav Pavelka, Miroslav Matůšů, Jakub Gargulák, Pavel Šiška. Trenéry 

jsou Mgr. Lubomír Vývoda a David Vičík z Trnavy. Poděkování patří i sponzorům: OÚ v Trnavě, firmě 

ALFA Slušovice, zvláště pak panu Emilu Řehákovi. A takto nás vítali ve škole: (Trnava, 28. 3. 1995) 

Óda pro mistry republiky 

Florbal, to je velká dřina, vyhráli jste, to je prima! V údivu jsou Pražáci, že jim zlato nepatří, v údivu 

jsou Čechy celé, i ty, div se světe!! 

Celý mistrák vyhrála nějaká moravská Trnava. Na příští turnaj držíme Vám pěsti, ať to zas vyjde, ať 

máte štěstí. Ať jste zas mistři (čekáme to velice), nechť se z těch vítězství stane lidová tradice. 

Buďte zas dobří, buďte zas nejlepší! Přejeme Vám nadále jen samá vítězství. 

Blahopřejí členové pedagogického sboru ZŠ Trnava 

U školy před odjezdem do Prahy 1 

O několik let později… citujeme ze Zlínského deníku – čtvrtek 18. ledna 2001 (Stanislav Nebojsa) 

„Považujeme se za zakladatele florbalu na Zlínsku. Sport se k nám dostal v roce 1993…“ uvedl učitel 

ZŠ Mánesova v Otrokovicích Vlastimil Bukovjan. „Při školení kantorů v Trnavě jsem hru ostatním 

kolegům ukázal a brzy na to se ve čtyřech kategoriích uskutečnil první okresní přebor za účasti čtyřiceti 

družstev,“ pokračuje v historii sportu v regionu. „Na prvním neoficiálním mistrovství republiky škol 

v Praze získali místní žáci dva tituly a jednu stříbrnou medaili (trenér Josef Vaňhara, který učil dříve 

v Trnavě). Rozmach sportu ve zlínském okrese dokumentovala dalším vítězstvím ZŠ Trnava.“ 
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Trnavská tělocvična byla mezi prvními v republice, kde se začal hrát florbal. Patříme tedy mezi jeho 

průkopníky. Před čtvrtstoletím získali žáci ZŠ Trnava historický úspěch v kolektivním sportu, které v té 

době lákal své první příznivce. Nikdo netušil, jak mohutně se florbal rozroste nejenom u nás, ale v celém 

světě. Svou popularitou se vyrovná oblíbenému fotbalu nebo hokeji. V celé republice vznikly 

profesionální týmy dospělých i mládeže. Bez pravidelného tréninku minimálně šest hodin týdně se dá 

dnes těžko prosadit jen do okresní soutěže. A protože trénujeme ve škole jen 1x týdně maximálně 

2 hodiny, jsme rádi za každý úspěch na oblastní úrovni. Naši žáci 1. – 3. třídy se účastnili okresního 

přeboru v Želechovicích, kde dosáhli na osmé místo. Stejná soutěž čeká družstvo 4. – 5. třídy koncem 

března ve Slušovicích. Uvidíme, jak obstojíme mezi 11 nejlepšími družstvy okresu Zlín. Žáci druhého 

stupně budou mít v březnu regionální turnaj v tzv. Podřevnické lize, který pořádá ZŠ Slušovice. Držte 

nám palce! (v pátek 27. března v 17:00 hod. sraz všech účastníků pražského sportovního úspěchu 

ve škole – přijďte u videa zavzpomínat…) 

Mgr. Lubomír Vývoda, učitel tělesné výchovy 

Děkanátní turnaj ve florbalu 

V sobotu 22. února se do tělocvičny v Kašavě vydal tým našich trnavských florbalistů z druhého stupně 

ve složení: Jan Droběna, Patrik Grebeníček, Eduard Hlavsa, Adéla Hrabicová, Tomáš Kalivoda a Jakub 

Vrána. Tato bojovná sestava, která se s vervou rvala o každý bod, v konkurenci dalších pěti týmů uspěla 

a v Kašavě urvala skvělé druhé místo. Naši borci nestačili pouze na domácí tým Kašavy, za kterým 

zaostali o jediný bod. Srdečně gratuluji našim florbalistům ke stříbrnému poháru a přeji jim mnoho 

úspěchů v dalších utkáních. 

 Pavel Hanulík, vedoucí družstva 
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27. Reprezentační ples v Trnavě proměnil tělocvičnu 

Základní školy k nepoznání 

Páteční 27. Reprezentační ples v trnavské základní škole posunul historii této významné události v obci 

o krok dál. Pořadatelé ze spolku rodičů připravili na letošní rok několik novinek – vkusná výzdoba na 

stolech a ozdobné prvky pod stropem či celkové nasvícení sálu. Několikaměsíční přípravy přinesly své 

ovoce a ples tak opět dostál samému dlouholetému názvu „Reprezentační“. Už úvodní slovo 

konferenciéra dalo tušit, že večer bude velký. Tahákem plesu byl nejen skvělý program, ale i bohatá 

tombola. Vždyť jen součet voucherů prvních tří cen vydal částku 20 000 Kč!  

Hned na úvod večera převzala otěže hudební skupina Vivian. Deváťáci předvedli tak, jako každým 

rokem pod vedením Evy Cikrytové, brilantní polonézu, aby si vzápětí zatančili svůj první plesový tanec 

se svými rodiči. Mladé tanečnice a jeden tanečník z Orientálních tanců Trnava pod vedením Míši 

Bednaříkové předvedli, že aktuální mladé generaci jsou hudba, tanec, pohyb i elegance velmi blízké. 

Před desátou hodinou zaujali ještě svým vystoupením ve stylu „Rock-latina“ taneční páry z taneční 

školy Mědílkovi ze Zlína. Stánek 

s občerstvením „U čtyř dvacítek“ 

dokázal po stránce nabídky nápojů 

uspokojit většinu účastníků plesu, na 

které ještě v průběhu večera čekala teplá 

večeře, letos povýšená o tekuté 

překvapení od jednoho z hlavních 

partnerů plesu. Další nepřehlédnutelnou 

součástí večerního programu byl pro 

hosty profesionální foto koutek.  

Třešničkou na dortu bylo nedělní 

uspořádání „Dětského karnevalu“, 

jehož program se nesl v duchu „Cesty 
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kolem světa“ pod taktovkou zkušeného 

animátora Ivo Opletala. Nechybělo 

samozřejmě poutavé vystoupení dětí 

z Orientálních tanců Trnava, a to hned 

ve dvou věkových kategoriích. Děti 

byly odměněny dlouhým a bouřlivým 

potleskem. Většina dětí, tajemně 

zahalených do vlastnoručně vyrobených 

kostýmů, se během odpoledne aktivně 

podílela na vědomostních kvízech či 

bujarém tancování. Proč taky ne? Jejich 

hlavní motivací byla veselá zábava 

s kamarády, z očí sršící radost z cen 

dětské tomboly a množství sladkých 

odměn... 

A to vše ve vzájemné symbióze vytvořilo v areálu základní školy nezapomenutelnou atmosféru. 

Obrovské poděkování patří Vám, milým 

rodičům našich žáků, trnavským 

spoluobčanům a zkrátka všem 

příznivcům dobré zábavy za to, že jste 

přišli a svou účastí podpořili finanční 

situaci spolkové pokladny, z které 

budou postupně po dohodě s vedením 

školy, hrazeny školní pomůcky, aktivity 

a vzdělávací programy našich žáků 

v období školního roku!  

Současně si Vás zdvořile dovoluji 

upozornit na termín konání příštího 

ročníku Reprezentačního plesu, který se 

bude konat 15. ledna 2021. Přijďte nás alespoň minimálně v takovém počtu jako letos, podpořit v této 

neutuchající činnosti. Už nyní se moc těším na naše opětovné setkání, a to nejen až příští rok na plesu, 

ale už při nejbližší možné příležitosti! 

V neposlední řadě chci tímto vyjádřit 

svůj velký obdiv a pokoru vůči 

obětavosti a práci aktivně se 

podílejících rodičů z úzkého týmu 

spolku a samozřejmě i zástupcům 

školy. Všem těmto chci dodatečně 

znovu poděkovat za jejich neuvěřitelné 

nasazení při realizaci plesu, za jejich 

inovativní myšlenky, které postupně 

vedou ke zvyšování úrovně plesu. 

Taktéž nechci zapomenout na 

velkorysou ochotu všech sponzorů 

a partnerů plesu, kteří poskytli finanční 

či hmotné dary, bez kterých bychom 

nemohli tuto akci v takovém rozsahu vůbec uspořádat. 

Petr Štěpaník, předseda spolku 
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Trnavský ples po dvacáté sedmé, aneb když základní škola 

organizuje (i) třídní srazy 

„Nevíš, kdo byl naším předsedou třídy?“ roznášelo se tělocvičnou jako saze z komínu, když se pořádně 

přiloží do kotle. „Ty jo, a nebylas to ty?“ rozesmála mě odpověď jednoho z mých bývalých spolužáků 

na základní škole. Byla jsem sice premiantkou v počtu nezameškaných hodin (to aby mě na konci 

školního roku ředitel/ředitelka školy vyhlásil(a) v rozhlase…), držela jsem rekord (už je dávno pasé) 

v hodu krikeťákem, ale předsednictví naší dvaceti dvoučlenné sestavy se mě stoprocentně netýkalo… 

No jo, ale kdo nám to jen tenkrát velel? 

Do programu XXVII. Reprezentačního plesu Základní školy 

Trnava se stejně jako vloni vměstnal bod Setkání absolventů 

základní školy po dvaceti pěti letech. Letos řada vyšla na mou 

třídu. Třídu, která ve své době nebyla u učitelů považována za 

úplně nejvzornější. Kolik vrásek na čele, bezesných nocí či 

žaludečních vředů jsme jim způsobili, to si netroufám 

odhadovat, ale některé bitky o přestávkách, tajné aktivity za 

garáží, či plivání na chodníky ve školní zahradě se 

zapomenout nedají ani po víc než čtvrtstoletí. A teď si nás 

paní ředitelka pozvala, aby nás přede všemi účastníky 

tradičního plesu vyznamenala a ještě se vstupenkami gratis! 

To je teda něco! A tak kdo mohl, dorazil. Vždyť příležitostí 

ke společnému setkání je méně než letošního sněhu na 

Jalovcové louce (že ho opravdu moc nebylo, mi místní jistě 

dosvědčí). Samozřejmě, například Helča žijící v Austrálii 

návštěvu v Trnavě zorganizovat nemohla, ale byla s námi 

prostřednictvím internetu, takže aspoň na chvíli vypudila 

myšlenky na požáry, jež tou dobou řádily poblíž jejího 

domova. Dozvěděla se třeba to, že byl do ní jeden bývalý spolužák (jméno úmyslně neprozrazuji) 

zamilovaný až po uši. Ano, vzpomínalo se. Zajímavé je, že každý z nás si uchoval trochu jiné 

vzpomínky. Kdyby tyto útržky někdo poskládal v celek, bylo by to na román o několika pokračování. 

Také jsme si pověděli, jakým směrem se za ta léta naše 

cesty ubraly – někteří třeba poctivě navýšili (a stále 

navyšují) populační křivku České republiky, jiní se 

vydali na studijní dráhu, další procestovali kus světa. 

V čem jsme všichni stejní? Už nečteme rubriku 

„Tenkrát poprvé“ ve čtvrtečním Bravíčku. Už do 

školy chodíme rádi. A také víc dovedeme docenit ty, 

kteří pořádají akce pro druhé. Paní ředitelce děkujeme 

za pozvání a za krásnou památku. Děkujeme také 

všem, kteří se podílejí na přípravách této velké místní 

události: dámám hlídajících svršky, tvůrcům výborné 

večeře, organizátorům tomboly, tanečnicím 

a tanečníkům, hudební skupině Vivian, nebo také těm, co tu spoušť nejen po nás dávali do kupy. 

Věřím, že většina z nás se školního plesu Trnavy neúčastnila naposledy. Takže znovu zase napřesrok? 

PS: Toho předsedu třídy jsme nakonec vypátrali…! 

Marie Černíčková, absolventka ZŠ Trnavy před 25 lety 
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Vzpomínka na vzácného kněze 

Na konci dubna si připomínáme sto let od narození P. Jana Krista, dlouholetého faráře v Trnavě u Zlína, 

který zde strávil neuvěřitelných 62 let svého dlouhého života. Trnava se pro něho stala druhým 

domovem, žil zde rád, ač moravský Slovák, brzy se sžil se zdejším valašským lidem, který si oblíbil. 

V Trnavě se cítil skutečně doma.  

P. Jan Krist se narodil 24. dubna 1920 v Miloticích 

u Kyjova. Po maturitní zkoušce, kterou složil na 

gymnáziu v Kyjově v roce 1938, vystudoval 

Pedagogickou akademii v Brně. Jako učitel 

působil v Miloticích a ve Ždánicích, odkud byl 

poslán na nucené práce do Rakouska. Po návratu 

do osvobozené vlasti vstoupil do kněžského 

semináře v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 

11. prosince 1949 v Olomouci. Od začátku září 

1950 do konce prosince 1953 pracoval jako voják 

beze zbraně – většinou s lopatou a krompáčem – 

v nechvalně známých vojenských táborech PTP. 

Následně byl pět měsíců bez státního souhlasu 

k výkonu kněžské služby. 

Zde je dobré připomenout, že nový komunistický 

režim po únorovém převratu v roce 1948 se 

rozhodl postupně likvidovat církve. Tomuto kroku 

předcházela politická a ideologická příprava, jejíž 

hlavním bodem mělo být zatčení a proces 

s významnými církevními představiteli. K tomu 

byl státní správou schválen Zákon č. 217/49 Sb. ze 

dne 14. října 1949, jímž byl zřízen Státní úřad pro věci církevní, a Zákon č. 218/49 Sb. ze dne 14. října 

1949 O hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Tímto byl mimo jiné také 

zaveden neblaze proslulý „státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti“, jehož předpokladem bylo 

složení slibu věrnosti republice. Biskupové na oba zákony reagovali oběžníkem z 21. října 1949, v němž 

kněžím dovolili složit tento předepsaný slib přijmout plat z ohledu na duchovní péči o věřící. Totalitní 

režim těchto zákonů dovedl již od začátku náležitě využít. Pod jakoukoliv záminkou a kdykoliv mohl 

kněze či dokonce biskupa zbavit státního souhlasu. Bez soudu, bez disciplinárního řízení, bez možnosti 

odvolání. A tak postupně čtyřicet let pod nejrůznějšími záminkami zbavoval souhlasu nepohodlné 

duchovní. Ti, kteří nedbali zákazu a pokračovali neveřejně v duchovní činnosti, byli souzeni za "maření 

dozoru státu nad církvemi". V padesátých letech byl tento přečin rekvalifikován na "velezradu". 

K 1. červnu 1954 mohl Jan Krist nastoupit na své první kněžské působiště. Stal se kooperátorem 

(kaplanem) v Gottwaldově. Bylo mu již 34 let. Po devíti letech v bývalém Baťově městě, kde byl mezi 

farníky velmi oblíbený, přešel 1. října 1963 jako administrátor farnosti do Trnavy. Postupně se stal 

místoděkanem gottwaldovského děkanátu (1971–1973), pak děkanem (1973–1985). K 1. lednu 1975 

byl jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, od 18. ledna 1994 

se stal kanovníkem emeritním. Byl členem Kněžské rady olomoucké arcidiecéze (1990–1998) a členem 

Sboru konzultorů (1990–1993). K 1. červenci 2005 odešel do důchodu a žil na faře v Trnavě jako 

emeritní farář (2005–2011) a pak až do své smrti jako kněz – důchodce. 

Zemřel 15. srpna 2015 v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně ve věku 95 let jako nejstarší kněz 

olomoucké arcidiecéze.  
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Málokterý kněz prožil svůj kněžský život v jedné farnosti jako zesnulý otec Jan v Trnavě, kde byl ze 

začátku téměř nenáviděn a po letech se stal „miláčkem“ farnosti – pro svůj vzorný kněžský život 

a nezlomnou víru v Ježíše Krista a v jeho Církev. Jeho začátky zde však byly velmi těžké, protože byly 

zatíženy tvrdou dobou násilné ateizace. Na stáří už moc nechtěl na tuto dobu moc vzpomínat. Jen občas 

se k událostem před půlstoletím vracel a bylo dobré, že byly alespoň trochu zmapovány v publikaci 

o trnavské farnosti. Jsou to vzácné útržky z jednoho pohnutého kněžského života. Je dobré připomenout 

mladé generaci pro ni dnes již nic neříkající pojmy jako církevní tajemník, Okresní národní výbor, 

Pomocné technické prapory (PTP), Státní bezpečnost, které v padesátých letech minulého století hýbaly 

společností, a to nejen tou církevní…  

P. Jan Krist vzpomíná: „Můj předchůdce, P. Erich Pepřík, byl církevním tajemníkům trnem v oku. Trvali 

na jeho odvolání. S tím se však nehodlali smířit trnavští farníci. A do této situace jsem byl jmenován já 

jako nový duchovní správce. Trnavané ve mně viděli vetřelce, kterého dosadil komunistický režim – proti 

nim. Když jsem do Trnavy přijel, abych zde v neděli sloužil mši svatou, P. Pepřík mně nedovolil jít 

k oltáři se slovy: Já bych ublížil farnosti. Odpověděl jsem mu na to: Mohl jsi mně aspoň zatelefonovat 

a já jsem sem nemusel zbytečně jezdit. A tak jsem se vrátil zpátky na své kaplanské místo v tehdejším 

Gottwaldově. Lidé však v Trnavě protestovali více způsoby, dokonce se snažili vyvolat i stávku. Musela 

zasáhnout i Veřejná bezpečnost (policie). Několik lidí včetně P. Pepříka odvezla. I když mi byl jejich 

statečný odboj sympatický (oni však mé sympatie neznali), vůbec se mi za těchto okolností do Trnavy 

nechtělo, prosil jsem o jiné místo. Brzy nato přijel do Gottwaldova za mnou na faru olomoucký kapitulní 

vikář P. Josef Glogar s kanovníkem P. Josefem Vranou a za přítomnosti soudruha Karla Kodovského 

z Okresního národního výboru mně oznámili, že do Trnavy musím nastoupit. Na mé námitky mně 

připomněli slib poslušnosti. A tak jsem nakonec do Trnavy přece nastoupil. A už je to přes šedesát let. 

Postupně jsem se pak s novými farníky sbližoval, oni záhy pochopili, že já za nic nemohu, a pak už mi 

počáteční hořkost vynahrazovali jen a jen úctou a láskou. A to až do dnešních dní. Já moravský Slovák 

jsem zcela srostl s tímto valašským lidem. Zde chci být i pochovaný. Na trnavském hřbitově mám už 

i svůj hrob...“ 

Josef Pala 

Na snímku: P. Jan Krist v Trnavě 13. prosince 2009 při oslavě 60. výročí svého kněžského svěcení; oslavy se 

zúčastnil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner  
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„Na otce Jana Krista vzpomínám rád jako na věrného kněze. Kdysi mi vyprávěl o tom, jak byl za války 

nasazený v Rakousku na práce, co prožíval, když byli bombardováni, když utekl, jak se na konci války 

dostal pěšky domů, ale taky o tom, co se dělo v jeho duši, jak právě v těch nejtěžších chvílích dozrálo 

jeho povolání ke kněžství, jak v něm rostla touha darovat se Kristu, který pro něj přece tolik udělal, jak 

prožíval příchod do Trnavy, kam byl poslán po komunisty vyhnaném otci Pepříkovi, ale i jak si nakonec 

trpělivostí získal farníky.  

Vím, že za normalizace se soudruzi snažili ho dostat do kněžské prorežimní organizace Pacem in teris, 

aby mohli ukázat, že jsou tam i dobří kněží. Žádali ho o duchovní slovo na krajské schůzi. Omluvil se. 

Tak chtěli aspoň písemné slovo, že ho přečtou. Tehdy jim řekl, že nejen nemá čas, ale ani nechce. Přesto 

se objevila v novinách nepravdivá zpráva, že byl zvolen to krajského předsednictva. 

Otec Jan byl vždy rozvážný a věrný Bohu i církvi. Na děkanátních setkáních kněží míval duchovní 

slovo, nebo informace o církvi ve světě, protože bych schopen číst v řadě cizích jazyků a to i ve 

vysokém věku a s velmi špatným zrakem na internetu.  

Kéž mu Bůh dá věčnou slávu a z mladých mužů jeho farnosti povolá někoho, kdo by šel v jeho stopách.“ 

+Jan Graubner 

Moje vzpomínka na „strýčka“. Už od malinka jsem slýchávala:  „V neděli jedeme do Milotic. Přijedou 

strýček z Trnavy“. Na mne, malou holku, vždy působili velice důstojně až přísně. A když ještě položili 

otázku: „Leničko, co ve škole? Učíš se dobře? A chodíš do náboženství?“ měla jsem husí kůži. Vždy 

jsem něco zadrmolila a snažila se co nejtišeji zmizet. Snad božím řízením jsem si k nim cestu našla 

a můžu s čistým srdcem říct, že jsem je měla opravdu ráda. Do Trnavy jsme jezdili s mým mužem 

s radostí. 

Stalo se to postupně. Když jsme se rozhodli s mým nastávajícím, že se vezmeme, bylo jasné, že nás 

budou oddávat strýček. Postupně se nám narodily tři děti. Jednou, to byly děti ještě malé, nás napadlo, 

že bychom mohli jet na dovolenou do Trnavy ke strýčkovi. Spali jsme na faře v malé místnosti nahoře 

v patře. Odtud jsme vyráželi na výlety do okolí. Večerní rozpravy se strýčkem byly velice příjemné 

a poučné. Paní Vitovská, tehdejší hospodyně, byla výborná kuchařka a velice milá hostitelka. Časem, to 

pak byla hospodyní paní Barbořáková, jsme tam začali jezdit častěji. Zůstávali jsme tam „hlídat 

strýčka“, jak jsme tomu říkali, aby si paní hospodyně mohla odpočinout a být chvíli s rodinou doma. Co 

si budeme nalhávat. Být hospodyní u strýčka vyžadovalo být neustále připravena na nenadálou návštěvu 

A v jejich rokách, klobouk dolů! A když pak převzala opatrování Veronika, rádi jsme převzali starost 

o strýčka, když potřebovala odjet domů nebo jela s rodinou na dovolenou. To jsme sedávali na dvorku 

a zpívali. To měli strýček nejraději. 

Můj muž je zpěvák a rád učil strýčka novým písničkám, které zpívají ve sboru. Vzpomínalo se na staré 

písničky. Když jsme se procházeli od kostela po hřbitov, tak jsme spolu zpívali kostelní písničky. 

Vždycky byl rozpor v textu: „Tisíckrát buď pozdravena, ó Matičko…“. Já zpívala „žarošská“, strýček 

zase „hostýnská“. Ještě že fara leží mimo zástavbu. Ty naše zpěvy někdy nebyly na poslouchání, ale my 

jsme si je užívali. 

Když už byli strýček skoro slepý a nerozpoznali, kdo k nim jde, naše heslo bylo: „Mistřín zdraví 

Trnavu“.  A to hned volali: „Leničko, vítám Tě. A kdo ještě dojel?“. Dojemné byly večery, když jsme 

se spolu modlili a četli z evangelia. 

Smutné byly návštěvy v nemocnici ve Vizovicích. Tam strýček nebyl rád. Vždy se těšil, až zase bude 

doma na faře. Jednou, když byl hospitalizován v nemocnici, tak se jim tam rozlomily zuby. Začala 

záchranná akce, aby vůbec mohli jíst. Večer jsme zajeli do nemocnice, vzali zuby a rychle jeli domů. 

Poprosila jsem kamarádku, zubní laborantku, jestli by je mohla expres opravit. Ta je ještě v neděli 

opravila a v pondělí už směřovaly poštou k Vénovi do Trnavy, který je zavezl strýčkovi na faru, aby 

mohli v klidu jíst. Historek s nimi by bylo na několik stránek. 
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Když byl naposledy v nemocnici, to jsme se právě vraceli z dovolené na Slovensku. Bylo domluveno, 

že zůstaneme ještě týden u strýčka. Poslední den naší dovolené nám psala Veronika, že strýček jsou opět 

v nemocnici. Po cestě jsme se zastavili pomodlit na Turzovce. Pak jsme jeli za strýčkem do nemocnice. 

Tam jsme s nimi pobyli, pomodlili se s nimi a rozloučili se s tím, že až se vrátí, zase tam na týden 

přijedeme. Bohužel, už jsme se nesetkali. Byl to vzácný člověk. Opravdový důstojný pán. Nikdy na něj 

s mým mužem nezapomeneme.  

praneteř Lenka a Jaroslav Gajdovi, Mistřín 

 Rodina vzpomíná... 

Důstojný pan Jan Krist je můj vlastník. Jeho stařenka Filoména Kristová a moje stařenka Růžena 

Šnajdrová byly sestry. Cvičil nás jako žáky v Orle, hrával s námi divadlo a secvičovali jsme různá 

národopisná vystoupení.  Učil mě jako učitel ve škole v Miloticích. 

V roce 1939, na svátek sv. Václava (28. září) se sešli Orli v krojích u sochy sv. Václava v Mistříně prosit 

za ochranu našeho národa před druhou světovou válkou. Kázal tam nadšeně vacenovský důstojný pán 

Alois Kadleček. Nás Orlů vedl Jan Krist jako student. Když jsme šli pěšky Pískama, akácovým lesem, 

udrápl jsem se na líci o akácový trn až mně tekla krev. On mě ošetřil a řekl mně: „Jakube, tebe si 

mistřínáci poznamenali“. A mně se to stalo osudným pro celý život.  Až po více než 55 letech jsem si 

na to vzpomněl. 

 Jako voják u PTP pracoval ve Vysokých Tatrách v Liptovském sv. Petru. Já jsem v tu dobu pod 

Gerlachem stavěl sanatorium. Měli jsme jednoho společného velitele. Frontového vojáka kapitána 

Svobodu, který byl velký alkoholik a kněze nenáviděl. Rád se chválil, že bojoval na Dukle. 

Jakub Šťastný, 90 let, Mistřín 



  

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ BŘEZEN 2020 25 

P. JAN KRIST 

Promluva otce Jana Krista při slavnosti 50. výročí kněžství v milockém kostele (prosinec 1999) 

Vážení slavnostní hosté, dovolte mně, abych přivítal vás všechny, kteří jste se mnou přišli poděkovat 

Pánu Bohu za ten velký dar, co jsem před 50 lety obdržel a mohl celý život o tom vydávat svědectví. 

Vítám vás, místní rodáci, kteří jste se sem přišli potěšit i vás, z mé farnosti trnavské, také vás přespolní, 

ale také vás, z mé rodiny. Náš rodinný historik Jožka Nedvědický říká, že je nás, co se podepisujeme 

Krist 165. Vám, že vás ani všechny neznám, o to ať je naše radost dnes větší. Krist je jméno německé 

a pochází ze Skoronic. Milocký hrabě přivedl roku 1677 do Skoronic osadníky ze severní Moravy 

z Kunwaldu a tak tu zdomácněli. Krist znamená německy křesťan, tak i vy žijte jak křesťané a budete 

žít životem spokojeným jako děti Boží. 

Vážení, dnes Vám budu vyprávět, co jsem ještě nikdy žádnému neřekl. Bylo to 24. dubna v roce 1920 

na svátek sv. Jiří. Jak lidové přísloví praví, že na sv. Jiří tráva bujně hýří. V ten den se narodili manželům 

Kristovým, Janu a Marii, dvojčata. Napřed byla děvčica Marie a pak, za několik hodin chlapec Jan a to 

su já. Bylo to v sobotu. A ten den k nám přišla cigánka, a když mě uviděla, tak řekla: „Z tohoto chuděte 

nikdy chlap nebude.“  Proto šli tatínek ještě hned v sobotu ke kmucháčkom do Vacenovic a hned na 

druhý deň jsme byli pokřtění a byli jsme děti Boží. 

A co si pamatuji, ještě jsem nechodil do školy, velice rád jsem chodil ministrovat. Jednou mě poslal 

kostelník, abych šel k Panně Marii rozžat svíčku. Špatně jsem posvítil, ta svíčka spadla, chytil se od ní 

voskový věnec a začal hořet. Štěstí, že byli v kostele lidé a oheň uhasili. Dostal jsem, že jsem byl 

neopatrný.  

Do školy jsem chodil rád, těšilo mě to učit se. Jednou šli naši tatínek z pole a potkala je paní učitelka 

Hodková a řekla jim: „Pane Krist, ten váš syn Janoš se dobře učí, dejte ho do gymnázia. Byla by to 

škoda mu nedopřát vzdělání.“ A já jsem chodil k paní učitelce na doučení, abych udělal přijímací 

zkoušky na gymnázium. Ale co se mně stalo. U paní učitelky jsem neopatrností vylil na ubrus kalamář 

s inkoustem, a tak jsem zase dostal. Zkoušky na gymnázium jsem splnil. Vychodil jsem teprve 4. třídu 

a do gymnázia brali až z 5. třídy. Bylo ale málo žáků, tak jsem byl přijat a 8 roků jsem chodil do Kyjova 

do školy pěšky. Po maturitě jsem si podal žádost na učitelský ústav na Podkarpatskou Rus do Užhorodu, 

ale nedostal jsem odpověď. Nevím, co mě to napadlo. Kdo ví, jestli to nebyla vůle Boží, že jsem se tam 

nedostal. Podkarpatskou Rus zabrali brzy na to Maďaři a potom Rusi a kdo ví, kde bych se dostal. 

A zas to byla paní učitelka Hodková, která mě dostala studovat na učitelský ústav do Brna. Při 

přijímacích zkouškách jsem musel zahrát na nějaký hudební nástroj. Na housle jsem zahrál písničku 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Přijali mě. Když jsem dostudoval, nebylo pro mě místa. Učitelé se vraceli ze 

Slovenska a z pohraničí a bylo jich nadbytek. A zase se za mě zasadila paní učitelka Hodková a já jsem 

se dostal učit v rodných Miloticích. Ale ne na dlouho, ani ne na dva roky. Byl u nás jeden učitel udavač. 

Dva učitele nechal zavřít a jeden se nevrátil. Ve vězení zemřel. A mě přeložili do školy do Ždánic. Ve 

Ždánicích na faře přechovávali raněného parašutistu. Němci na to přišli, mnoho lidí postříleli a také dva 

místní kněze. Ve škole na záchodě někdo napsal – Hitler je vrah. Všechny učitele ve Ždánicích přeložili, 

jenom mě tam nechali, protože tam neměl kdo učit němčinu. Nechali mě tam jenom na měsíc, a pak 

jsem dostal na vybranou. Učit děti cvičit v Kuratorium, nebo na práce do Berlína, nebo do Grácu, to je 

Štýrský Hradec v Rakousku.  

Já jsem si vybral Grác. A byl jsem tam tři roky. Na světnici nás bylo na lágru dvacet. Já jediný jsem 

nemusel mimo zaměstnání nic dělat, jenom poslouchat rádio a dávat hlášení o pohybu vojsk na frontě. 

Když jsem přišel jednou v lágru na světnici, že si půjdu pro jídlo, jeden kamarád mi řekl: „Nechoď pro 

jídlo, já ti ho přinesu. Poslouchej rádio, ať víme, co je nového.“   Právě byl nálet. Kamarád se už nevrátil. 

Zabilo ho to. Já bych šel jistě s ním. Kdyby ne jeho, jistě bych tam zahynul, tak jako on… A já se ptám. 

Byla to náhoda nebo vůle Boží?
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V té době byly ve dne v noci nálety a věděli jsme, že se fronta blíží. Proto jsme se rozhodli z Grácu utéct 

domů. Když už jsme byli u Břeclavi na rakouské straně, tak nás německá policie pochytala a chtěli nás 

postřílet. Nakonec se dohodli a poslali nás kopat zákopy k městu Linec. Když už se fronta přibližovala, 

tak jsme i z odtud utekli a šli zase pěšky domů. Přišli jsme jenom do Hýsel u Kyjova. Mezi Kyjovem 

a Miloticemi byla již fronta. A až fronta přešla, rozhodl jsem se jít z Hýsel domů. Za dědinou mě zastavil 

ruský voják, který tam držel stráž a chtěl po mně legitimaci. My, co jsme byli na práci v Německu, jsme 

měli německé legitimace, kterým se říkalo kenkarte. Když jsem mu tu legitimaci ukázal, tak mě chtěl 

zastřelit, že jsem Němec. Já jsem mu ale vysvětlil, že jsem Čechoslovák a že se vracím domů. Tak se 

mě zeptal: „Kolko časov?“ Já jsem se podíval na hodiny a on mně je sebral. Řekl jsem si: „Čert vem 

hodinky, jenom když mně život nechal.“ Když jsem přišel do Milotic, tak jsem právě potkával lidi, jak 

se vraceli od Šidlen a z dolů, kde byli před frontou schovaní.  

Až přešla fronta, tak jsem pracoval se strýčkem Frantou Šnajdrem v zámku. O prázdninách byly na 

Velehradě exercicie a já jsem se jich zúčastnil. Tam jsem mnoho proklečel v kapli před obrazem Panny 

Marie, Matky jednoty a prosil ji, aby mně pomohla vyprosit dar kněžství. A aby mě chránila tak, jak 

jsem cítil její ochranu dosud. Když jsem studoval bohosloví pátý rok, tak už se mraky stahovaly nad 

katolickou církví. A proto se rozhodli naši představení i pan arcibiskup Matocha, že nás na kněze vysvětí 

před Vánocemi 1949 a ještě jsme potom museli půl roku dostudovat. Potom už byl pan arcibiskup 

zajištěný a nemohl se s námi rozloučit. Tak nám na rozloučenou poslal alespoň dopis. Myslel si pan 

arcibiskup, že půjdeme do farností jako novokněží. Ale museli jsme jít na vojnu, do pracovních oddílů. 

A tam nás nechali neznabozi 40 měsíců. Až nás propustili do civilu, tak nám nedovolili nastoupit do 

kněžské služby. Půl roku jsem pracoval na stavbě v Hodoníně, až potom jsem se dostal za kaplana do 

Zlína. Teď, když si vzpomínám, co všechno jsem prožil, vždyť jenom za války jsem měl být třikrát 

zastřelený. Byla to všechno náhoda? Byla to vůle Boží. 

Když vás tu všechny vidím, tolik krojované mládeže, přeplněný kostel, na choru tak krásné zpěvy… 

Snad jsem neměl tak krásnou primici před 50 lety, jak je krásná dnešní moje oslava. 

(A dal se P. Jan Krist do pláče a hned se rozplakal celý kostel.)
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Vzpomínky farnice z Trnavy 

Psal se rok 1974 a pan farář Jan Krist mě pověřil hrát na varhany v trnavském kostele. Varhanice, která 

10 let hrála, se provdala a odstěhovala za manželem. Byla to pro mne těžká doba. Já, takový samouk. 

Doma 3 malé děti, chodila jsem do práce a na cvičení na varhany moc času nebylo. Tehdy jsem poznala 

velkou trpělivost a laskavost otce Jana. Vždy ochotně dokázal vysvětlit, co bylo špatně a co by se mělo 

změnit. Kněz a varhaník by si měli rozumět. Otec Jan měl velmi rád hudbu. Sám hrál na housle a miloval 

sborový zpěv. Proto také náš chrámový sbor velmi podporoval. Vždy, když jsme začali v postní době 

nacvičovat na Velikonoce a od září zase vánoční mši, přišel na kůr, dal nám požehnání a chtěl vědět, co 

nacvičujeme. Říkal: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí!“ 

Na svátek sv. Cecilie, patronky zpěváků 

a varhaníků, pozval po mši svaté otec Jan 

chrámový sbor do klubovny, kde zajistil 

občerstvení a víno z Milotic. Poseděli 

jsme asi dvě hodinky, zazpívali si např. 

jeho oblíbené „Kdybych já byl selským 

synkem“ nebo „Ach synku, synku...“ 

Panovala mezi námi vzájemná důvěra 

a láska. Chrámový sbor bylo farní 

společenství dospělých, které díky otci 

Janovi přežilo všechny ty roky 

nesvobody. 

Jeho láska k hudbě byla zřetelná také 

vzhledem k mladým. Když v neděli 

zpívala schola mladých s kytarami, otec 

seděl v kněžském křesle, blízko sakristie, 

usmíval se a dobře viděl všechny své 

ovečky – mladé i ty starší. 

A další moje vzpomínka: Po každé mši svaté, než odešel na faru, přišel si kleknout do kostela pod obraz 

Navštívení Panny Marie a modlil se. Určitě myslel na celou svou farnost! 

Když zemřel pan František Vičík, který hrál na harmonium v kapli v Podkopné Lhotě, tak jsem tam 

začala jezdit s otcem Janem.  Půl hodiny přede mší svatou jsem přišla na faru, kde byl již otec 

připravený, a čekali jsme na pana Minaříka, až pro nás přijede. Bylo vidět, jak kapli sv. Václava miloval. 

Byl to pro něho i pro mne krásný výlet uprostřed týdne. 

Nevím přesně, v kterém to bylo roce, ale otec mohl mít asi 80 let, když byl na pohřbu známému knězi. 

Když jsme se pak setkali, řekl mi, že při pohřbu zpívali žalm „Radostně půjdeme do domu Pánova!“ 

„Přál bych si, abyste ho zazpívali na mém pohřbu.“ Tak jsme ho později také zpívali. 

Bylo by toho ještě hodně na vzpomínání. Byl to kněz vzdělaný, ovládal několik jazyků, sečtělý 

a i v pozdějším věku se naučil pracovat s počítačem. Prožila jsem s ním polovinu svého života a vždy 

byl ochotný naslouchat, zajímal se o každého farníka osobně. I když přišel někdo cizí na mši, vyhledal 

ho pak, a povídal si s ním. Nikdo mu nebyl lhostejný. 

Budeme se těšit, že se s Důstojným panem Janem Kristem jednou sejdeme v Domě našeho nebeského 

otce. 

Ludmila Bečicová, varhanice 
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SK Lyžařský klub Trnava 

V několika posledních letech nám bohužel nepřeje počasí. Zatímco v loňském roce se nám podařilo 

spustit vlek alespoň na 3 týdny, letos nám dosavadní teplá zima nedovolila ani to! Věříme, že v další 

lyžařské sezóně se počasí umoudří a dovolí nám opět organizovat akce s mnohaletou tradicí, jako jsou 

Běh kolem Trnavy, lyžařské závody Od smrka důle a při ukončení lyžařské sezony Karneval na 

lyžích. Přesto neztrácíme optimismus a celoročně se snažíme pořádat alespoň akce kulturní, při kterých 

se můžeme setkávat bez ohledu na sněhovou nadílku. 

V pátek 31. ledna 2020 jsme uspořádali první letošní akci - již 17. Ples Lyžařského klubu. Ples byl 

jako každoročně téměř vyprodán a navštívilo jej téměř 370 lidí, na které čekal nabitý kulturní program, 

bohatá tombola, speciální půlnoční slosování vstupenek o hodnotné ceny a tradiční daňčí guláš. Hudbu 

zajistila naše dvorní skupina KOSOVCI, s níž spolupracujeme dlouhá léta. Ples probíhal až do časných 

ranních hodin, a věříme, že si ho všichni návštěvníci užili a příští rok se opět uvidíme. 

 

Připravované akce – podrobné informace naleznete na webu www.lyzari.trnava.cz 

V pátek 5. června 2020 budeme pořádat 2. ročník jarní Lyžařské zábavy v areálu Trnava Jamice. 

Stejně jako na všech našich doposud pořádaných akcích s hudebním doprovodem se o produkci postará 

kapela Kosovci. Stánky s občerstvením budou tradičně vybaveny bohatou nabídkou nápojů 

a grilovaných specialit. 

.

http://www.lyzari.trnava.cz/
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Hned o týden později v sobotu 13. června 2020 se uskuteční již 20. ročník akce pro děti i rodiče Po 

stopách Loupežníka Píšťalky. Začínáme v 13:00 v parku naproti Základní školy Trnava, kde děti 

dostanou registrační kartičku. Odtud pokračují dále přes Miluchov na cestu pohádkovým lesem, ve 

kterém na ně čekají pohádkové postavy, různé úkoly a překvapení. Cílem bude lyžařský svah 

v Dolansku, kde bude připraven skákací hrad a další zábava pro děti i jejich doprovod, včetně tradičního 

opékání špekáčků u táboráku. Odvoz řidičů po akci zpět na parkoviště u základní školy bude opět 

zajištěn.  

Po dvou úspěšných ročnících letní Lyžařské zábavy připravujeme 3. ročník této akce. Letos se bude 

Lyžařská zábava konat v pátek 7. srpna 2020 od 19:00 v Trnavě – Jamicích. Areál včetně veškerého 

občerstvení bude otevřen od 18:00. Stejně jako vloni budou stánky vybaveny bohatou nabídkou nápojů 

a pochutin. Letos pro Vás plánujeme rozšířit nabídku občerstvení - kromě tradiční grilované klobásy 

a uzeného cigára se můžete těšit na další gastronomická překvapení. Na čepu tentokrát bude několik 

druhů piv z malých i větších pivovarů, přičemž jednu pípu určitě obsadí 11° pivo z trnavského pivovaru 

Vraník. Letos poprvé se o hudební produkci postará kapela FOCUS ROCK. 

Závěrem chci poděkovat všem členům lyžařského klubu za aktivní přístup při nedělních brigádách na 

lyžařském svahu, organizaci a pořádání našich kulturních i sportovních akcí pro širokou veřejnost, 

a doufám, že toto nadšení nás bude provázet i při všech akcích pořádaných v roce 2020. Velké 

poděkování patří také těm, kteří se našich akcí pravidelně a rádi účastní, a tím podporují fungovaní 

lyžařského spolku. 

Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava
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Konec roku jsme zdárně ukončili formou 

diskotéky 14. prosince na zbrojnici. Součástí byl 

plán na rok 2020. Do roku 2020 jsme naskočili 

rovnýma nohama, přípravami na zkoušky 

odbornosti, Končiny a vystoupení na končinové 

zábavě. 

16. února 2020 se konaly zkoušky odbornosti 

v Zádveřicích. Do řad Soptíků nám přibylo šest 

držitelů odznaků odbornosti PREVNTISTA a to 

Emma Dovrtělová, Kateřina Vajďáková, Adéla 

Jarolímová, Alexandra Štefková, Viktorie 

Žurková a Aneta Geržová. BLAHOPŘEJEME! 

22. února 2020 Končinový průvod – v letošním roce šlo 61 masek a z toho 22 dětí. Děti si tento průvod 

vždy užívají, děkujeme za připravené pohoštění. Po celém dnu skotačení se večer dětem zdárně povedlo 

vystoupení na končinové zábavě. Chci poděkovat starším holkám, které si své vystoupení nacvičily 

samy. 

Sezóna se rychle blíží a my 

jsme v plných přípravách na 

Štípského Beránka, štafety 

pro Hru plamen a okrskovou 

soutěž. Jak nám počasí 

dovolí, tak se pustíme do 

tréninku na první soutěž 

v požárním útoku a to na 

domácí půdě 1. května 2020. 

Pokud máte o tento kroužek 

zájem a chcete jakékoli 

informace, volejte 739666817 nebo pište sdhtrnava@email.cz. Vedoucí mládeže Eva Vajďáková, 

Tomáš Výmola a Jiří Vajďák, Zdenek Březík a Pavel Zbranek. Veškeré dění, plánované akce a soutěže 

najdete na stránkách www.sdhtrnava.cz.  

Děkujeme všem, co nám jakýmkoli způsobem pomáhají s dětmi. 

Eva Vajďáková, vedoucí spolku 
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SDH TRNAVA 

 

Zpráva z činnosti SDH Trnava 

V měsíci lednu jsme na valné hromadě, zvolili na pětileté funkční období nový 

výbor. V roce 2020 – 2025 ho tvoří: 

Starosta:    Oldřich Gargulák 

Náměstek starosty:   Helena Březíková 

Jednatel:    Radek Matúšů 

Velitel SDH:    Pavel Zbranek 

Zástupce velitele:   Radek Soukup 

Strojník:    Zdeněk Březík 

Referent materiálně technický:  Zdeněk Březík 

Referent mládeže:   Eva Vajďáková 

Referent kolektivu mládeže:  Tomáš Výmola 

Referent zen:    Pavla Truhlaříková 

Kronikář:    Helena Březíková 

Hospodář, pokladník:   Vlasta Chmelařová 

Vzdělávací - organizační referent -  Petra Výmolová 

Referent mužů:    Jiří Vajďák 

Zdravotník:     Andrea Mozgová 

Preventista:    Zdeněk Chmelař 

Člen výboru:     Pavel Váhala 

Člen výboru:     Daniel Rafaja 

Předseda kontrolní a revizní rady:  Veronika Březíková 

Člen kontrolní a revizní rady:   Dagmar Gerychová 

Člen kontrolní a revizní rady:   Marie Matulíková 

Člen kontrolní a revizní rady:   Lenka Gerychová 

Přejeme novému výboru hodně zdaru, elánu a nových nápadů. 

 

V lednu také začínáme s tradiční přípravou na masopustní průvod. Začali jsme se sháněním, nákupem, 

ruličkováním a balením tomboly. Připravovali jsme a nacvičovali vystoupení. Vychystávali masky, 

zajišťovali koně, zdobili vůz, chystali tělocvičnu na zábavu. Prostě makáme, abychom si pak užili ten 

krásný pocit, že si to užíváte s námi „na dědině“.   

Zásahová jednotka měla v únoru na starost potok Trnávka, jehož hladina hrozila vylitím. Vše se zvládlo 

bez zásahu. 

Chtěli bychom Vás všechny pozvat na 2. ročník pohárové soutěže, která proběhne 1. května pod Trnavou 

– Trnava Jamice. Od 9:00 hodin začíná dětská soutěž „ O pohár starosty obce Trnava“ a od 13:00 hodin 

začíná soutěž dospělých „ O pohár Pivovaru Vraník“. Loňský 1. ročník se velmi vydařil, měli jsme nejen 

hojnou účast, krásné ceny, ale také skvělé občerstvení, koutek pro děti.  

Těšíme se na Vás.    Helena Březíková, náměstkyně starosty SDH Trnava.



 

32 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ BŘEZEN 2020 

MYSLIVCI 

 

Honební společenstvo Trnava Vrchy 

Vážení spoluobčané v posledním čísle zpravodaje jsem se zmiňoval o tom, že nás čeká zima a s tím 

spojená zvýšená péče o zvěř. Jak jsme všichni svědky zima sice dle ročního období proběhla, ale 

přirovnal bych to spíše ke studenějšímu podzimu. Nicméně se nic nemění na tom, že naše péče o zvěř 

nenabyla takových kvalit a takových intervalů. Jelikož jsme vždy na zimu dobře připravení tak i letos, 

přesto že si zima neřekla zatím o slovo, jsme intenzitu krmení prováděli standardně pravidelně jako 

v předešlých letech, protože máme vždy před zimou dostatek kvalitního jadrného i objemného krmiva 

a prioritou je toto množství zkrmit zvěří. Zvěř si díky našemu přikrmování vybudovala dostatečné 

tukové zásoby, takže i kdyby se ještě zima přihlásila, nemám nejmenší obavy, že by se zvěř ocitla 

v nouzi.  

Na konci roku jsem zmiňoval, že jsme na základě 

zvyšujících se stavů, zejména daňčí samičí zvěře, 

navýšili odlov. Tento plán měl laťku nastavenou hodně 

vysoko a díky naší zodpovědnosti a maximálnímu úsilí 

se ho podařilo splnit na sto procent. Uvidíme, jak se 

toto snížení stavu daňčí samičí zvěře projeví v naší 

honitbě v letošním roce. Jelikož nás čeká první týden 

v březnu tradiční sčítání zvěře, uvidíme, jakých 

výsledků jsme dosáhli. Výsledky těchto hodnot nám 

poté přesně určují, kolik zvěře budeme lovit 

v následujícím mysliveckém roce.  

Nyní bych Vás chtěl obeznámit o velmi nebezpečné 

situaci, která je v těsné blízkosti nás všech. Toto 

nebezpečí nese název Aujeszkyho choroba. Co to Aujeszkyho choroba je a proč o ní zde píšu? 

Aujeszkyho choroba je virové onemocnění divokých prasat, hodně podobné vzteklině, ovšem toto 

onemocnění není přenosné na člověka. Největší riziko je pro majitele psů, ale i koček. Virus této zákeřné 

nemoci se šíří například tělními tekutinami, jako jsou sliny, moč, ale také samotným pozřením 

nakaženého masa či vnitřností. Apeluji zde proto na všechny majitele psů, aby se s volně pobíhajícími 

psy vyhýbali pohybu v honitbě, kde je možnost výskytu divokých prasat. V případě, že by se pes dostal 

do kontaktu s nakaženým divočákem, je vysoká pravděpodobnost nakažení tímto virem. Inkubační doba 

trvá dva až pět dní a bohužel konečná fáze tohoto procesu je úmrtí. Doposud není možné toto 

onemocnění léčit ani při včasném zjištění nakažení. Hlavními příznaky jsou neustávající svědění, 

horečky a postižení nervového aparátu. Berte tuto skutečnost velmi vážně, neboť jak jsem zmínil, je 

blízko kolem nás všech. Na konci roku se při naháňce na černou zvěř v lokalitě Zlín-Vršava touto 

zákeřnou nemocí nakazili lovečtí psi po kontaktu s infikovaným divočákem a výsledkem bylo úmrtí čtyř 

psů na Aujeszkyho chorobu, kterou poté potvrdily laboratorní testy. 

Na závěr bych Vás chtěl seznámit s tím, co nás myslivce čeká s příchodem jara. Prioritou je zajistit 

v honitbě dostatečný klid pro zvěř, protože téměř veškerá samičí zvěř vyvíjí svůj plod a klid pro správný 

vývoj je velmi důležitý. Samozřejmostí je pro nás v měsíci dubnu každoroční vyčistění krmných zařízení 

a jejich důkladná dezinfekce. Jako odměnu za celoroční práci máme k datu 13. – 15. června 2020 

plánovanou každoroční chovatelskou přehlídku mysliveckých trofejí, která se koná ve Vlachovicích. 

Navštívit tuto přehlídku doporučuji všem, kteří se chtějí přesvědčit o tom, že naše honitba se díky práci 

nás myslivců řadí na přední příčky u trofejové zvěře. 

Hanáček Radomír ml, člen spolku 
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TJ SOKOL TRNAVA 

Zanedlouho nám začíná fotbalová sezóna 

Již je jen kousek do zahájení jarní části fotbalového ročníku 2019/2020 . Mužům začíná první jarní kolo 

v neděli 22. března na domácí půdě s mužstvem Veselá „B“, a mužstvu žáků začíná sezóna o dva týdny 

později 5. dubna také na domácí půdě proti Štípě . 

Na začátku roku došlo k prodloužení smlouvy na pronájem hřiště na další půlrok, a tak opět uvidí naši 

věrní fandové fotbal na vlastní oči u nás v Trnavě . 

Mužstvo mužů se začalo scházet hned v polovině ledna střídavě v místní tělocvičně a  na venkovní 

umělé ploše vedle tělocvičny. V mužstvu nedošlo k žádným změnám, a do jarní části vyběhneme ze 

3. místa po podzimní části, se ztrátou 4 bodů na mužstvo Fryšták . 

Muži sehráli přátelské utkání 16. února s mužstvem Kašavy a prohráli 0:2 . 

Naši žáci se setkávají pouze v tělocvičně, a taky absolvovali přátelské utkání  s mužstvem Hvozdné, 

které vyhráli 8:0 . Do jarních bojů půjde naše mužstvo z 8. místa, a věříme, že se podaří posunout na 

konci fotbalové sezóny ještě výše . 

Jarní rozpis zápasů MUŽI TJ Sokol Trnava   

15. kolo 22. 3. 2020 15:00 h   TRNAVA  VESELÁ „B“ 

16. kolo 29. 3. 2020 15:00 h   PROVODOV „B“ TRNAVA 

17. kolo 5. 4. 2020 15:30 h   TRNAVA  VŠEMINA         

18. kolo  12. 4. 2020   15:30 h       RACKOVÁ  TRNAVA                       

19. kolo 19. 4. 2020 16:00 h        KOMÁROV  TRNAVA                      

20. kolo  26. 4. 2020  16:00 h       TRNAVA  MYSLOČOVICE „B“                                 

21. kolo    3. 5. 2020  16:30 h       KUDLOV  TRNAVA                  

22. kolo  10. 5. 2020  16:30 h       TRNAVA  NEUBUZ                       

23. kolo  17. 5. 2020  17:00 h       DOUBRAVY (hřiště Zlámanec) TRNAVA  

24. kolo  24. 5. 2020  17:00 h        TRNAVA          HŘ.ÚJEZD                   

25. kolo 31. 5. 2020           TRNAVA MÁ VOLNO                             

26. kolo    7. 6. 2020  17:00 h        TRNAVA  PŘÍLUKY „B“                          

14. kolo  13. 6. 2020  17:00 h        FRYŠTÁK „B“     TRNAVA         

Jarní rozpis zápasů ŽÁCI TJ Sokol Trnava 

13. kolo    5. 4. 2020   10:30 h      TRNAVA          ŠTÍPA 

14. kolo  11. 4. 2020  12:30 h       PROVODOV     TRNAVA 

15. kolo  19. 4. 2020  13:00 h       PŘÍLUKY         TRNAVA 

16. kolo  26. 4. 2020  10:30 h       TRNAVA          FRYŠTÁK 

17. kolo    3. 5. 2020  14:00 h      TEČOVICE       TRNAVA 

18. kolo  10. 5. 2020  10:30 h      TRNAVA           SPYTIHNĚV   

19. kolo  17. 5. 2020   14:30 h      MLADCOVÁ    TRNAVA 

20. kolo  24. 5. 2020  10:30 h       TRNAVA           BŘEZOVÁ 

21. kolo  31. 5. 2020  10:30 h       KAŠAVA           TRNAVA 

22. kolo    7. 6. 2020  10:30 h       TRNAVA           BŘEZNICE 

12. kolo  14. 6. 2020  10:30 h       HVOZDNÁ        TRNAVA  

Petr Zbranek, člen spolku 
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STŘELECKÝ KLUB 

 

ČSS, Z. S. – Sportovně střelecký klub ZŠ Trnava 

Náš klub se v tomto roce zúčastnil několika závodů, ve kterých jsme se umístili následovně: 

VC UHESKÉHO BRODU 2. února 2020 

Jakub Sovják 1. místo, Jakub Gerych 6. místo, Marek Grebeníček 7. místo 

ZIMNÍ KOPŘIVNICKÁ LIGA (závod pouze pro kategorii pistolí) 

Michal Houšť 3. místo, Jakub Sovják 11. místo 

JARNÍ CENA OLYMPU OSTRAVA 22. února 2020 (závod pouze pro kategorii pušek) 

Marek Grebeníček 2. místo, Jakub Gerych 3. místo  

Součástí tohoto závodu bylo finále, do kterého postoupili 4 nejlepší střelci jednotlivých disciplín (bez 

rozdílů věkových kategorií). Tam postoupil pouze Marek Grebeníček a umístil se na vynikajícím 

3. místě. 

FINÁLE BÍLOVICKÉ LIGY 22. února 2020 (závod pouze pro kategorii pistolí) 

Michal Houšť 4. místo, Jakub Sovják 18. místo  

V následujících týdnech se chystáme zúčastnit ZLATÉ DIABOLKY v Březolupech konané 29. února 

a VC POLICIE ČR v Ostravě konané 8. března.  

Dalším závodem je pak 14. – 15. března MČR v Plzni, který je pro nás vrcholem celé sezony. Do tohoto 

závodu se nominují závodníci svými nejlepšími výsledky během celé sezony. Zatím ještě není 

zveřejněna nominace na MČR, ale pevně doufáme, že se podaří nominovat všem našim střelcům.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v tomto náročném sportu podporují, zejména pak OU 

Trnava, bez jejichž podpory bychom se neobešli. 

 

 

Radek Soukup, člen SSK Trnava 
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SILVESTR 2019 

Dětský silvestr  

Kulturní komise naší obce uspořádala na hřišti u ZŠ, loučení se starým rokem a přivítání roku nového, 

nejen pro naše děti. Opět po roce, od 19:00, se pomalu scházely nejen starší děti, ale i ty nejmenší 

v doprovodu rodičů, prarodičů, známých.  Na děti čekala diskotéka, svítící náramky, spousta sladkostí, 

teplý čaj, ale hlavně dětský šampus, se kterým jsme si všichni připili ve 20:00, a tím společně  přivítali 

nový rok.  

Popřáli jsme nejen dětem, ale i ostatním, hodně zdraví, štěstí, pohody, elánu a samé krásné slunečné dny 

v roce 2020. Poté následoval velkolepý ohňostroj. 

Myslím, že tato akce byla opět zdařilá. Sešlo se nás v ten mrazivý silvestrovský podvečer spousta. 

Všichni byli milí, zdravili se, vítali, přáli si jen to nejlepší. Tak by nám to všem mělo zůstat po celý rok. 

Je krásné sledovat, jak mají lidé k sobě blízko, jak se umí zastavit, promluvit si, zasmát se. 

Děkujeme Vám všem, že jste se této tradiční akce zúčastnili.  

Helena Březíková, místostarostka obce 
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POVÍDKA 

 

U dědy na pasekách 

"Prosimťa, Michale, poď mi chytit ty dvérca, ať sa mi to furt nezavíře. Vydělám jeden poltík 

a okoštujem, lesti už je to hotové." Michal otevřel dvérka udírně a do nosa mu vletěl voňavý omamný 

dým, až sa mu zatočila hlava. Děda zkušeně vyvěsíl poltík bočku a na dénku odřezál 3 slabší plátečky: 

"Berte děcka, jak sa vám to zdá?" 

"Mi sa to zdá dobré, dědo," mlaskala a olizovala si čérné pazúry Veronika. 

"Špatné to néni, ale eště to chce," děda vrátil do udírně ořezaný boček a otřel si masné ruky do tepláků. 

"Dáme si na večeřu toť to cigárko, to je prohříté akoráť a za pú hodiny to vytáhnem. Poďte do světice, 

děcka, nezmrzajte." 

Ve staréj dřevěnici bylo teplučko a svítila do chladného únorového večera žlutýma čtverečkama oken. 

Cigárko vonělo, z chleba na stole sa sypal kmín a drobky, jak ho děda pokrajovál, a v hrnkoch se zlatým 

lemováním voněl čaj. 

"Dědo, nebojíš sa tu sám?" zoptal sa Michal s plnú papulú, "víš, enom nekdy. Když je třeba venku 

hnusně. Tady na pasekách, daleko od dědiny." 

"Čeho bych sa bál? Leda že mi při velikém větře spadne na střechu hen tá stará máslovka. Měl bych ju 

podťat, ale šak má furt dobré hrušky, tož bych mosel byt hlúpý." 

"Nestraší tu třeba?" začala sa nenápadně zajímat Verča, která sa velice zajímala o duchařské historky. 

"Šak baže, že tu straší. Všady straší, tož mosí strašit aj tady." usmívál sa děda. 

"Jak všady? Kde? Aj nekde v dědině?" ptaly sa děcka jedno přes druhé. 

"Aj." potvrdíl jim děda, při tom překúsl zauzené cigárko, až to křuplo a přežúvál ho jak pravý gurmán. 

Míša a Verča sa na sebe podívali a další otázka byla jasná. 

"Aj ve škole? Tam přeca strašíja enom učitelky." děcka sa na sebe podívaly a hneď věděly přesně, které 

učitelky to sú. 

"Vás možná strašíja učitelky, ale hlavně tam chodí Bohúš. Bývalý školník. Nikdo vám o něm 

nevykládál?" děcka krútily hlavama. "Tož to mi ani nepravte! Ani tata?" Děda sa oblízl, napil sa čaju, 

který voněl úplně ináč, než ten, který dal děckám a začal vykládat: 

"Škola totiž nebyla dycky školú. Pŕv sa děcka učily tam, jak je včil obecní úřad. No a včilkajší škola 

bývala skladem gořalky, jak tam u ní byl ten lihovar. Bohúš měl gořalku nade všecko rád, tož hneď jak 

z lihovaru udělali školu hŕŕk tam za ředitelem a že chce dělat školníka. Vykládalo sa, že sú tam kdesi 

zazděné flašky, aby je nenašli lidé z úřadu, co tam chodívali na kontrolu. Doby byly lecijaké, lidé 

skovávali kdeco všecko do zásoby, kdyby bylo zasej hůř. Bohúš tak dostál prácu ve škole a klúče od 

celéj školy. Tož to víte, že každú chvilku prolézál budovu od sklepa až po střechu, za každý trám nahlédl, 

ale hlavně chodívál kolem zdí a ťukál prstem, lesti sa pod něma neozve dutinka nebo nezazvóní sklo.“ 

„A našél nekdy neco ten Bohúš?“  

„Nikdy nic. Mosel si buď sám vypálit nebo po večeroch chodit do hospody a kupovat si za svoje. Až 

jednúc si toho nakúpíl tolik, že ho našli sedět ve škole na schodoch do sklepa. Byl celý bledý a už 

nedýchál. Od téj doby sa začalo vykládat, že ve škole straší Bohúšúv neklidný duch, klepe prstem na 

stěny a hledá tu svoju zazděnú gořalku.“ 

„Tys ho snáď viděl?“ 

„Já ne, ale třeba uklizečky a učitelé, co odpoledne zostávali ve škole, čuli to klepání. Nebo že sa třebas 

za rohem mihl stín, co vypadal jak chlapská postava. Aj děcka, co byly po škole, vykládaly jak sa jim 

Bohúš zjevil a hnál sa jim doprotivky. Nikdo nechtěl velice zostávat po škole, protože sa nebál ani tak 

přepisování sešitů, ale toho, že potká na tmavém schodišti Bohúša. A nejvíc sa ozývalo klepání. To tam 

čulo nejvíc lidí, na mú dušu.“ 

Děcka na sebe hleděly a ani nedutaly a Verča valila očiska, že jí málem vypadly na stůl. V pondělí to 

mosíja všecko povědět děckám ve škole. Děda seděl a hleděl do prázdného taléřka a přemýšlal, lesti jim 

má povědět aj o tom bledém chlapovi, co stójí o každém úplňku o půlnoci na mezi pod jeho tŕnama. 

Potom myšlenky zahnál do kúta a šel přihodit do šporhelta pár polen. Venku mrzlo až praščalo a nad 

trnavskýma pasekama sa právě dal po nebi vycházat veliký kulatý stříbrný měsíček. 

Irena Vlčková, autorka povídky
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MÍSTA V TRNAVĚ 

Exkurze do koutů Trnavy: Paprádná 

Ve třetím pokračování Exkurzí do koutů Trnavy se společně vydáme opět na stranu směrem ke Všemině, 

tentokrát do oblasti jihovýchodně od Hořanska, tedy do kopců mezi Rozcestím a Paprádnou.  

Nejvýznamnější lokalitou je zde Paprádná. Jedná se o paseky na hřbetu hraničícím se Všeminou, na 

kterých se dříve nacházely tři usedlosti. Dvě z těchto usedlostí již dnes slouží jako rekreační objekty. 

Třetí z nich, ležící nejvýše, na samotném hřbetu, je do dnešních dnů trvale obývána a náleží k němu 

i ranč RR Ranch u Kapličky, který se nachází v zázemí této usedlosti.  

Mimo tři usedlosti se na Paprádné nachází i hájenka, která se zde nacházela již ve 30. letech  

19. století a byla to tehdy jedna z mála zděných staveb v Trnavě. Kousek za hájenkou, co by kamenem 

dohodil, se na hřbetu nachází asi nejvýznamnější stavba těchto pasek – kaplička. Kaplička stojí na 

místě, kde se podle ústní tradice mělo utopit malé dítě. A jelikož zde lidé slýchávali jeho pláč, pověsili 

zde na strom svatý obrázek. V roce 1952 se ale místní usedlíci, manželé Škrabanovi, rozhodli na místě 

obrázku zbudovat kapličku. Na vlastní náklady zakoupili stavební materiál a samotnou stavbou pověřili 

svého synovce Lubomíra Kalivodu, zednického učně, který kapličku ještě v témže roce vystavěl. 

Kaplička však v průběhu let začala chátrat. Zásahem tehdejšího starosty, pana Josefa Gajdošíka, a členů 

organizace KDU-ČSL však byla kaplička opravena a v neděli 20. srpna 2006 slavnostně požehnána. Při 

té příležitosti byla také opravena studánka, jejíž pramen vyvěrá přímo pod kapličkou. Od r. 2013 stojí 

před kapličkou také dřevěná socha Panny Marie od řezbáře Martina Bořuty, což bylo jedno z jeho 

prvních větších řezbářských děl.  

Paseky Paprádná byly ještě v 50. letech minulého století asi 

o 1/3 větší, než jak je známe dnes: většina ploch, které nebyly 

využívány k orbě, byly zalesněny a z polí se staly travnaté 

plochy. Nicméně velikost Paprádné trvá a to nejen díky ranči 

a kapličce, která se zde nachází – své místo našla Paprádná 

i na stříbrném plátně. Roku 1944 byl natočen 85minutový film 

„Děvčica z Beskyd“, který vznikl na základě knihy „Paprádná 

nenaříká“ od slušovického rodáka Miroslava Josefa 

Sousedíka. Ten toto dílo sepsal v roce 1942 a v jeho ústředí se 

nachází dvě rodiny s trnavskými příjmeními – Hanulík 

a Cagala (kdy Cagala je jiným jménem pro Vičíkovi 

v Dolansku), která nechybí ani ve filmové verzi této knihy. 

Film však natáčen na Paprádné nebyl. Zajímavostí je, že autor 

knihy čerpal inspiraci nejspíše takříkajíc přímo u zdroje, 

neboť v mládí působil jistou dobu jako učitel přímo v Trnavě. 

Co se týká místních názvů v lesích okolo Paprádné, nalézáme 

na hřebeni směrem na východ názvy Kořené  

a Podláška. Jižně od Paprádné, již v katastru obce Všemina, 

se nachází lokalita Na všeminském, kde se ve svahu nacházelo pole patřící paprádenské usedlosti 

č. p. 70. Severovýchodním směrem se nachází název Krajčeny, což je oblast hlubokých údolí a strmých 

úbočí, kudy se na Paprádnou vinula hlavní přístupová cesta směrem z Hořanska. Horní polovina této 

cesty je nahrazena současnou asfaltovou cestou, která byla zbudována až za slušovického družstva. Při 

stoupání po této strmé silnici si můžeme těsně pod Paprádnou všimnout po pravé ruce svatého obrázku 

s Panenkou Marií hostýnskou. Obrázek nejspíše upomíná na nešťastnou událost, která se zde stala. Níže 

pod Krajčenami se v lese také nacházelo taneční kolo zvané „Pod Horkú“. Bylo to rovné místo v lese, 

kde se za 2. světové války scházela mládež a potajnu pořádaly zakázané taneční zábavy.  
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Na severozápad od Paprádné se nachází les Čertová. Jedná se o náročný terén plný svahů a hlubokých 

údolí. Od čeho získal tento les svůj zajímavý název, jsem se nedozvěděl. Neméně zajímavý pro mě byl 

pohled do map Stabilního katastru z r. 1829 – v oblasti Čertové se rozprostírala panská pastvina 

nezvykle pravidelného obdélníkového tvaru, což ji činí nápadnou. Její rozměry byly cca 180 x 370 metrů 

a téměř ze všech stran byla ohraničena 

lesem. Možná se jednalo o pozůstatek 

pastviny, která dříve náležela k tehdy již 

zaniklému panskému dvoru ve 

Dvořisku. Možná to byla pastvina, 

kterou naši předkové užívali pro 

salašování ovcí nebo pastvu krav. 

Možná se pravda nachází někde na 

pomezí, možná úplně jinde. Jak to bylo, 

se už asi nikdy nedozvíme, nicméně 

právě tato přitažlivá rouška tajemna je 

to, co nás do našich hor táhne o to víc. 

Když se z Paprádné vydáme směrem na západ, dojdeme po doposud odlesněném hřbetu až ke Kolibě. 

Cestou mineme na jednom z vršků krásně zachovalou dřevěnici č. p. 170. Na Kolibě se nachází jak 

betonový televizní přijímač, tak velká chátrající budova. Dle zjištěných informací proběhla její výstavba 

v 2. polovině 80. let pod záštitou JZD Slušovice, kterému měla také sloužit. Po převratu roku 1989 

budova sloužila jako azyl pro uprchlíky. Tu však museli roku 2005 nadobro opustit, jelikož ji během 

svého pobytu ničili. Od té doby areál této stavby pustne. Kousek pod tímto areálem se nachází místo 

zvané Chléviska. To mělo dostat název podle toho, že si majitel daných pozemků v těchto odlehlých 

místech zřídil letní chlévy pro dobytek, aby jej nemusel hnát každý den dlouhou cestu tam a zpět.  

Když odsud vyrazíme po travnatém hřbetu osázeném švestkovými sady směrem k Rozcestí, mineme po 

levé ruce samotu č. p. 186. Napravo budeme mít místo zvané Na zdélce, které dostalo název nejspíše 

podle protáhlého tvaru pozemku, který je dnes již z větší části zalesněn. Při sestupu níže se nám naskytne 

možnost buďto jít přímo po hřbetu, nebo po lesní cestě lemující modrou turistickou značku. Vydáme-li 

se po hřbetu, projdeme místa zvaná Na rovénce, Hore koncem, Na stěži, V tŕní a Ohrada, jejichž 

původ je poměrně zřetelný. Půjdeme-li po modré značce, vyjdeme na velkou louku zvanou Dílec, odkud 

je krásný rozhled. Při pokračování po této cestě mineme dnes již zalesněná místa Drchaňa  

a Amerika. Název Drchaňa se objevuje i v Miluchově a opět se jedná o označení drsného terénu plného 

kamení. Pojmenování Amerika údajně pochází od toho, že místním lidem tato lokalita připomínala 

americký ráz krajiny. 

Po návratu zpět na silnici vedoucí Hořanskem se vydáváme na jeho horní konec. Zde odbočíme doprava 

přes most a kolem dřevěnice č. p. 34 zamíříme do uličky vedoucí do krátkého údolí. Po pravé ruce 

narážíme na názvy Cvikl a Za humny. Význam pojmenování Cvikl je mi neznámý, označení Za humny 

mluví samo za sebe. Po levé ruce nalezneme názvy Paseka a Dubčovina, oboje zřejmého významu. 

V závěru tohoto údolíčka nalezneme opět název Chléviska. 

Nyní se vydáme po hlavní silnici ještě výše a před autobusovou točnou odbočíme opět přes most  

doprava do krátkého údolí. Domy, které se zde nacházely, již byly dříve oficiálně označovány jako 

samoty obce. Po pravé ruce nalezneme trať Podniví, která se nachází pod tratí zvanou Niva. V obou 

případech se jednalo o polnosti v poměrně strmém svahu pod lesem, které jsou dnes zalučněny. V závěru 

údolí, pod lesem Čertová, nalezneme název Na sečisku, jehož název napovídá, že tento pozemek byl 

využíván zejména jako louka.  

Pavel Hanulík, člen redakce
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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 13. 12. 2019 

Majetkové záležitosti obce 

5a) Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2020. Návrh rozpočtu obce, byl zveřejněn na úřední desce, 

elektronické úřední desce od 28. 11. 2019.  

Rozpočet obce je schvalován jako vyrovnaný. Rozpočet obce na rok 2020 tvoří přílohu a je nedílnou součástí zápisu OZ. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2020 včetně jeho změn, financování. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5a) 

Pro: 7                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5a) bylo schváleno 

5b) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení rozpočtu ZŠ Trnava na rok 2020. Rozpočty byly 

zveřejněny na www.zs.trnava.cz a úředních deskách O. Ú. Trnava v termínu od 28. 11. 2018. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočet na rok 2020. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez výhrad. Rozpočet je 

veden jako vyrovnaný. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5b) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5b) bylo schváleno 

5c) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení rozpočtového výhledu na roky 2021-2022. Rozpočet 

byl zveřejněný na www.zs.trnava.cz a úředních deskách O. Ú. Trnava v termínu od 28. 11. 2019. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez výhrad. Rozpočet je veden 

jako vyrovnaný. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5c) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5c) bylo schváleno 

5d) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou MŠ Trnava o schválení rozpočtu MŠ Trnava na rok 2020. Rozpočet byl 

zveřejněný na www.trnava.cz  a úředních deskách O. Ú. Trnava v termínu od 26. 12. 2019. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez výhrad. Rozpočet je veden 

jako vyrovnaný. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5d) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 13.12.2019/5d) bylo schváleno 

5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou MŠ Trnava o rozpočtového výhledu na rok 2021 a 2022. Rozpočet byl 

zveřejněný na www.trnava.cz  a úředních deskách O. Ú. Trnava v termínu od  26. 12. 2019. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled na období 2020 až 2022. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez 

výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5d) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 13.12.2019/5e) bylo schváleno 

5f) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost ředitelky MŠ na schválení sponzorského daru ve výši 5 200 Kč od obce Podkopná 

Lhota na hračky a didaktické pomůcky. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 5 200 Kč od obce Podkopná Lhota, na hračky 

a didaktické pomůcky. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5f) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 13.12.2019/5f) bylo schváleno 

5g) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

č. 1/2019. 

Pro: 7                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5g) bylo schváleno 

5h) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č. 2/2019. 

http://www.zs.trnava.cz/
http://www.zs.trnava.cz/
http://www.trnava.cz/
http://www.trnava.cz/
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Pro: 7                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5h) bylo schváleno  

5ch) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů č. 3/2019.  

Pro: 7                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5ch) bylo schváleno  

5i) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku z pobytu č. 4/2019.  

Pro: 7                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5i) bylo schváleno  

5j) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků obce Trnava. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí Plánem zimní údržby místních komunikací a chodníků obce Trnava. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5j) 

Pro: 7                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5j) bylo schváleno 

 

5k) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace 40 000 Kč na celoroční činnost SK Orfeus Trnava, z. s., 

zastoupeného Mgr. Lubomírem Vývodou na celoroční činnost spolku 2020. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutím dotace 20 000 Kč SK Orfeus Trnava, z. s.,, zastoupeného Mgr. Lubomírem 

Vývodou na celoroční činnost spolku 2020.  

Usnesení č.: 13.12.2019/5k) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 13.12.2019/5k) bylo schváleno  

5l) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na zvýšení hodnoty poukázky pro důchodce na 200 Kč. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zvýšením hodnoty poukázky pro důchodce na 200 Kč. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5l) 

Pro: 7                                                             Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5l) bylo schváleno 

5m) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o navýšení odpisového plánu v roce 2019 o zůstatkovou 

hodnotu 3 125 Kč fotovoltaického zařízení. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s  navýšením odpisového plánu ZŠ Trnava v roce 2019 o zůstatkovou hodnotu 3 125 Kč 

fotovoltaického zařízení. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5m) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5m) bylo schváleno 

5n) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena společná žádost paní Evy Štěpánové a pana Milana Štěpána a paní Věry 

Boráňové o odkup  pozemku p. č. 2751 a 2753/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Svou žádost zdůvodňuje 

dlouhodobou péčí o pozemek a nepřístupností.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s  prodejem části pozemku p. č. 2751 a 2753/1 k. ú. Trnava u Zlína za cenu 40,-Kč/m2. 

Žadatelé si zajistí oddělující GP.  

Usnesení č.: 13.12.2019/5n) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                             Zdržel se: 0  

Usnesení č. 13.12.2019/5n) bylo schváleno 

5o) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové opatření k 30. listopadu, a to: 

Navýšení příjmů: 

NINV transfer od obcí  pol. 4121  Kč 50.000,-  

Snížení výdajů: 

INV ZŠ  § 3113 pol. 6121  Kč 100.000,- 

Navýšení výdajů: 

VO INV § 3631 pol. 6121 Kč 72.000,- 

ZŠ služby  § 3113  pol. 5169  Kč 6.000,- 

SDH EE  § 5512 pol. 5154  Kč 13.000,- 

Byty opravy § 3612 pol. 5171  Kč 3.000,- 

Odpady  § 3722 pol. 5169  Kč 4.000,- 

Chodníky posyp  §2219 pol. 5139  Kč 2.000,- 

Dorovnání pol. 8115  Kč 50.000,- 

Obecnímu zastupitelstvu byla přednesena rozpočtová opatření za období 12/2019, a to: 

Navýšení příjmů: 

Pol. 1111 o Kč 934.000,- daň z příjmů FO placená plátci
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Pol. 1112 o Kč 52.000,- daň z příjmů FO placená 

poplatníky 

Pol. 1113 o Kč 61.000,- daň z příjmů FO vybíraná srážkou 

Pol. 1121 o Kč 834.000,- daň z příjmů PO 

Pol. 1211 o Kč 1.231.000,- DPH 

Pol. 1381 o Kč 52.000,- daň z hazardních her 

Pol. 1511 o Kč 124.000,- daň z nem. věcí 

Pol. 4116 UZ 29014 o Kč 35.460,- dotace les 

Pol. 4122 UZ 150 o Kč 108.000,-  průtoková dotace ZŠ – 

dílny 

§ 3612 pol. 2132 o Kč 265.000,- nájmy byty 

§ 3612 pol. 2324 o Kč 10.000,- nájmy byty 

§ 3723 pol. 2111 o Kč 18.000,- příjem za železo 

§ 6171 pol. 2112 o Kč 29.000,-  příjem za prodané zboží 

Snížení příjmů: 

Pol. 1345 o Kč 2.000,-  UK 

§ 1032 pol. 2111 o Kč 264.000,- prodej dřeva 

§ 3639 pol. 3111 o Kč 77.000,- prodej pozemků 

Navýšení výdajů: 

§ 1039 pol. 5156 o Kč 1.000,- PHM traktor 

§ 2331 pol. 6121 o Kč 514.000,- extravilán obce 

§ 3113 pol. 5137 o Kč 18.000,- ZŠ DDHM 

§ 3113 pol. 5331o Kč 50.000,- ZŠ dotace 

§ 3113 pol. 5336 UZ 150 o Kč 108.000,- ZŠ průtoková 

dotace – dílny 

§ 3399 pol. 5175 o Kč 42.000,- kulturní akce občerstvení 

§ 3612 pol. 5171 o Kč 9.000,- byty opravy 

§ 3722 pol. 5169 o Kč 36.000,- sm. odpad 

§ 6171 pol. 5031 o Kč 69.000,- poj. zam-ci 

§ 3725 pol. 5169 o Kč 1.000,-  plasty služby 

Snížení výdajů: 

§ 2143 pol. 5139 o Kč 8.000,- propagační materiály 

§ 2212 pol. 5171 o Kč 178.000,-  oprava komunikací 

§ 2212 pol. 6121 o Kč 842.000,-  rek. Komunikací 

§ 2219 pol. 6121 o Kč 100.000,-  PD chodníky 

§ 2321 pol. 6121 o Kč 478.000,- kanalizace 

§ 3111 pol. 5171 o Kč 73.000,- opravy MŠ 

§ 3113 pol. 6121 o Kč 354.000,- investice ZŠ 

§ 3314 pol. 5154 o Kč 10.000,- knihovna EE 

§ 3330 pol. 5222 o Kč 2.000,- dar  

§ 3399 pol. 6127 o Kč 14.000,- socha 

§ 3412 pol. 6121 o Kč 168.000,- hřiště 

§ 3419 pol. 5164 o Kč 11.000,- sport pronájem 

§ 3419 pol. 5175 o Kč 12.000,- sport pohoštění 

§ 3419 pol. 5222 o Kč 29.000,- sport dotace 

§ 3421 pol. 5169 o Kč 7.000,- sport služby 

§ 3612 pol. 6121 o Kč 89.000,- byty investice 

§ 3613 pol. 5154 o Kč 5.000,- nebyt. prostory EE 

§ 3631 pol. 5171 o Kč 30.000,- opravy VO 

§ 3632 pol. 5171 o Kč 28.000,- hřbitov opravy 

§ 3635 pol. 5169 o Kč 414.000,- úz. plán 

§ 3639 pol. 5169 o Kč 269.000,- služby komunál 

§ 3639 pol. 6130 o Kč 331.000,- koupě pozemků 

§ 3721 pol. 5169 o Kč 100.000,- nebezpečný odpad 

§ 3725 pol. 6122 o Kč 1.000,-  investice plasty 

§ 3728 pol. 5169 o Kč 11.000,- monitoring s odpady 

§ 3729 pol. 5021 o Kč 27.000,- sběrný dvůr DOPP 

§ 3745 pol. 5139 o Kč 10.000,- deratizace 

§ 5213 pol. 5903 o Kč 78.000,- krizová opatření 

§ 5511 pol. 5311 o Kč 5.000,-  dar 

§ 5512 pol. 6121 o Kč 86.000,- HZ investice 

§ 6112 pol. 5023 o Kč 29.000,- odměny OZ 

§ 6171 pol. 5168 o Kč 77.000,-  zprac. dat 

§ 6310 pol. 5144 o Kč 13.000,- poplatky banka 

§ 3341 pol. 5162 o Kč 38.000,- TKR služby 

§ 3349 pol. 5139 o Kč 9.000,- zpravodaj 

Oprava UZ: 

§ 2331 pol. 6121 o Kč 2.938.000,- kriz. rozhlas 

§ 2331 pol. 6121 UZ 106515974 mínus Kč 2.057.000,- 

kriz. rozhlas 

§ 2331 pol. 6121 UZ 1065 mínus o Kč 881.000,- kriz. 

rozhlas 

Dorovnání pol. 8115 Kč 6.501.460,

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 11/2019 a 12/2019. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5o) 

Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 13.12.2019/5o) bylo schváleno 

5p) Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019-2020.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým s rozpočtovým výhledem obce na rok 2019-2020. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5p) 

Pro: 7                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5p) bylo schváleno 

5r) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena technickoekonomická studie připojení obce Trnava na skupinový vodovod 

Syrákov nebo Klečůvka. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo projednalo technickoekonomickou studii připojení obce Trnava na skupinový vodovod Syrákov nebo 

Klečůvka a rozhodlo o připojení na skupinový vodovod Syrákov ve správě VaK Vsetín. 

Usnesení č.: 13.12.2019/5r) 

Pro: 7                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 13.12.2019/5r) bylo schváleno 

 

Organizační záležitosti obce 

6a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku.
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Usnesení č.: 13.12.2019/6a) 

Pro: 7                                                             Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 13.12.2019/6a) bylo schváleno 

6b) Obecnímu zastupitelstvu bylo oznámeno uzavření MŠ Trnava ve dnech 23. 1. 2019 – 1. 1. 2020. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením MŠ Trnava ve dnech 23. 1. 2019 – 1. 1. 2020. 

Usnesení č.: 13.12.2019/6b) 

Pro: 7                                                            Proti: 0                                          Zdržel se : 0 

Usnesení č.: 13.12.2019/6b) bylo schváleno 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 7. 2. 2020 

Majetkové záležitosti obce 

5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení Obnova obecního majetku 

poškozeného přívalovými dešti v roce 2019: Most přes potok Trnávka v místní části Ke školce v Obci Trnava u Zlína, jeho 

financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení Obnova obecního majetku poškozeného přívalovými dešti v roce 

2019: Most přes potok Trnávka v místní části Ke školce v Obci Trnava u Zlína, jejich financování a udělení souhlasu s podáním 

žádosti o dotaci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5a) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5a) bylo schváleno 

5b) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení Modernizace multimediální učebny ZŠ Trnava. 

Obeslány byly firmy: Vybavení škol, s.r.o., AutoCont CZ, a.s., ARATEC GROUP, s.r.o., Veo CAC, s.r.o. a KDZ, spol. s r. o. 

Nabídky předložil AutoCont, a.s. s cenou 962 581 Kč bez DPH a KDZ, spol. s r.o. s cenou 945 897 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci Modernizace multimediální učebny ZŠ Trnava s firmou KDZ, 

spol. s r.o. s cenou 945 897 Kč bez DPH. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5b) 

Pro: 9                                                              Proti: 0                                            Zdrže l se:  

Usnesení č.: 7.2.2020/5b) bylo schváleno 

5c) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Technickoekonomická studie „Zásobování obce Trnava pitnou vodou“, která řeší 

alternativní napojení na úpravnu Klečůvka, tedy VaK Zlín a úpravnu Karolínka, tedy Vak Vsetín.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zásobováním obce Trnava z úpravny Karolínka a to z důvodu nižších ekonomických nákladů 

a absencí přečerpávacích stanic. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5c) 

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5c) bylo schváleno 

5d) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK) a jeho předložení 

ke schválení zastupitelstvu Zlínského Kraje. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK) a jeho předložení ke schválení 

zastupitelstvu Zlínského Kraje. Změna se týká napojení obce na úpravnu Karolínka. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5d)  

Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5d) bylo schváleno 

5e) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na odsouhlasení vypsání výběrového řízení na projektanta akce Zásobování 

obce Trnava pitnou vodou jeho financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.  

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektanta akce Zásobování obce Trnava pitnou vodou jeho 

financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5e) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5e) bylo schváleno 

5f) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek nabídkového řízení na projekt „Rozvoj odborného vzdělávání Základní 

škola Trnava II.“ Nabídky podal: K PROJEKT, s.r.o. s cenou 628 400 Kč bez DPH, PassiveArchitecture, s.r.o. s cenou 

663 400 Kč bez DPH a BOOZ Zlín, s.r.o. s cenou 682 400 Kč bez DPH.  

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na projektanta stavby „Rozvoj odborného vzdělávání Základní škola 

Trnava II.“  firmy K PROJEKT, s.r.o. s cenou 628 400 Kč bez DPH, 

 



  

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ BŘEZEN 2020 43 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

Usnesení č.: 7.2.2020/5f) 

Pro: 1                                                               Proti: 8                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7.2.2020/5f) nebylo schváleno 

5g) Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu rychlostní zkoušky dne 9. 5. 2020 

od 10:00 do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace III/4893 ve směru od Podkopné Lhoty do Trnava-Rozcestí, do Trnava-

Hořansko-točna silnice III/4894 a následně po místní komunikaci Trnava-Hořansko-točna směr Koliba-Všemina. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním Rallysprintu Kopná za podmínek: 

Akce se uskuteční dne 9. 5. 2020 v časovém úseku od 10:00 hod. do 16:30 hod. OZ souhlasí se dvěma průjezdy.  

Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel akce zajistí informovanost obyvatel obce (zavazujeme se, že 

všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci seznámíme nejpozději 1 kalendářní týden před konáním akce 

s bezpečnostními pokyny, přesnými údaji o uzávěrách trati a průjezdu soutěžních vozidel. V materiálech bude uveden kontakt 

na vedoucího RZ, na kterého se lidé budou moci obrátit. Pořadatel akce poskytne přednostní zdravotní zásah i pro neúčastníky 

rally, za cenu přerušení podniku. Podél celé trati rychlostní zkoušky budou rovněž vyvěšeny upozornění o konání rally. 

Seznamovací jízdy účastníků rally budou probíhat za dohledu pořadatelů a Policie ČR. Veškeré specifické dotazy týkající se 

bezpečnosti je možno vznášet na ředitele rally pana Josefa Minaříka. Nejpozději 1 týden před konáním akce doložíme na obecní 

úřad pojištění závodu s garancí odstranění případných škod a následků, popřípadě oprav komunikací. Tyto situace hlaste 

řediteli rally panu Josefu Minaříkovi. V dostatečném předstihu před soutěží (nejpozději 14 dnů před konáním akce) budou na 

obecní úřad dodány tiskové materiály, které budou obsahovat časový harmonogram závodu, mapu s časy dopravních uzavírek, 

mapu a zabezpečení obce během rychlostní zkoušky. Řádné rozmístění dopravního značení a pořadatele podél celé trati. Po 

skončení rally vyčistíme neprodleně okolí trati rychlostní zkoušky od odpadků po divácích a věcí souvisejících s pořádáním 

rally. Do 3 dnů po skončení rally provede pořadatel společně se starostou obce fyzickou prohlídku obecních komunikací, kdy 

se zavazuje, že veškerá poškození opraví v termínu do 14 dnů od skončení akce a povrch komunikací bude nejméně ve stejné 

kvalitě, jako před samotným konáním akce či před seznamovacími jízdami. Pořadatel doloží přílohu k žádosti, grafické 

znázornění rychlostní zkoušky. OZ důrazně upozorňuje pořadatele, aby osobně seznámil majitele pozemků v místní části 

Papradná (od křižovatky na Všeminu) s průběhem rally a zajistili pořadatelskou službu, aby nedocházelo k neoprávněným 

vstupům a ničení soukromých nemovitostí.   

Usnesení č.: 7.2.2020/5g 

Pro: 8                                                             Proti: 0                                              Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5g) bylo schváleno 

5h) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na ukončení vysílání kabelové televize Trnava v souladu s ustanovením čl. X., bod 3., 

smlouvy č. 04/2018/IK ze dne 7. 8. 2018 ke dni 31. 5. 2020 a to z důvodu zrušení signálu DVBT. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s ukončením vysílání  kabelové televize Trnava v souladu s ustanovením čl. X., bod 3., smlouvy 

č. 04/2018/IK ze dne 7. 8. 2018 ke dni 31. 5. 2020 a to z důvodu zrušení signálu DVBT. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5h) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5h) bylo schváleno 

5ch) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na ukončení vysílání infokanálu kabelové televize Trnava v souladu s ustanovením 

čl. X., bod 3., smlouvy č. 047/07/TKR/SP  ze dne 31. 5. 2020 ke dni 31. 5. 2020 a to z důvodu zrušení signálu DVBT. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s ukončením vysílání infokanálu kabelové televize Trnava v souladu s ustanovením čl. X., bod 

3., smlouvy č. 047/07/TKR/SP  ze dne 31. 5. 2020 ke dni 31. 5. 2020 a to z důvodu zrušení signálu DVBT. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5ch) 

Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdrže l se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5ch) bylo schváleno 

5i) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena obcí Podkopná Lhota smlouva o dodávce pitné vody pro Sběrný dvůr Trnava. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s předloženou smlouvou o dodávce pitné vody pro Sběrný dvůr Trnava. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5i) 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.2.2020/5i) bylo schváleno 

5j) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací v místní části Ludkovy. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s předloženou smlouvou o odvádění odpadních vod kanalizací v místní části 

Ludkovy. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5j) 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.2.2020/5j) bylo schváleno  

5k) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem L. Macíkem o prodej části cca 40 m2 pozemku p. č. 3076/11 k. ú. Trnava 

u Zlína v majetku obce Trnava. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodej části cca 40 m2 pozemku p. č. 3076/11 k. ú. Trnava u Zlína 

v majetku obce Trnava. 
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Usnesení č.: 7.2.2020/5k) 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.2.2020/5k) bylo schváleno  

5l) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem M. Bořutou:  

o prodej pozemku p. č. 2193 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, 

o prodej pozemku p. č. 2210/4 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, 

o prodej pozemku p. č. 2197 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava a 

o prodej pozemku p. č. 2198 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Pozemky jsou v současné době dlouhodobě 

propachtovány. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodeje: 

pozemku p. č. 2193 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, 

pozemku p. č. 2210/4 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, 

pozemku p. č. 2197 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava a 

pozemku p. č. 2198 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava.  

Usnesení č.: 7.2.2020/5l) 

Pro: 8                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

Usnesení č.: 7.2.2020/5l) bylo schváleno  

5m) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem M. Júngrem o prodej: 

části pozemku p. č. 20/12 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava a 

části pozemku p. č. 3059/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 

Pozemky jsou v současné době dlouhodobě propachtovány. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje: 

části pozemku p. č. 20/12 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava a 

části pozemku p. č. 3059/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5m) 

Pro: 8                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

Usnesení č.: 7.2.2020/5m) nebylo schváleno  

5n) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na prodej podílových listů Amundi. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje podílových listů Amundi. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5n) 

Pro: 8                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 1  

Usnesení č.: 7.2.2020/5n) bylo schváleno  

5o) TJ Sokol Trnava požádal o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2020 ve výši 60 000 Kč.   

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost v roce 2020 ve výši 30 000 Kč. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5o) 

Pro: 8                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5o) bylo schváleno 

5p) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení kalkulace nájemného tělocvičny školy pro rok 2020. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo schvaluje kalkulaci nájemného tělocvičny školy 360 Kč/hodina.  

Usnesení č.:  7.2.2020/5p) 

Pro: 9                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.2.2020/5p) bylo schváleno  

 

5r) Kresta Racing s.r.o. žádá o povolení testování závodních vozů v úseku Trnava Čertová – Všemina.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním testování závodních vozů Kresta Racing s.r.o. na místních komunikacích obce 

za podmínek: 

Akce se uskuteční v časovém úseku od 09:00 hod. do 12:30 hod.. 

Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel akce zajistí informovanost obyvatel obce (zavazujeme se, že 

všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci seznámíme nejpozději 1 kalendářní týden před konáním akce 

s bezpečnostními pokyny, přesnými údaji o uzávěrách trati a průjezdu testovaných vozidel. Řádné rozmístění dopravního 

značení a pořadatele podél celé trati.  

Usnesení č.: 7.2.2020/5r) 

Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/5r) bylo schváleno 

5s) Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy nabídky na zastínění střešních oken ZŠ Trnava. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí se zastíněním střešních oken roletou/markýzou. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5s) 

Pro: 9                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0  

Usnesení č.: 7.2.2020/5s) bylo schváleno
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5t) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh, aby pozemky p. č. 903/2, 904/10, 929/2 a 923/3 v k. ú. Trnava u Zlína, 

zapsané v KN na LV 10001 pro obec Trnava, které se nachází v lokalitě B16 schválené v ÚP Trnava (Územní studie – listopad 

2012) pro výstavbu  individuálního bydlení, jsou určeny pouze pro uložení následujících inženýrských sítí: NN rozvody el. 

energie, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodu, plynu a kabelové televize. Alternativní přístupová komunikace do 

zastavitelného území, která je navržena ve schválené Územní studii Trnava -  lokalita B16, z listopadu 2012, na výše uvedených 

pozemcích již realizována nebude. 

Návrh usnesení 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem, aby pozemky  p.č.903/2, 904/10, 929/2 a 923/3 v k. ú. Trnava u Zlína 

, zapsané v KN na LV 10001 pro Obec Trnava, které se nachází v lokalitě B16 schválené v ÚP Trnava (Územní studie – listopad 

2012) pro výstavbu  individuálního bydlení, jsou určeny pouze pro uložení následujících inženýrských sítí: NN rozvody el. 

energie, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodu, plynu a kabelové televize. Alternativní přístupová komunikace do 

zastavitelného území, která je navržena ve schválené Územní studii Trnava -  lokalita B16, z listopadu 2012, na výše uvedených 

pozemcích již realizována nebude. 

Usnesení č.: 7.2.2020/5t) 

Pro: 8                                                               Proti: 1                                            Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/5t) bylo schváleno  

6. Organizační záležitosti obce 

6a1) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana M. Bořuty o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. 

č. 2196/4, 2196/2, 2196/3 a p. č. 2196/1 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. Bořuty a to z důvodu, že pozemky se nachází 

v záplavovém území Q100 a v ochranném pásmu lesa. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a1) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a1) bylo schváleno 

6a2) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní M. Spáčilové o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků 

p. č. 226/2, 232/3, 227/1, 232/8, 229/1, 236/5 a p. č. 236/10 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního 

bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch paní M. Spáčilové z důvodu neexistence vlastního přístupu na 

veřejnou komunikaci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a2) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a2) bylo schváleno 

6a3) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Z. Gerži o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 

1884/1, 1921/21 a p. č. 1921/26 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana Z. Gerži a to z důvodu, že pozemky se nachází v záplavovém 

území Q100 a v ochranném pásmu lesa.  

Usnesení č.: 7.2.2020/6a3) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a3) bylo schváleno 

6a4) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana S. Matůšů o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. 

č. 1157/1, 1157/2, 1199/1 a p. č. 1199/2 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana S. Matůšů. Z ploch bude vyňata část v ochranném pásmu lesa. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a4) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a4) bylo schváleno 

6a5) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost manželů Zvolenských o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití 

pozemků p. č. 2953/2, 2953/1 a p. č. 2948/10 k. ú. Trnava u Zlína plochy biokoridru LBK200073 na plochu individuálního 

bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch manželů Zvolenských z důvodu stávajícího umístění biokoridoru 

a ochranného pásma lesa. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a5) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a5) bylo schváleno 

6a6) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana M. Fottery o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. 

č. 1721/1, 1722 a p. č. 1723 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení.
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Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. Fottery. Z ploch bude vyňata část v ochranném pásmu VN. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a6) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a6) bylo schváleno 

6a7) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana M. Onderky o změnu  územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků 

p. č. 2693/3  k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. Onderky. Plochy budou redukovány v adekvátním plošném 

rozsahu. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a7) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a7) bylo schváleno 

6a8) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana P. Polácha o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků 

p. č. 2693/4 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana P. Polácha. Plochy budou redukovány v adekvátním plošném 

rozsahu. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a8) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a8) bylo schváleno 

6a9) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana P. Polácha o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků 

p. č. 2692 a p. č. 2693/2 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana P. Polácha z důvodu neexistence vlastního přístupu na 

veřejnou komunikaci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a9) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a9) bylo schváleno 

6a10) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Mgr. R. Kořenka o změnu územního plánu Trnava a to funkční využití 

pozemků p. č. 2755/3, 2755/11 a p. č. 2757/2     k. ú. Trnava u Zlína plochy individuální bytové zástavby BI č. 4 na plochy 

smíšené individuální i hromadné bytové zástavby. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana Mgr. M. Kořenka a ponechává plochu BI č. 4 v původním 

stavu a funkci. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a10) 

Pro: 8                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 

Usnesení č.: 7.2.2020/6a10) bylo schváleno 

6b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana L. Štěpána o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 326. 

  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu pana L. Štěpána do 31. 1. 2021. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6b) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se : 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/6b) bylo schváleno 

6c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana R. Vajďáka o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 326. 

Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu pana R. Vajďáka do 31. 1. 2021. 

Usnesení č.: 7.2.2020/6c) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/6c) bylo schváleno 

6d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o změnu stanov DSO - Mikroregionu Slušovicko v čl. VIII. - odstavec 3 

- Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda svazku a v případě nepřítomnosti předsedy 

pak místopředseda svazku.  

Návrh usnesení: 

Obec Trnava schvaluje změnu stanov DSO - Mikroregionu Slušovicko v čl. VIII. - odstavec 3 - Podepisování za svazek se děje 

tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda svazku a v případě nepřítomnosti předsedy pak místopředseda svazku.  

Usnesení č.: 7.2.2020/6d) 

Pro: 9                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 7.2.2020/6d) bylo schváleno 
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Dotisk knihy „Trnava Život nejdelší valašskéj dědiny“  

Kniha o Trnavě opět na pultech! Ode dnešního dne 

k prodeji na obecním úřadě. Obrovský zájem na konci 

minulého roku způsobil, že vyrobených 300 ks, bylo 

prakticky během 14 dnů pryč. Proto jsme nechali 

dotisknout dalších 150 ks. 

Cena zůstává stejná 250 Kč. Zakoupit si ji můžou všichni 

zájemci, nejen ti, kteří jsou zapsáni na rezervačním 

seznamu. K prodeji v budově Obecního Úřadu v Trnavě 

v úředních hodinách. 

Omluva 

Na tomto místě bych se také chtěl veřejně omluvit panu 

Vojtěchu Vajďákovi za chybu v mé knize Trnava: Život 

nejdelší valašské dědiny, kde jsem jej nechtěně 

přejmenoval na Josefa Vajďáka.  

Výzva k poskytnutí historických 

fotografií 

Vážení spoluobčané, 

rád bych se na Vás obrátil se srdečnou prosbou o pomoc při sběru historických fotografií naší obce. Bez 

Vaší pomoci pro Vás nebudu moci vytvořit další kalendář, který již třetím rokem zdobí domovy nejen 

mnohých z Vás, ale také těch, kteří již v Trnavě nežijí a tento kalendář je pro ně spojením s rodnou 

vesnicí.  

Fotografie mi k naskenování můžete poskytnout po individuální domluvě, a to prostřednictvím emailu 

pavelhanulik@seznam.cz  nebo na telefonním čísle 731 069 766. Budu se Vám snažit vyjít maximálně 

vstříc. 

Pavel Hanulík. člen redakce 

Jarní vítání občánků  

Událost pro všechny rodiče nově narozených dětí proběhne 28. 3. 2020 v budově OÚ Trnava. 

Matrika 

Narození:  KRČMOVÁ Amálie  leden 2020 

  TOMŠŮ Karolína  leden 2020 

  PEKAŘ Petr   leden 2020 

  STAUFČÍK Jiří   leden 2020 

  BOŘUTA Matyáš  únor 2020 

Úmrtí:  VIČÍK Vojtěch   prosinec 2019 

  MATŮŠŮ Ludmila  únor 2020 

  CHYTILOVÁ Jarmila  únor 2020
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Kalendář akcí 

28. března   Vítání občánků na obecním úřadu  

28. března  Bazárek dětského oděvu pořádá OÚ Trnava, kulturní komise 

25. dubna od 9:00     Memoriál Rudolfa Oškery (26. ročník), pořádá VK Orfeus Trnava 

1. května od 9:00  2. ročník pohárové soutěže pro děti "O pohár starosty obce" 

1. května     2. ročník pohárové soutěže pro dospělé "O pohár pivovaru Vraník"  

7. května       Den matek, tělocvična ZŠ, pořádá SRPŠ, ZŠ, OÚ Trnava 

9. května   Rallysprint Kopná, uzavření části obce 

5. června od 18:00 Jarní Lyžařská zábava – KOSOVCI, pořádá SK Lyžařský klub 

13. června od 13:00 Po stopách loupežníka Píšťalky (20. ročník), pořádá SK Lyžařský klub 

26. června      Ukončení školního roku, vysvědčení, pořádá SRPŠ, ZŠ, OÚ Trnava 

8. srpna od 18:00 Letní lyžařská zábava – FOCUS ROCK, pořádá SK Lyžařský klub 

září    Bazárek dětského oděvu pořádá OÚ Trnava, kulturní komise 

4. října od 13:00         Drakiáda na lyžařském svahu, pořádá SK Lyžařský klub 

10. října   Burčákový pochod, pořádá SDH Trnava 

21. listopadu  Zábava s kapelou Kosovci, pořádá SDH Trnava 

4. prosince  Rozsvicování vánočního stromečku s jarmarkem a nadílkou 

31. prosince   Silvestr pro děti pořádaný obcí Trnava 
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