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ÚVOD 
SLOVO REDAKTORA

Slovo redaktora
Po horkém létě přichází podzim a s ním nové číslo 
našeho zpravodaje, které je opět nabité zajímavými 
články a informacemi. Věřím, že se mnozí z vás již těší 
na své oblíbené rubriky. Doufám, že vám udělá radost 
novinka v podobě blahopřání jubilantům, která bu-
dou od tohoto čísla uveřejňována pravidelně.

Nabídka článků v podzimním čísle je velmi pestrá  
a na své si jistě přijde každý. Čeká vás pokračování roz-
hovoru s Adélou Bruns, vyjádření jednotlivých zastu-

pitelů k uplynulému volebnímu období, seznámení s technikou a výrobky 
dalšího zručného Trnavjana a mnoho dalšího.

Dětská stránka, vytvořená pro naše nejmladší čtenáře, je obohacena kří-
žovkou, tentokrát o zajímavé ceny. Všem dětem přeji úspěchy v luštění  
a hodně štěstí při slosování.

Doufám, že se vám podzimní číslo bude dobře číst, například s šálkem hor-
ké kávy či čaje, a půjde ve vašich domácnostech z ruky do ruky. Příjemnou 
zábavu a pěkné počtení.

Andrea Doleželová
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Grafika: Natálie Jakubová, Martin Kovařík, 
fotografie titulní strany: Zuzana Moras, 
závěrečné strany: Marie Černíčková.

Uzávěrka zimního vydání Trnavského 
zpravodaje pro přispěvatele bude v pátek 
2. prosince 2022. Příspěvky zaslané po 
tomto datu nebudou zahrnuty.

Redakční rada Trnavského zpravodaje: 
Lubomír VÝVODA (lv), šéfredaktor, Pavla 
KRÁLOVÁ (pk), Marie ČERNÍČKOVÁ (mc), 
Adam PÁLENÍČEK (ap), Pavel HANULÍK 
(ph), Michaela VRÁNOVÁ (mv), Natálie  
JAKUBOVÁ, Martin KOVAŘÍK

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ, MK ČR E 130022 
– čtvrtletník, vydávaný Obecním úřadem 
Trnava, PSČ 763 18. Redakční rada 
nezodpovídá za obsahovou správnost 
příspěvků. Příspěvky nemusí odrážet 
názor redakce. Redakce si vyhrazuje právo 
na redakční a jazykové úpravy textu. 
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy. 
Autorská práva vyhrazena. Příspěvky, 
fotografie, články do zpravodaje 
zasílejte na trnavskyzpravodaj@email.cz  
Náklad: 450 výtisků. Tisk: KLEINWÄCHTER 
holding, s.r.o. / NEPRODEJNÉ.



Informace a kontakty
Obec Trnava

www.facebook.com/obectrnava

www.trnava.cz

Kontakty:
starosta@trnava.cz

ucetni@trnava.cz

matrika@trnava.cz

577 988 293   
602 511 491
577 988 223

577 988 223

Úřední hodiny
Pondělí:

Pondělí:

Pátek:

8.00 – 11.30    12.30 – 17.00

14.00 – 18.00

15.00 – 17.00

Středa:

Úterý:

Sobota:

Čtvrtek:

Středa:
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 11.30    

8.00 – 12.00    

9.00 – 12.00    

16.00 – 19.00    

8.00 – 12.00    
8.00 – 12.00    

12.30 – 17.00

14.00 – 18.00

Pošta:

Knihovna:

Sběrný dvůr: (každý sudý týden)
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Matrika

Narození:
Jan Řezník     7/2022

SLOVO STAROSTY
OBECNÍ INFORMACE

Vážení spoluobčané,
do Vašich poštovních schránek se dostalo další vydání 
čtvrtletníku Trnavského zpravodaje. Toto číslo přináší 
„horké“ informace o aktuálním dění v obci, obzvlášť 
pro ty více soutěživé... Vzhledem k tomu, že se Vám 
zpravodaj dostal do rukou „ex post“, zvát Vás tímto 
k volebním urnám již není na místě. Zřejmě jednou  
z nejočekávanějších informací, mimo jiné, je zveřejnění 
výsledků komunálních voleb v naší obci. Doufám, že 
jste zcela svobodně a dle svého svědomí a nejlepšího 
přesvědčení dali hlasy straně, se kterou budete sdílet 
směr, kterým se bude ubírat rozvoj obce Trnava po 
další čtyřleté období.

Nezbývá než Vám popřát, aby 
výsledky voleb dopadly hlavně 
podle Vašich představ. Mně 
osobně bude milou povinností 
a velkou ctí, pokud Vám budu 
moci napsat hned úvodem 
příštího vydání zpravodaje 
pár řádků ve sloupku „Slovo 
starosty“. 

Váš starosta Petr Štěpaník

Úmrtí:
Ivanka Chrastinová    6/2022
Bohumil Brhel    7/2022
Zdeněk Vičík     7/2022
Filip Bartík     8/2022
Petra Husinová    8/2022
Anežka Barbořáková   9/2022

Jubilanti (na základě souhlasu se zveřejněním osobních údajů dle GDPR)

Marie Zetíková  70 let   8/2022
Marie Vičíková  80 let   8/2022
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Z OBCE

Obec spoří a na úrocích získala už přes sto 
padesát tisíc
Vážení spoluobčané,

s ohledem k naspořeným finančním 
prostředkům obce Trnava z minu-
lých období (35 mil. Kč), které byly 
vedeny na účtu u Komerční banky 
a svým způsobem negenerovaly 
žádná aktiva, jsme v obecním zastu-
pitelstvu odsouhlasili tyto nemalé 

prostředky zhodnotit. Jeden z hlavních faktorů, proč 
tak učinit, byl nárůst úrokových sazeb, a to s ohledem  
k délce trvání termínů vkladu. Níže máte možnost vi-
dět, do jaké míry se toto zhodnocení s využitím termí-
novaných vkladů vyplatilo. 

1. vklad 13 mil. Kč na dobu 3 měsíců = 7/2022  
připsané úroky ve výši 134 875 Kč

2. vklad 2 mil. Kč na dobu 3 měsíců = 7/2022 připsané 
úroky ve výši 20 750 Kč

3. vklad 20 mil. Kč na dobu 6 měsíců = ve fázi zhodno-
cování, 10/2022 odhad cca 400 tis. Kč

4. vklad 15 mil. Kč na dobu 3 měsíců = ve fázi zhodno-
cování, 10/2022 odhad cca 190 tis. Kč

Získané finanční prostředky z připsaných úroků budou 
sloužit na úhradu nákladů spojených s nadcházejícími 
investicemi v obci. Pokud budou úrokové sazby nadále 
příznivě nakloněny a budou k dispozici volné finanční 
prostředky, máme v úmyslu v této činnosti pokračovat.

Obecní zastupitelstvo

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - výsledky

Zvolení členové zastupitelstva

Počet zvolených zastupitelů v obci Trnava
Sdružení nezávislých kandidátů obce TRNAVA 2026 52,75 % 5 mandátů 2 148 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů obce TRNAVA 32,2 % 3 mandáty 1 311 hlasů

KDU-ČSL 15,05 % 1 mandát 613 hlasů

SNK obce TRNAVA 2026 Preferenční hlasy

Petr Štěpaník 359

Helena Březíková 336

Eva Vajďáková 290

Ing. Jana Krčmová 282

David Krejčí 224

SNK obce TRNAVA

Vlastimil Bednařík 273

Jarmila Sovjáková 186

Jiří Dolanský 170

KDU-ČSL

Jiří Brhel 96

Zdroj: iDnes, (https://www.idnes.cz/volby/komunalni/2022?t=vysled-
ky-obec&o=13&o2=CZ0724&o3=585866&obec=trnava)
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Z OBCE

Není možné jen přihlížet… Je třeba se bránit!
Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás informovat o změnách, ke kterým došlo 
v oblasti pozemních komunikací na území k.ú. Trnava.  
V srpnu Obecní úřad Trnava v postavení silničního 
správního úřadu provedl zařazení stávajících účelových 
komunikací v k.ú. Trnava do kategorie místní komuni-
kace a současně byl vyhotoven aktualizovaný pasport 
místních komunikací. Tím se zvýšil stupeň ochrany 
těchto komunikací, neboť místní komunikace jsou 
ze zákona veřejně přístupnými komunikacemi a ni-
kdo nemá právo je svévolně uzavřít, nebo je svou 
nedbalostí přímo ničit. U místních komunikací má je-
jich vlastník – obec povinnost provádět zimní i běžnou 
údržbu. Veškeré úkony ve správním řízení o zařazení 
komunikací do kategorie místní komunikace byly řád-
ně oznamovány veřejnou vyhláškou na úřední desce 
Obecního úřadu Trnava.

V souvislosti se zařazením komunikací do kategorie 
místní komunikace chci rovněž zmínit i žádost obce 
Trnava na změnu a úpravu dopravního značení na vy-
braných místních komunikacích.

Jedná se celkem o třináct změn dopravního značení 
na pozemních komunikacích v k.ú, Trnava, a to jedna 
změna umístění dopravní značky OBEC, KONEC OBCE  
a 12krát umístění dopravních značek omezujících to-

náž projíždějících vozidel a omezujících vjezd včetně 
osazení značek dodatkovými tabulkami. Omezení 
tonáže vozidel užívající vybrané úseky místních  
a účelových komunikací je navrhováno především  
z důvodu ochrany povrchů vozovek těchto komu-
nikací, které jsou ve vlastnictví obce. V daných pří-
padech existuje vysoká míra rizika, že tyto komunikace 
budou poškozeny především provozem přetížených 
nákladních vozidel vyvážejících vytěženou dřevní 
hmotu. Omezení a změna úpravy dopravního zna-
čení je prováděna v přímé návaznosti na vyhotovený 
pasport místních komunikací obce Trnava.

To, kde budou umístěny jednotlivé dopravní značky, 
určují opatření obecné povahy. Tato opatření vydává 
v případě k.ú. Trnava obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, tedy MěÚ Vizovice, odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství. K návrhu opatření obecné pova-
hy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
uplatnit u úřadu písemné připomínky. Úřad má povin-
nost se připomínkami zabývat jako podkladem pro 
opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho 
odůvodnění. Opatření obecné povahy může přezkou-
mat nadřízený úřad či soud.

Věřím, že plánované úpravy dopravního značení na 
pozemních komunikacích v k.ú. Trnava přispějí ke 
zvýšení ochrany těchto komunikací tak, aby mohly 
sloužit především občanům obce Trnava. V případě 
omezení tonáže vozidel na jednotlivé úseky komu-
nikací budou pro vlastníky přilehlých nemovitostí 
vydávány Obecním úřadem Trnava povolenky, aby 
mohli tito vlastníci v případě potřeby užít komu-
nikaci i s vozidly těžšími, než bude povolená mez. 
Dále pak z důvodu zvyšujícího se počtu výskytu 
trestní činnosti v naší obci jsme rozhodli zvýšit 
stupeň bezpečnosti a ochrany majetku nás všech. 
Plánuje se zde instalace rozpoznávacího kamerové-
ho systému, na který bude upozorněno na začátku  
a konci obce dodatkovou tabulkou.

Váš starosta

Vážení občané, POZOR!
Je tu opět podzim, a to je tradiční období periodicky 
se opakující plošné deratizace v naší obci. Bude pro-
bíhat ošetření kanalizační sítě a budou řešeny kon-
krétní požadavky občanů. Poslední letošní termín 
deratizace je 14. října. Oproti minulosti budou instalo-
vány deratizační staničky s nástrahou přímo občanům, 
nebo jim bude ponechána nástraha v podobě granulí 
či nově nástraha v papírových sáčcích ve formě pasty. 

Pro následnou aplikaci v případě přemnožení budou 
nástrahy k dispozici občanům na obecním úřadě.

Váš starosta



Více informací
www.trnava.cz
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Zasedání obecního zastupitelstva  
24. června 2022
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hodin na Obecním úřadě v Trnavě. Staros-
ta obce Petr Štěpaník zahájil schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Schůze se zúčastnilo 7 zastupi-
telů, z toho 1 distančně, tím byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Dva zastupitelé byli 
omluveni. Na programu byly k projednání následující body:

Majetkové záležitosti

1. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s návrhem 
rozpočtu na II. etapu oplocení spodní strany 
hřbitova od brány k márnici v celkové výši 
119 329,- Kč + DPH.

2. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s návrhem 
dohody o uplatnění palivového příplatku 
od firmy Marius Pedersen a.s., Kvítkovice 
343, 765 02 Otrokovice. Dodavatel vyúčtu-
je obci příplatek jako samostatnou částku  
v závislosti na svezeném množství odpadů  
v daném kalendářním měsíci.

3. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost fir-
my Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Podsedky 3, 625 00 Brno, o udělení souhlasu 
s projektovou dokumentací a udělením sou-
hlasu vlastníka pozemku s umístěním a pro-
vedením záměru stavby podpisem smlouvy 
k akci „Kanalizace Podkopná Lhota“. Zastupi-
telstvo s žádostí souhlasilo.

4. Obecní zastupitelstvo schválilo žádost ZŠ 
Trnava o přijetí finančního daru ve výši 119 
000,- Kč na akci „Škola v přírodě“ na hotelu 
Jelenovská ve Valašských Kloboukách.

5. Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve 
výši 26 160,- Kč SK Lyžařskému klubu Trnava, 
jedná se o zisk ze sběru kovového odpadu  
v obci, který organizovali

6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Lesů 
ČR, s. p. ve věci směny části p. č. 3022/1  
v k. ú. Trnava u Zlína, která je obecním ma-
jetkem. Obci byly nabídnuty do směny  
p. č. 712/12, 593, 3053/4, 3053/5, 689/6  
v k. ú. Trnava u Zlína, dále pak části  
p. č. 1885/3, 1886, 1906/8, 1921/27, 1921/28. 
Tato žádost byla zamítnuta.

Jiné záležitosti

1. Obecní zastupitelstvo v souvislosti s koná-
ním voleb souhlasilo dle ustanovení § 67  
a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a sta-
novilo počet členů obecního zastupitelstva 
na příslušné volební období na 9 zastupite-
lů.

2. Obecní zastupitelstvo nesouhlasilo s mož-
ností účasti obce v aukci pozemků p. č. 
1322/12 a na p. č. 1792.

3. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce 
se zněním smlouvy č. 1190400214 o poskyt-
nutí finanční podpory ze SFŽP ve výši 125 
812 812,75 Kč, týkající se projektu výstav-
ba „Trnava – ČOV a splašková kanalizace“. 
Obecní zastupitelstvo souhlasilo se zněním 
a podmínkami smlouvy.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva naleznete na 
www.trnava.cz/uredni-deska/usneseni-zastupitelstva. 
Zápis je také k nahlédnutí v listinné podobě na Obec-
ním úřadě v Trnavě.

Andrea Doleželová, zastupitelka

ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA
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Zasedání obecního zastupitelstva  
21. července 2022
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 16 hodin na Obecním úřadě v Trnavě. Sta-
rosta obce Petr Štěpaník zahájil schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Schůze se zúčastnilo 8 zastu-
pitelů, z toho 2 distančně a 1 se omluvil, tím byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Na 
programu byly k projednání následující body:

Majetkové záležitosti

1. Obecní zastupitelstvo obdrželo k projedná-
ní finální návrh o odkoupení fotbalového 
hřiště včetně příslušenství za nabídkovou 
cenu 3 500 000,- Kč. S návrhem byl doložen 
znalecký posudek od Ing. Lubomíra Kostky 
za stranu prodávající, dále znalecký posu-
dek od Ing. Josefa Kavana za stranu kupující. 
Obecní zastupitelstvo s návrhem souhlasilo 
a pověřilo starostu obce podpisem kupní 
smlouvy.

2. Obecní zastupitelstvo obdrželo cenové na-
bídky tří firem na rekonstrukci bytového 
domu č. 314. Zastupitelstvo nesouhlasilo  
s cenovými nabídkami z důvodu neúplnosti, 
dojde k novému oslovení firem a přepraco-
vání nabídek.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva naleznete na 
www.trnava.cz/uredni-deska/usneseni-zastupitelstva. 
Zápis je také k nahlédnutí v listinné podobě na Obec-
ním úřadě v Trnavě.

Andrea Doleželová, zastupitelka

ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA

Beseda o kanalizaci
Ve středu 10. srpna v 19:00 hodin se v tělocvičně Zá-
kladní školy v Trnavě uskutečnilo setkání občanů se 
zástupci firem, které jsou budoucími zhotoviteli kanali-
zace v obci. Jedná se o společnost EVT Stavby s.r.o., za-
stoupenou Ing. Pavlem Langrem, Presskan system, a.s., 
zastoupenou Jiřím Šlézarem a Eurovia CS, zastoupe-
nou Ing. Stanislavem Tichým. Technický dozor stavby 
za obec bude vykonávat firma Pavela, s.r.o., na besedě 
zastoupenou Ing. Pavlem Andrýskem.

Besedu zahájil pan starosta, který celé setkání uvedl, 
shrnul základní fakta a představil jednotlivé zástupce 
firem, následně jim předal slovo.

V prezentaci byla schematicky představena mapa celé 
kanalizace, popsána tlaková kanalizace Presskan, vy-
světleno schéma napojení domovní čerpací stanice na 
nemovitost a také napojení nemovitosti na gravitační 
kanalizační přípojku. Zároveň bylo odprezentováno 
schéma čističky odpadních vod, která bude umístěna 
pod Trnavou.

Následovala diskuse, kdy se mohli jednotliví občané 
zeptat na konkrétní dotazy týkající se dovysvětlení celé 
problematiky. Všechny zajímalo, kdy a kde se bude stav-
ba zahajovat. Stavba by měla být započata začátkem 
září na horním konci Trnavy. Úsek je to náročný, ale 
prověří všechny zkušenosti zhotovitele. Postupně by 
měly být zahájeny práce na více místech Trnavy najed-
nou, jelikož bude utvořeno několik pracovních skupin. 

Bylo přislíbeno, že výkopy budou vždy po skončení 
pracovního dne zasypány a minimálně o víkendu se 
každý majitel dostane ke své nemovitosti automo-
bilem. Občané měli také možnost nahlédnout do jed-
notlivých situačních plánů týkajících se jejich pozemků 
a konzultovat své dotazy přímo na místě.

Na Obecním úřadě v Trnavě bude k dispozici ča-
sový harmonogram rozvržení prací, aby občané 
věděli, kdy se budou pracovníci blížit k jejich ne-
movitosti. Na webových stránkách obce v sekci Sa-
mospráva/Kanalizace, jsou umístěny materiály týkající 
se kanalizace (včetně map jednotlivých úseků stavby) 
a také kontaktní údaje na všechny zainteresované oso-
by pro případné řešení problémů v průběhu stavby.

Celá stavba by měla trvat dva roky a bude od obča-
nů vyžadovat trpělivost a pochopení s nutnými ome-
zeními. Po celou dobu, ale musíme myslet na to, že 
vybudování kanalizace přinese zlepšení životních pod-
mínek v obci.

Andrea Doleželová, zastupitelka
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Helena Březíková, místostarostka

Malé ohlédnutí za uplynulé čtyřleté 
období zastupitelstva

V období od října 2018 do září 2022 se 
nám podařilo uskutečnit několik věcí, 
za které jsme velmi rádi. 

Rok 2019

2. září 2019 jsme slavnostně dokončili a předali náš 
největší projekt, a to přístavbu základní školy. Opravi-
li jsme hydroizolaci, fasádu, vybudovali bezbariérový 
vstup, nový výtah. Součástí půdní vestavby je učebna 
přírodopisu, odborná jazyková učebna, učebna zoolo-
gie. Ve sklepě přibyla učebna dílen. Učebny jsou mo-
derně vybaveny. V tomto roce jsme také vybudovali 
varovný a výstražný systém ochrany obyvatelstva před 
povodněmi. Řešili jsme i protipovodňová opatření – 
vybudování poldrů. Projekt je připravený, ale zatím 
jsme se neposunuli dál, a to kvůli majitelům pozemků. 
Také jsme schválili vypracování projektu na stavbu vo-
dovodu. Zatím je vše v jednání a věříme, že příští rok se 
posuneme o krok dále. Stavba vodovodu má vysokou 
prioritu.

Dořešili jsme otázku nevyužitých prostor v bytovém 
domě č. p. 18, kde se provozuje kadeřnictví, kosmetika, 
masáže.

Rok 2020

V roce 2020 jsme zrekonstruovali most v dolní části 
obce – ke kravínu. Byl zrekonstruován byt 314. Po obci 
byly rozmístěny nové kontejnery na třídění odpadu, 
včetně kontejnerů na bioodpad. Ve škole byla zrekon-
struována a vybavena počítačová učebna s 21 moder-
ními počítači. Dále byla také vybavena nová dílna ZŠ. 
Ve spolupráci se společností Sázíme stromy jsme vysa-

dili za budovou tělocvičny 22 stromů a 10 keřů. Výsad-
ba má pomoci stabilizovat svah a zlepšit mikroprostře-
dí školy.

Největší událostí tohoto roku byla ovšem zpráva z 9. 
července 2020, kdy jsme byli seznámeni s rozhodnutím 
o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci 
ČOV a splaškové kanalizace v naší obci. Předpokládaný 
termín zahájení se nám sice posunul, ale už se připra-
vuje firma k zahájení prací.

Rok 2021

V roce 2021 se nám podařilo zrekonstruovat most ke 
školce. Také se podařila modernizace učeben na ZŠ.  
A to učebna matematiky a učebna fyziky. 

Rok 2022

V letošním roce jsme provedli rekonstrukci pošty,  
vybudovali nové zázemí pro matriku. Také byl vybu-
dován nový zabezpečovací systém na obecním úřa-
du. Největší akcí tohoto roku je rekonstrukce místní-
ho hřbitova. Došlo nejen k rozšíření hřbitova, ale také  
k jeho oplocení, rekonstrukci rozvodu vody a osvětlení. 
Zároveň bude provedena nová výsadba.

Během prázdnin byly opraveny dřevěné lavice na umě-
lém hřišti u ZŠ. Čeká se také na novou záchytnou síť, 
která bude ještě letos namontována.

Největší událostí letošního roku je odkoupení fotbalo-
vého hřiště, které se po 20 letech vrací zpět obci Trnava.

Toto je takové malé zhodnocení naší práce za období 
čtyř let. Je to práce 8 zastupitelů, ale také dvou staros-
tů, a to pana Martina Kašpárka a pana Petra Štěpaníka.

Velké poděkování patří i našim občanům, kteří svým 
přístupem pomáhají nám, zastupitelům, vytvářet a vy-
lepšovat naši vesnici, aby byla ještě krásnější.

Andrea Doleželová, zastupitelka

Rok zastupitelkou – rok získávání 
zkušeností 

Chtěla bych poděkovat za příležitost 
stát se na jeden rok zastupitelkou, tím 
získat nové zkušenosti a mít možnost 
ovlivnit dění v naší obci. Jako nová-

ček jsem měla určité obavy, které se díky vstřícnému 
chování ostatních členů zastupitelstva rozplynuly. Po-
chopila jsem, že jedině samospráva jako celek dokáže 
správně vyhodnotit každou jednotlivou situaci a musí 
se umět rozhodnout. Všechna rozhodnutí jsme činili 
tak, aby vedla ke zkvalitnění života v obci.

ZASTUPITELÉ  
ODPOVÍDAJÍ

V tomto čísle dostali zastupitelé možnost vyhodnotit své 
působení v zastupitelstvu.
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Největším projektem, který se krok za krokem posouval 
ke zdárnému cíli po celý rok, je kanalizace. Doufám, že 
samotný průběh stavby bude bezproblémový a bude 
dokončen v termínu. K tomu bude nutná spolupráce  
a trpělivost všech občanů naší obce. Za úspěch pova-
žuji, že se podařilo získat do vlastnictví obce fotbalo-
vé hřiště, jenž by mělo sloužit nejen fotbalistům, ale  
i ostatním spolkům v obci. Důležité jsou samozřejmě 
i menší projekty jako oprava pošty, úprava místnosti 
pro matriku, rekonstrukce oplocení hřbitova a další. Je-
likož jsem zastánce ekologického myšlení, jsem ráda za 
všechny aktivity týkající se životního prostředí.

Potěšila mě možnost přispívat do Trnavského zpravo-
daje, kde jsem mimo dětské stránky publikovala i člán-
ky, kterými jsem mohla informovat o aktuálních udá-
lostech.

V červnu jsem se rozhodovala, zda pokračovat v kandi-
datuře do dalšího volebního období. Je náročné být za-
městnaná, naplno se věnovat rodině a plnit povinnosti 
zastupitelky s maximálním nasazením. Proto jsem se 
rozhodla své místo uvolnit.

Příštím zastupitelům přeji hodně energie a pevné ner-
vy při řešení všech záležitostí.

Adam Páleníček, zastupitel

Být členem zastupitelstva byla pro mě 
zajímavá zkušenost. Jsem za ni vděč-
ný a děkuji Trnavjanům za důvěru. 
V dalším období jsem se již rozhodl  
z časových důvodů se o mandát za-
stupitele v Trnavě neucházet, proto 
bych si dovolil krátkou rekapitulaci.

Začátky byly těžké. Složení nově zvoleného zastupitel-
stva bylo dost obdobné tomu předchozímu. Staří čle-
nové měli zaběhnuté pořádky a podle mě je nechtěli 
měnit. Prosadit se nebylo snadné. Člověk se taky potý-
kal s novou vlnou kritiky od veřejnosti, na kterou nebyl 

zvyklý. Někteří kritici nemohli přenést přes srdce, že 
se dostal do zastupitelstva někdo, kdo pracuje v Praze  
a není každý den v Trnavě. S tím se dalo vypořádat brzy. 
Spousta z těchto kritiků totiž je v Trnavě každý den, ale 
s kůží na trh nejde. V Trnavě jsem se narodil, vyrůstal, 
neustále tam jezdím a trávím spoustu času s rodinou,  
a chtít se přičinit je tudíž na místě a jsem rád, že jsem to 
udělal. Jiní kritici vyčítali obohacování se platem zastu-
pitele. To je spíše úsměvné, většině zastupitelů se čas 
strávený činností pro zastupitelstvo nikdy finančně ne-
vrátí, ale to je potřeba si zkusit. I tak jsem většinu svého 
zastupitelského platu poslal darem naší základní škole. 
To byly tedy začátky.

Tomáš Hubáček, zastupitel

Pokrok pozastavíš!

Mandát zastupitele, jenž jsem od 
Vás obdržel ve volbách 5. a 6. říj-
na 2018, se nachýlil. Proto mi do-
volte shrnout uplynulé čtyři roky 
výkonu veřejné funkce v krátkém  
textu – tak, jak jsem období proží-

val a vnímal já. Do voleb jsem přicházel s předsta-
vami o fungování státu, státních institucí a úřadů, 
jež zpětně hodnotím jako naivní. Ideálů a zásad, 
které zastávám, nebylo možné vždy zcela dosáh-
nout. Jednak z vnějších důvodů – pravidla hry 
jsou dána spousty nařízeními a zákony. Druhak  
z důvodů kolektivního rozhodování – každý zastupi-
tel pochází z jiného prostředí, nese si rozdílnou život-
ní zkušenost nebo je ovlivněn svým zaměstnáním, či 
vzděláním.

Od počátku volebního období jsem se snažil otevřít 
úřad více veřejnosti. Dostávalo se mi pocitu, že Trnavja-
né nejsou dostatečně informování o dění v obci. Snažil 
jsem se prosadit online přenosy veřejného zasedání 
zastupitelstva, zpracovával jsem usnesení zastupitel-
stva do čtivé formy zde ve zpravodaji, prosazoval jsem 

zpětnou vazbu občanů formou dotazníku spokojenos-
ti (jako v případě MŠ), spravoval jsem obecní webové 
stránky a facebook, kde jsem vždy publikoval výběrová 
řízení, jež by občany mohla zajímat (obsazování obec-
ních bytů).  

Při každém rozhodování jsem se snažil vnímat argu-
menty všech zúčastněných, vždy jsem domýšlel, co 
jednotlivé rozhodnutí může způsobit a není na první 
dobrou zcela zřejmé. Díky současným technologiím 
jsem dokázal zastávat funkci plnohodnotně – účastnil 
jsem se téměř všech zasedání (osobně nebo distanč-
ně). Materiály, jež starosta zasílá členům e-mailovou 
formou, lze studovat stejně poctivě z Prahy jako z Tr-
navy. Limitem, kterého jsem si vědom, je samozřejmě 
osobní kontakt.

Jít s kůží na trh a obětovat část svého pohodlí tomu, 
aby člověk volný čas věnoval zastupování veřejnosti, si 
zaslouží poděkování. Velmi si cením všech, kteří letos 
ve volbách kandidovali. Zvoleným zastupitelům přeji 
hodně úspěchů ve výkonu funkce. Bojujte za názory, 
kterým věříte, nenechte se ovlivňovat většinovým ná-
zorem a myslete i na věci, které jsou o několik tahů dál.

ZASTUPITELÉ  
ODPOVÍDAJÍ
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Uklidili jsme Trnavu i Trnávku
V sobotu 17. září se opakovaně uskutečnila úklidová 
akce v naší obci, a to v rámci celorepublikového pro-
jektu – "Ukliďme Česko", ze kterého nám byly poskyt-
nuty ochranné pomůcky. Potěšila mě početná účast jak 
členů spolků, tak i několika nezištných občanů, kterým 
se povedlo uklidit další části obce, které už to v našich 
očích vyloženě potřebovaly... Všem, kteří přišli přiložit 
ruku k dílu, jak na jaře, tak i na podzim, patří moje velké 
poděkování a respekt. Upřímně. 

Váš starosta 

Musím uznat, že ač se čtyři roky jeví jako dlouhá doba, 
utekly jako voda a není snadné něco v tomto časo-
vém úseku změnit a posunout dál. Obzvlášť, když se 
musí shodnout sbor devíti lidí. S kolegy jsme se ovšem 
naučili časem fungovat a najít v některých tématech 
společnou řeč, a tak se podařilo pár věcí změnit a po-
sunout vpřed. Jsem rád, že jsem mohl přispět svou 
troškou do mlýna. Srovnaly se velké „dluhy“ z minulosti 
– začal běžet projekt kanalizace nebo se koupilo hřiš-
tě. Podařila se také velká spousta menších věcí. S kole-
gou Tomem Hubáčkem jsme se snažili zlepšit digitál-
ní stránku obce, dát nový háv Trnavskému zpravodaji  
a posunula se spousta dalších drobností, ale to každý 
ať už posoudí sám.

Celá tato zkušenost ovšem ve mně jen utužila názor 
na fungování státu. Stát by měl být co nejmenší, měl 
by se snažit lidem nechat co nejvíce peněz, ať si o nich 
rozhodují sami. Stát má pomáhat především těm, co 
to potřebují nejvíc a sami si pomoct nedokážou. Stát 

není od toho, aby pomáhal všem a rozdával peníze na 
počkání. Nastavení systému fungování obce není dob-
ré. Všechno se realizuje na dotačním principu. Často se 
řeší věci, které se řeší jen proto, že je vypsaná dotace  
a utrácí se peníze jen aby se utratily. Samozřejmě 
neefektivně. Soukromník by projekt realizoval mno-
hem levněji a efektivněji. To by bylo ovšem na separátní 
článek a není to problém obce, ale nastavení systému.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům  
z našeho volebního období za spolupráci a popřát 
všem nově zvoleným zastupitelům hodně štěstí v nad-
cházejícím volebním období. Taky bych chtěl na závěr 
podpořit všechny a zejména mladší kolegy, kteří by 
zvažovali podobnou zkušenost. Nebojte se a pojďte do 
toho. Politická kultura se u nás musí posunovat vpřed 
a musí z ní konečně vymizet ty typy lidí „stbák Babiš“, 
aby se do ní mohla vracet morálka a hodnoty. To může-
me dokázat jedině my sami a evidentně nás čeká ještě 
dlouhá cesta.

ZASTUPITELÉ  
ODPOVÍDAJÍ
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Hurá do školy!
Prázdniny zase utekly nějak moc rychle a my jsme opět 
po dvou měsících ve škole. Sešli jsme se u vchodu do 
budovy, na školním dvoře ve čtvrtek 1. září v 8 hodin. 
Zájemci se mohli zúčastnit mše svaté v místním koste-
le a poté proběhlo slavnostní zahájení tohoto nového 
školního roku. Všechny přítomné žáky, jejich početné 
příbuzenstvo, pedagogy i ostatní zaměstnance školy 
přišel podpořit pan starosta Petr Štěpaník s paní mís-
tostarostkou Helenou Březíkovou. Duchovní podporu 
přidal i otec Lukáš ze Slušovic, který tento den zastou-
pil nepřítomného o. Josefa Kuchaře. Žáci se svými vyu-
čujícími se pak rozešli do svých tříd, které byly na nový 
školní rok pečlivě připraveny.

Tento školní rok je totiž výjimečný tím, že v této budo-
vě probíhá vyučování již 70 let! Toto výročí jsme chtěli 
nejen s pamětníky patřičně oslavit tím, že naši krásnou 
budovu nabídneme zájemcům k prohlídce. A tak se  
v pátek 2. září odpoledne konal Den otevřených dve-
ří. Školu si v tento den prohlédlo velké množství dětí  
a dospělých, kteří byli mile překvapeni tím, jak se škola 
v posledních letech změnila. Budova v minulých letech 
prošla rekonstrukcí doslova od sklepa až po půdu, ze 
které vznikl unikátní prostor pro moderní učebny. Po-
kud si někdo nestihl naši školu prohlédnout nebo pro-
listovat staré školní fotokroniky, po telefonické domlu-
vě lze všechno dohnat…

Ve stejném čase, jako probíhal Den otevřených dveří, 
se konalo na hřišti u školy, na ploše před tělocvičnou 

zábavné zahájení školního roku, které pro děti připra-
vili rodiče. Kdo zde byl, poznal, že máme neuvěřitelně 
šikovné, ochotné a obětavé Sdružení rodičů a přátel 
školy!

Milí členové SRPŠ!

Přijměte prosím obrovské poděkování za všechno, co 
pro žáky naší školy děláte! Vaše spolupráce se školou  
a úsilí, kterým nám pomáháte, to je NĚCO!

Na co se letos ještě těšíme?

21. září     exkurze Modrá – 6., 7., 8. ročník
30. září     fotografování prvňáčků
5. října     Trnavský běh XXVIII. ročník – okresní  
     přebor v přespolním běhu
6. října     Přespoláček pro I. stupeň
19. října    dopravní hřiště 2. – 5. ročník
25. října    lampionový průvod, ohňostroj, dýně,  
     Slavnost Slabikáře
26. – 27. října    podzimní prázdniny
10. listopadu    třídní schůzky
11. listopadu    Svatomartinský den
18. listopadu    ředitelské volno

V pátek dne 16. září 2022 se zapojili žáci naší školy do 
mezinárodní akce, která se u nás koná pod názvem 
Ukliďme Česko. Žáci školy uklidili od plevele obecní 
chodníky v celé Trnavě. Obecní úřad jim poskytl drob-
né občerstvení. Dokonce i místní občané vycházeli  
z domů a děti dostaly čaj, koláčky, sladkosti.... 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na závěr bych chtěla upozornit návštěvníky školy, že 
vzrostlá lípa u školy má konečně označení „Pamětní 
strom“. Byla totiž vysazena k 80. výročí vzniku Česko-
slovenska, tedy v roce 1998 žáky naší školy společně 
s panem starostou Josefem Gajdošíkem. Další dva po-
dobně označené stromy jsou u Lipek a ve školce.

Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

Škola v přírodě
Od pondělí 20. června do pátku 24. června jsme vyjeli 
s celou školou na pobyt v rekreačním středisku Jele-
novská u Valašských klobouk. Každý den byl nabitý ak-
tivitami, výlety, nadšením dětí, a také dobrým jídlem. 
Zvláště snídaně formou bufetu si všichni užívali. 

V pondělí se 7. – 9. třída podívala do Lačnova, kde jsme 
se dověděli o osudu Vařákových pasek a jejich obyva-
tel. Nějaké učení také proběhlo, ale hlavně jsme si za-
hráli turnaj v piškvorkách (vyhrál Daniel Koval, druhý 
byl Šimon Marek, třetí Patrik Mozga). Pak jsme si zapla-
vali, někteří stihli i procházku a po večeři měli deváťáci 
program pro první stupeň. Děti se nejen bavily, ale také 
se pořádně rozhýbaly. A to bylo dobře, protože úterý 
bylo velmi akční. 

Dopoledne bylo ve znamení první pomoci (jen se ne-
mluvilo, ale opravdu i zachraňovalo a děti si nacvičily 
chování v různých krizových situacích). Odpoledne 
jsme vyrazili na hrad Brumov. Výlet byl krásný, počasí 
nám přálo a prohlídka byla zajímavá. Ale nejzajímavější 
bylo, že jsme potkali cyklistu, který měl nehodu a po-
třeboval zavolat záchrannou službu. Děti si zprvu my-
slely, že je to další figurant. Bohužel to bylo „naostro“, 
ale určitě důležitá zkušenost. Večer ještě deváťáci bavili 
druhý stupeň.

Ve středu jsme se učili hrát na bubny, i když většina 
spíše poslouchala. Pak nám paní Vápeníková předsta-
vila svého miláčka – kamion. To zajímalo spíše kluky. 
Odpolední plavání, výlety a určitě i výuka už zaujaly 
všechny.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Další den ráno jsme opět začali první pomocí, tento-
krát pro 1. stupeň. Kluci z druhého stupně měli sebe-
obranu. Odpoledne jsme plavali, učili se, holky měly 
také sebeobranu, ale hlavně, večer byl rozlučkový de-
váťácký večírek! A to se všem vrátily síly a tančili jako  
o život. I ti, co měli zdravotní komplikace.

A to už se dostáváme k pátku. Sbalili jsme si věci, na-
posledy se spolu prošli ke kapličce a po obědě jsme se 
vrátili domů. Konečně Trnava zase ožila.

Mgr. Věra Marková, učitelka

Na škole v přírodě se žáci učili  
i sebeobranu

Na konci loňského školního roku se na škole v přírodě 
všichni žáci druhého stupně zúčastnili kurzu sebeo-
brany Sorudo. Sorudo je systém sebeobrany uznávaný 

také ve světě. Jde o koncept řešení konfliktních a krizo-
vých situací s důrazem na sebeobranu a první pomoc. 
Tento kurz byl financován z dotací Zlínského kraje.

Pod vedením zkušeného instruktora, Tibora Kmetya, 
se žáci naučili, jak předcházet krizovým situacím a jak 
především ochránit sebe a své nejbližší. Pomocí mode-
lových simulacích, například nácvikem útěku, komu-
nikace s potencionálním útočníkem apod., se snažili 
naučit určité techniky nebo řešení, které jim zůstanou  
v paměti. A slovo STOP jim možná i někdy zachrání ži-
vot.

Mgr. Iveta Patáková, učitelka

Více informací
www.zstrnava.cz

Hurá k novým zítřkům… 
Milí rodiče, vážení občané,

začal nám nový školní rok 2022/2023 a naše děti usedly snad zase vesele do lavic. 

Na začátek se ale ještě vrátíme na konec školního roku. Letos jsme dětem ke Dni dětí rozdali ka-
ždému 2 vstupenky na kolotoče a věříme, že jsme je potěšili víc než lecjakou sladkostí. Dle vyu-
žitých vstupenek věříme, že i rodiče tento dárek potěšil. Tradiční ukončení školního roku se letos 
nekonalo, protože ZŠ v následujícím školním roce měla významné jubileum, které patřičně oslavila 
začátkem září.

70. výročí ZŠ Trnava
V pátek 2. září se konalo Zahájení školního roku se zábavným odpolednem pro děti, a také Den otevřených 
dveří ZŠ. Za klub rodičů jsme připravili pro děti program, skákací hrad, popcorn, cukrovou vatu, malé občerstve-
ní, ale i pro rodiče byly nějaké dobroty na grilu. Celé odpoledne se neslo v duchu oslav 70. výročí výuky na této 
základní škole a velmi nás potěšila hojná účast.
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SPOLEK RODIČŮ  
A PŘÁTEL ŠKOLY

Školní rok 2022/2023
V tomto školním roce máme v plánu hlavně tyto 4 akce - lampionový průvod, adventní jarmark, reprezentač-
ní ples a karneval. Snad letos všechny akce proběhnou a nebudou žádná omezení.

Velmi nás potěšil zájem o pomoc při pořádání akcí, hlavně rodičů z první třídy. Příspěvek do klubu rodičů byl letos 
schválen zástupci rodičů ve výši 250 Kč na celý školní rok 2022/2023.

Lampionový průvod
Tradiční lampionový průvod za podpory ZŠ, MŠ Trnava a OÚ Trnava se bude ko-
nat 25. října u mateřské školy. Jako každý rok zde bude probíhat i výstava dýní. 
Každé dítě, které donese vlastnoručně vyřezanou dýni, získá odměnu. Zároveň 
v rámci této akce je i Slavnost slabikáře pro naše nejmenší z první třídy. Po se-
tmění se potom vydávají rodiče s dětmi na Lampionový průvod, který se opět 
završí velkolepým ohňostrojem. Na tuto akci jste všichni zváni. Bude zde i bo-
haté občerstvení a věříme, že si toto odpoledne před začínajícími podzimními 
prázdninami všichni užijeme.

Závěrem
Za Spolek rodičů a přátel školy přejeme všem dětem, aby tento školní rok byl pro ně alespoň stejně úspěšný, ba  
i lepší než ten rok minulý. 

Moc děkuji za důvěru rodičů, projevenou v minulém školním roce při vedení tohoto klubu a doufám, že i v ná-
sledujícím roce se novému vedení a vlastně nám všem podaří zase financovat spousty školních i mimoškolních 
aktivit. Ovšem bez vás rodičů a široké veřejnosti, kteří navštěvujete tyto akce, by to nešlo. Zakoupením výrobků, 
či občerstvení, se potom tyto vydělané penízky zase vrátí dětem. Zároveň kdyby kdokoliv z rodičů měl nápad, 
čím dalším bychom mohli dětem přispět, zajímalo by ho, jak se dané peníze investují dál, přijďte kdykoliv na naši 
schůzku. Budeme jedině rádi.

Anna Černochová, SRPŠ

Zástupci rodičů pro tento rok:

1. třída
Ilona Gaľová, Radka Mahďáková, Kristýna Korytářová, 
Vlastimil Červenka, Vlasta Chmelařová, Jana Dúbková, 
Jesika Matúšů, Veronika Nejezchlebová, Jitka Onderková

2. třída Pavel Černoch

3. třída Eva Fojtíková, Irena Vlčková

4. třída Petra Výmolová, Vendula Lukešová

5. třída Veronika Březíková

6. třída Žaneta Vajďáková, Anna Černochová

7. třída Jiří Marek, Věra Marková, Petr Štěpaník

8. třída Radka Havlíčková, Petra Kašpárková

9. třída Andrea Hrabicová

Předseda Žaneta Vajďáková

Místopředseda Irena Vlčková

Pokladník Andrea Hrabicová



16 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ZÁŘÍ 2022

Životní jubileum paní učitelky Vičíkové
Rozhovor s paní učitelkou Marií Vičíkovou jsme v redak-
ci Trnavského zpravodaje měli v plánu již delší dobu. 
Letos však dozrál ten správný čas: nejenže si v září naše 
základní škola připomněla 70leté výročí své školní bu-
dovy, ale v srpnu také oslavila své 80. narozeniny právě 
paní učitelka Vičíková, a to ve skvělé fyzické i duševní 
kondici. A aby toho nebylo málo, rozhovor s touto vý-
znamnou osobností naší obce jsem měl tu čest dělat 
právě já – Pavel Hanulík, žák posledního ročníku, který 
paní učitelka v Trnavě učila. Aniž bych to v té druhé tří-
dě tušil, byl to tehdy její 40. školní rok v Trnavě. A před 
tím já, dnes taktéž pedagog, hluboce smekám. A jistě 
se najdou i mnozí jiní – z několika generací Trnavjanů, 
kteří prošli rukama zkušené pedagogické osobnosti. 
Jednou z nich je i paní Pavla Králová, členka naší redak-
ce a taktéž její žákyně, která spolu se mnou paní Vičí-
kovou navštívila. Pojďte se tedy do rozhovoru s touto 
rodačkou z Kostelce ponořit společně s námi.

Paní učitelko, kde jste získala své vzdělání?

Studovala jsem pedagogickou školu v Holešově. Byli 
jsme ve třetím ročníku, a pak tam tu školu zrušili, tak-
že jsme poslední rok před maturitou museli chodit do 
Kroměříže. To už bylo dál na dojíždění. Já mám ale je-
nom střední školu, protože tenkrát nebyla potřeba vy-
soká škola na první stupeň. A nás bylo ve třídě kolem 
30 a v ročníku bylo pět tříd. A samé ženské. Byly jsme 
silný ročník.

Jaké byly Vaše první dojmy, když jste dojela do Tr-
navy?

Když jsem jela do Trnavy, říkala jsem panu řidičovi už 
ve Zlíně: „Pane řidiči, já Trnavu vůbec neznám. Až bu-
deme u školy v Trnavě, vyhoďte mě z toho autobusu, 
prosím vás.“ A včil jsme přijeli do Trnavy. Byla první 
zastávka, honem jsem letěla za panem řidičem: „Pane 
řidiči, to ještě není tady? Kde je ta škola?“ A on že: „Né, 
ještě si sedněte, to bude ještě chvílu trvat.“ Tož jak v Tr-
navě. (směje se)

Kdy jste se do Trnavy vlastně dostala?

To byl školní rok 1960/61. Tady to mám na fotce, před 
koncem školního roku. To byl vždycky dětský den, ka-
ždá třída měla nějaký program. To byla ale veliká slav-
nost, to bylo plné hřiště nebo školní dvůr rodičů a dětí.

Je hezké, že se to udrželo až dodnes, i když je to 
slavnost ke Dni matek. Má to opravdu dlouhou tra-
dici. Jak jste se ale dostala do Trnavy?

Do Trnavy jsem se dostala hned po škole, ale to jsem 
ani nevěděla, kde ta Trnava vůbec je. (směje se) Nejdřív 
jsem dostala umístěnku do Slušovic. Byla jsem se tam  
i podívat, a potom mi přišlo, že jsem přeřazená do Trna-
vy. Bydlela jsem v budově naproti školy. Tomu se říkalo 
kvasírna. Dole, z vrchní strany, byly kanceláře JZD, pak 
byly dveře ke schodišti, pak byla holírna a nakonec prá-
delna. A nahoře byly tři pokoje a v každém tom pokoji 
byly dvě učitelky.

Vy jste bydlela v té kvasírně? Vždycky jsem si mys-
lel, že jste sem přišla za panem Vičíkem.

Né, já jsem se s ním potkala až tady.

A jak se to stalo?

Tož jak se to stalo. Na rodičovském plese to bylo. To byl 
tady tehdy pan ředitel Manďák, tak jsme museli jít. No 
a tam se mnou tancoval, a pak mě doprovodil dóm a už 
to bylo. A už za mnou chodil celou dobu.

ROZHOVOR

Paní učitelka Vičíková na dětském dnu, červen 1961
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Jaký byl Váš první školní den?

To víš, byla jsem přivítaná na školním dvoře při tom ve-
likém shromáždění a dostala jsem čtvrtou třídu. To jich 
bylo asi 32. Tehdy bylo tolik dětí. Dnes mají 72 roků. 

Vybavíte si i dnes jejich jména?

Toto je Jožin Hanáků, Jirka Manďák, Lidka Čalová, Ale-
na Poláchová, Majka Růžičková, Lidka Gerychová, Olin-
ka Kalivodová, Majka Hubáčková, Kája Pavelka, Zdeněk 
Holubů, Zdislava Pavelková, Boženka Pavelková, Jiřinka 
Vajďáková, Jarka Sedláčková, Zdeněk Dolanský, Jožka 
Kalivoda, Jožka Hanulík, Ruda Chmelař, Mirek Škraba-
na, pak Mozga, Štěpánová…

To je neuvěřitelná paměť. Vybavíte si jména i Vašich 
kolegů z počátku Vaší kariéry?

Pan učitel Podhajský, Stuchlík, Gerych nebo Stedl, paní 
učitelka Řezníková, Bonaventurová…

Jak vypadala škola, když jste do ní nastoupila?

Pavle, teď je škola úplně nádherná. To se nedá ani srov-
nat. Například – dneska je na podlaze krásné lino, teh-
dy tam byla jakási černá guma. To byla dřív průmyslová 
budova, že, to byl sklad lihovin. Dětí bylo hodně a ty 
učebny nejsou nijak veliké. Jeden rok bylo i 37 dětí.

Život na škole se velmi odvíjí od toho, kdo ji řídí. Na 
éru kterého ředitele často vzpomínáte?

Já si myslím, že nejklidněji bylo za ředitele Vývody  
a předtím za Boženy Hanulíkové. Ona nebyla vznětlivá, 
nebo nebyla taková, že by si nás pozvala na kobereček 
do ředitelny a něco nám vytýkala. 

Bylo něco, co by děti v Trnavě měly společné?

Já nevím. Ale mi osobně se tady líbilo. A měla jsem ty 
děcka ráda. Doufám, že měly rády i ony mě. 

Jak se říká – dobří holubi se vracejí. Vrátil se i za 
Vámi do školy někdo?

Víš kdo? To mě tehdy hodně překvapilo. Jirka Ševců. On 
přišel z vojny k nám do školy a říká: „Paní učitelko, já 
jsem se na Vás přišel podívat.“ Já jsem ty děcka měla 
ráda. Kolikrát mě třeba zastavili na cestě, ale já jim ří-
kám: „Dobrý den, ale řekni mi, kdo jsi.“ Protože se po 
tom čase tak moc změnili.

Učila jste i mimo Trnavu?

Ano, v Doubravách. To bylo tak. Oženil se Tonda Stuch-
lík a jeho paní byla taky učitelka, takže někdo musel 
uvolnit místo. A já jsem byla nejmladší. Tak jsem učila 
v Doubravách, ale tam jsem se měla výborně. Tam byla 
jenom dvojtřídka. Tam jsem učila dva roky, a pak jsem 
šla na mateřskou. No a potom jsem se vrátila zpátky do 
Trnavy.

Třídní fotka se 4. třídou, první školní rok (1960-1)

Pedagogický sbor s 8. třídou (1986-7)

ROZHOVOR
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Já jsem jakožto učitel rád, že bydlím jinde, než kde 
učím. Jak jste se s tím popasovala Vy?

Já bych nikdy nechtěla učit ve svém rodišti. Ale tady 
to nebylo těžké. Velice rychle jsem se sžila s místními 
lidmi. Byla jsem s nimi v kontaktu celý týden. 

Na co ze své pedagogické kariéry nejraději vzpomí-
náte?

Vzpomínám si na to, že tady ti lidé byli ke mně veli-
ce přátelští. A já jsem je měla ráda. I s těmi mladými 
jsem tak kamarádila. Já, jak jsem odcházela do těch 
Doubrav, já jsem tak plakala… Mi se ti z té Trnavy tak 
nechtělo jít… 

Na co naopak vzpomínáte nerada?

My jsme dřív museli každý týden řediteli předložit pří-
pravy na celý týden i na každou hodinu. Ředitelé také 
často chodívali na hospitace do hodiny. Když si to vy-
žádali, museli jsme do ředitelny odevzdat i sešity. Vedli 
jsme Pionýr, různé kroužky, třídnictví a nic navíc jsme 
za to nedostali. A na prvním stupni jsem vždycky na-
cvičovala spartakiádu a nic jsem za to neměla. Všechno 
bylo takové sešroubované a co řekl ředitel, to muselo 
být.

Co Vám v těchto těžkých chvílích dodávalo sílu  
a oporu?

Já ti nevím. Já jsem ty děcka měla ráda a rodiče mě měli 
rádi, tak to asi. Panu řediteli Manďákovi se to třeba nelí-
bilo, ale občas za mnou přišli mladí kluci, a tak jsme be-
sedovali a vykládali o všem možném. A jak jsem tehdy 
odjížděla do těch Doubrav, tak ti sedmáci, které jsem 
předtím učila, se za mnou přišli rozloučit do bytu a od-
provodili mě až na zastávku k autobusu. Plakali: „Paní 
učitelko, nechoďte!“ A já plakala zarovno s něma. 

Jaký vnímáte největší rozdíl mezi dětmi dříve  
a dnes?

Dřív se třeba mohly dávat i pohlavky. To bylo takové 
pokárání a pro toho žáka to bylo zahanbení. A doma to 
neřekl. Ale teďka je to jiná věc. Mladí rodiče totiž první 
letí na kantora, ani nezjistí, co se vlastně stalo v té škole 
a zastávají se jenom svého dítěte. Je to strašný rozdíl  
a já už bych do té školy teďka nešla.

Těšila jste se na odchod do důchodu?

Nemůžu říct, že bych se těšila, můžu říct, že jsem se 
cítila tak unaveně, že bych toho měla nechat. Učila 
jsem totiž ještě tři roky navíc. Ale když jsem byla v tom 
důchodu, v létě jsem to nějak nepocítila. Jako by byly 
prázdniny. Ale jak přišla zima. To bylo hrozné. Nemohla 
jsem si zvyknout, že jsem doma. 

Vybavíte si nějakou humornou historku ze závěru 
své kariéry?

Když jsem jednou šla v důchodu suplovat, myslím, že 
to byli deváťáci, říkala jsem děckám: „Děcka, nezkou-
šejte na mě žádné fígle, protože já to vždycky prokouk-
nu, nemyslete si.“ Ale jednou, Marek Soukup, si vytáhl 
v hodině svačinu a začal svačit. Já na něho hledím, co 
to dělá, a on ještě: „Šak naša paní učitelka nám to do-
volí.“ Ještě tak byl oprsklý. Tak jsem ho vytáhla za dveře 
a dala mu kartáč. A přišli jsme pak zpátky do té třídy  
a všichni tleskali a byli šťastní, že mě nachytali. A že mě 
vyvedli z míry. To se jim podařilo. (směje se)

Závěrem toho krásného rozhovoru za celou redakci Tr-
navského zpravodaje dodatečně přejeme paní učitelce 
Vičíkové pevné zdraví, spokojenost a neutuchající ra-
dost ze života.

Pavel Hanulík
Třídní fotka se 2. třídou, poslední školní rok (2002-3)

ROZHOVOR

Paní učitelka Vičíková na třídním srazu
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Zdroj: web Beskydská sedmička (dostupné na https://www.
beskydskasedmicka.cz/b7/vysledky-2022/)

V POHYBU

Po závodě říkají „UŽ NIKDY!“ Atmosféra bes-
kydské sedmičky je ovšem vždy vrátí na start
Ve dnech 26. až 28. srpna se konala Beskydská sedmič-
ka, jíž se zúčastnila také Nikola Zvolenská, která každý 
čtvrtek vede v Trnavě Kondiční cvičení pro ženy. Tra-
sa závodu B7 se táhne sedmi vrcholy Beskyd z Třince 
do Frenštátu pod Radhoštěm, kde na závodníky čekalo 
celkem 101 km a převýšení 5500 m. V kategorii žen-
ských dvojic Nikola Zvolenská a Gabra Čelůstková 
doběhly v čase 22:05:17 a umístily se na 4. místě v ka-
tegorii ženy 26-35 let.

Co řekla Nikola k závodu? 
Závod jsem běžela s mojí parťačkou Gabčou ve dvojici 
poprvé. Hned po startu nás zbrzdily davy lidí na třinec-
kém stadionu, pak už jsme ale začaly postupně závod-
níky předbíhat. Celou noc bylo hrozné vlhko, vedro  
a dusno. Bralo to síly dvakrát rychleji. První komplikace 
přišla, když nám začalo být oběma zle od žaludku na 
třicátém kilometru. Naštěstí jsme po celý závod měly 
perfektní servis, který nám hodně pomáhal. Před vý-
stupem na Lysou horu jsme si daly vývar a po něm se 
nám ulevilo. 

Během závodu jsme také jednou upadly. Na 65. ki-
lometru v Čeladné na nás přišla krize. Naštěstí jsme 
společnými silami vše ustály a pokračovaly dále. Úspě-
chem k dokončení B7 je mít správně “nastavenou” hla-
vu, protože závod je psychicky velmi náročný. Musíte 
si vytyčit cílový vrchol a jít si za ním, snažit se příliš ne-
zaměstnávat hlavu tím, že už tělo nemůže. Nepříjemný 
pocit vyčerpání vystřídaly emoce štěstí a radosti na cí-
lové rovince ve Frenštátu pod Radhoštěm. Děkujeme 
všem za podporu, protože bez ní bychom to nezvládly.

Marie Černíčková
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Více informací
www.trnavskykolik.cz

Zdroj: Foto Polida, https://polida.rajce.idnes.cz/Trnavsky_kolik_2022/

V POHYBU

O Trnavský kolík

V neděli 4. září se uskutečnil 15. ročník O Trnavské-
ho kolíka. Letošní závod v triatlonu se nesl v domácí 
atmosféře. Účastníků bylo sice jen 57, ale řekněme si, 
že jen borci se jdou zaregistrovat v dešti. Ve 12 hodin 
nám přestalo pršet a závod, který startoval ve 13 hodin 
byl už i se sluníčkem. Letošní ročník byl zajímavý tím, 
že se stal absolutním vítězem rodák z Trnavy Marek 
Kresta v čase 33 minut a 20 sekund. Poprvé za 16 let 
se tak stal vítězem pravý Trnavjan. Marek Kresta závodí 
téměř každý rok, proto nás jeho výhra velmi potěšila. 
Je vidět, že mu narození syna velmi svědčí a naplňuje 
jeho život. Druhý skončil Roman Mezihorák z Fryštáku 
se ztrátou na vítěze 38 sekund a nutno podotknout, že 
byl v kategorii 50+, takže fantastický výsledek tohoto 
borce. Na třetí místo dosáhl junior Vojtěch Bajer a nut-
no podotknout, že ve věku 14 let je to výsledek více 
než nadprůměrný.

Velký obdiv patří také dětem a juniorům, kteří se ranní-
ho nepříznivého počasí nezalekli a šli do toho. Celkem 
závodilo 6 dětí do 12 let, 22 juniorek a juniorů, 3 ženy 
a 23 mužů.

Atmosféra po celou dobu byla jako vždy fantastická  
a jsme nesmírně vděčni za bezproblémový závod bez 
zdravotních problémů. Tento závod by se neobešel bez 
dobrovolníků. Proto chceme velmi poděkovat všem na 
registraci, všem na trati, všem, co řídí dopravu, aby ne-
došlo k žádné kolizi. Samozřejmě i do kuchyně Pivovar 
Vraník, letošní gulášek byl excelentní!!! Děkujeme mo-
derátorovi Martinovi Pášmovi, který je už stálicí našeho 
závodu, také Lidce Polišenské za skvělé vzpomínkové 
fotky. Zdravotní dohled nad závodem jako vždy měla 
Leonka Zvolenská, děkujeme.

Velké díky patří sponzorům: OÚ Trnava a Podkopná 
Lhota, Servis chlazení Hanáček, ELZVO – Petr Zvolen-
ský, Jan Kabourek – sportovní trofeje, Gaston, Sheron, 
Havog spol. s r.o., Strabag, Daikin, Lapp, Vraník s.r.o.  
a Pivovar Vraník s.r.o. Děkujeme!!!

Milí kolíci, těšíme se na vás 3. září 2023 zase na startu. 
KOLÍKU ZDAR!!!

Veronika Vogeltanzová
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ROZHOVOR

Pokračování rozhovoru s Adélou Bruns u pří-
ležitosti desetiletého výročí od jejího bronzu 
na olympiádě

Čtenářům zpravodaje přinášíme druhé a zároveň poslední pokračování rozhovoru s Adélou Bruns. Tentokrát se 
vydáme na cestu poznání Adéliných složitých začátků profesionální kariéry, dozvíme se, v jakém věku zařadit do 
tréninků různá protahovací cvičení, anebo co říká na současnou Trnavu. 

Pakliže byste si chtěli připomenout, co o sobě Adéla prozradila v první části a nemáte minulé číslo zpravodaje po 
ruce, zamiřte na web obce Trnava a rozklikněte sekci Trnavský zpravodaj. V článku mimo jiné zjistíte, jak snášeli její 
spolužáci, když jim na střelnici dávala na frak. Nebo jakou, sportovcům obvykle odpíranou tekutinou, nepohrdla 
večer před svým bronzovým olympijským závodem.

Kdo byl hlavním spolustrůjcem Tvých střeleckých 
úspěchů?

AB: Jednoznačně rodiče. Velmi mě podporovali  
a obětovali se pro mě. Taťka mě odvážel na tréninky, 
na závody, vyzvedával mě z letiště. Dokud jsem nebyla 
členka střeleckých středisek, veškeré vybavení – zbra-
ně, patrony, oblečení, boty mi rodiče museli kupovat. 
Kvůli tomu, abych mohla trénovat, si taťka musel za-
řídit zbrojní průkaz a koupit malorážku. Finančně se 
to zvládnout dalo, dřív byly náklady nižší, nyní jedna 
patrona stojí 7 Kč a na jeden trénink jich potřebuješ ko-
lem 200...

Co bylo nejsložitější, jaké překážky jsi musela zdo-
lat?

AB: Nejtěžší období bylo, když jsem začala jezdit do 
Plzně. Tam jsem i studovala obor geografie na vysoké 
škole. Strašně se mi stýskalo po domově. V Plzni jsem 
nikoho neznala, takže jsem cestu vlakem ze Zlína do 
Plzně probrečela. Nezapomenu, jak mě naši každé pon-
dělí ve čtyři ráno vezli na autobus, abych doma mohla 
pobýt ještě i celou neděli. Jezdila jsem vlakem přes Pra-

hu, a tak cesta zabrala okolo sedmi hodin. Někdy jsem 
musela i stát s krosnou na zádech u záchodků, protože 
nebylo kam si sednout. To byly časy…

Kromě bronzu na olympiádě jsi vyhrála univerziá-
du v čínském Šen-Čenu, jsi mistryní Evropy z Mari-
boru, dvakrát jsi byla zvolena nejlepším Střelcem 
roku České republiky. Výčet Tvých úspěchů se zdá 
být nekonečný. Když se ohlédneš za svou kariérou, 
kterých dalších výsledků si ceníš?

AB: Málo se o tom ví, ale v roce 2012 jsem získala tře-
ba křišťálový globus za celkové vítězství ve Světovém 
poháru. To je něco, jako když Gábina Soukalová vyhrá-
la celkové hodnocení Světového poháru v biatlonu. 
Opravdu velký úspěch. Pro mě ovšem byl při střílení 
všeobecně cennější výkon než konečné umístění. Na-
příklad kvalifikaci při Mistrovství světa v Granadě v roce 
2014 považuji za svůj nejvydařenější závod v kariéře po 
technické stránce. Finále už mi tolik nevyšlo (skončila 
na osmém místě – pozn. red.), protože se jelo podle no-
vých pravidel a nebyla jsem na ně navyklá, ale celkové 
pocity ze závodu jsem měla výborné. Anebo, jak zmi-
ňuješ, vítězství na mistrovství Evropy. Musím doplnit, 
že šlo o neolympijskou disciplínu 50 ran vleže, takže ne 
až tak významné vítězství.

No jasně. Titul mistryně Evropy je naprosto „běž-
ná“ záležitost… V životě platí, že chvíli jsme nahoře  
a chvíli zas dole. Prozradila bys nám, co Ti sport dal 
a co naopak vzal?

AB: Hmm, začněme tím, co mi dal. Manžela Martina. 
To je moje největší životní výhra. Díky střelbě jsem se  
s ním seznámila. Také mám spoustu zážitků, kamarádů, 
poznávala jsem svět – kdo si může dovolit odjet třeba 
na tři týdny do Austrálie, že? A co mi vzal? Neměla jsem 
normální studentský život, nechodila jsem se spolužá-
ky na diskotéky, majálesy. Buď jsem byla na nějakém 
soustředění, nebo na závodě a po návratu jsem musela 
dohánět školu.

Zdroj: Archiv ZŠ Trnava
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ROZHOVOR

Proč by se tedy děti měly hlásit do střeleckých 
kroužků? Čím je střelba pro dnešní mladou gene-
raci ve světě takřka neomezených možností atrak-
tivní?

…dlouhá pauza…

AB: Upřímně řečeno nevím. Asi bych dětem radila, ať 
dělají raději něco jiného (smích). Teď vážně. Střelba je 
krásný sport. Je vhodná pro ty, kteří mají nějaké stře-
lecké předpoklady a dobrý vztah ke zbraním. Není ur-
čitě pro každého. Ale když se na ni člověk dá, může mu 
přinést spoustu radosti. Pocit ze správně vypracované 
rány nebo trefeného středu terče byl pokaždé neuvě-
řitelný! Nebudu nic nalhávat, střelba není jednoduchý 
sport. Je hodně náročná na psychiku. Když vidím, jak se 
novými pravidly závody zrychlují, přesto střelci doká-
žou podávat téměř bezchybné výkony, nemohu uvěřit, 
kam se kvalitativně za pár let posunula.

O střelbě se běžný sportovní fanoušek dozvídá 
prakticky jen při olympiádě, a to při tom čeští střel-
ci z velkých i menších akcí téměř vždy medaili při-
vezou. Nemrzí Tě to?

AB: Je to škoda. Také proto se světová federace snaží 

tento sport zatraktivnit a upravit pravidla tak, aby se 
zvýšila divácká sledovanost a povědomí. Finálové zá-
vody se přenášejí přes internet s moderovaným ko-
mentářem. Jenže je otázkou, jestli tím není bita střelba 
jako taková. S tím, jak se pravidla často mění a vypadla 
jsem z prostředí, nemám přehled, jaká platí teď. Všech-
no se hrozně zrychluje, zkracují se časové limity pro 
jednotlivé střelby. Konkurence je extrémně našlapaná, 
rozhodují desetinky. To už by pro mě nebylo. Taky se 
neustále zdokonalují materiály i oblečení, vymýšlejí se 
vychytávky na zbraně, … Pokrok nezastavíš, ale taky ne 
každý klub si může finančně dovolit držet krok s trendy.

Co odměny za vítězství v závodech? Asi se nebaví-
me o statisících, že?

AB: Ne, nic! Diplom, medaile a nazdar! Nevím, jak je 
to teď, ale když jsem závodila na světových pohárech, 
žádné finanční odměny jsme nedostávaly. Nepočí-
tám půl milionu za bronz na olympiádě, ale to bylo od 
olympijského výboru. Ke konci mé kariéry se začaly dá-
vat odměny za přední umístění na mistrovstvích svě-
ta a Evropy, ale jinak opravdu nic. Díky své výkonnosti 
jsem se stala zaměstnancem ministerstva vnitra. To už 
pak na klidné žití stačí.

Snad jsme tímto otevřeným pohledem do života 
profesionálního střelce neodradili žádné potenci-
ální zájemce… Adélko, čemu ses věnovala po skon-
čení kariéry?

AB: Já jsem vlastně oficiálně kariéru neukončila! Je-
nom jsem ji přerušila a jsem na mateřské. Teoškovi bu-
dou tři roky, Sebíkovi je pět a začátkem září přišel na 
svět Benjamin.

K narození třetího syna gratulujeme! Kráčejí Tvoji 
synové v rodičovských šlépějích?

AB: Ted si spíš oblíbili tenis. Na střelbu jsou ještě moc 
malí. Snažíme se, aby kluci získali všeobecnou mobili-
tu, aby se naučili správně pohybovat, měli svalové zá-
klady. Chceme je ještě přihlásit na plavání. Koneckonců 
se střelbou stačí začínat až kolem deseti let.

Není tajemstvím, že Tvoji rodiče jsou učitelé, půso-
bili i na naší základní škole. Jak se daří jim a bratro-
vi Jakubovi?

AB: Dobře! Mamka se ohromně těší do důchodu. Přece 
jen učí dlouho a někdy to s dětmi, ani jejich rodiči není 
úplně snadné. Taky si chce pořádně užívat vnoučata! 
Taťku učení baví pořád. Říkal, že si rád bude přivydělá-
vat učením i v důchodu. Mamka působí ve Zlíně, taťka 
v Horní Moštěnici. Kuba je ajťák, pracuje ve Zlíně. Na-
vštěvujeme se střídavě vždy na Vánoce a Velikonoce, 
přijeli k nám do Hofu (nedaleko Aše – pozn. red.) také  
o letních prázdninách.

Zdroj: Facebook Adela Bruns
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Trénink (i suchý) dělá šampiony!
Vnímáš s odstupem let nějaký prvek tréninku, kte-
rý kdyby byl jeho součástí dřív, byla bys třeba ještě 
úspěšnější?

AB: Myslím, že je velmi důležité, aby se tréninky, a to už 
od těch pro nejmenší, skládaly nejen ze střelby, ale také 
z kondiční přípravy a kompenzačního cvičení. Když 
jsem začínala střílet, a to nejen v Trnavě, ale později  
i třeba ve střeleckém centru v Brně, pořád jsme tré-
novali jen střelbu. Až později jsem pochopila, že jsme 
měli už tenkrát posilovat zádové a břišní svaly. Byli tací, 
co třeba kvůli bolestem zad museli slibně rozjetou kari-
éru náhle ukončit. Přitom stačí pravidelně cvičit, klidně 
doma v obýváku, s vahou vlastního těla.

Jak velký význam má pro kvalitní střelecké výkony 
dobrá fyzická kondice?

AB: Obrovský. Při střelbě se zadržuje dech, takže čím 
déle střelec vydrží nedýchat a být v pevném postoji, 
tím lépe. Hodně jsme chodili plavat, do posilovny, bě-
hali jsme. Bez toho to opravdu nejde. Když jsem se stala 
profesionálkou, na tréninku jsem polovinu času stříle-
la a druhou polovinu pracovala na fyzičce. Na sklonku 
kariéry jsem dokonce i střelbu z tréninku vypouštěla, 
protože bolest zad byla při ní nesnesitelná.

Kolik času zabral běžný tréninkový den a co bylo 
jeho součástí?

AB: Trénink je záležitost celého dne. Hodně času se-
bere samotná cesta na střelnici a příprava na střelbu – 
smontování pušky, nachystání nábojů, soustředění se. 
To vydá i na hodinu a půl. Pak se nastřílí příslušné ob-
jemy a následně sbalení věcí, cesta domů, nějaké jídlo, 
a pak následuje fyzická příprava. Důležitý je také suchý 
trénink. To je taková domácí simulace situace na střel-
nici – připravíš si vybavení, oblečeš se do střeleckého 
oblečení, vezmeš si pušku bez patrony, zaujmeš polo-
hu – vkleče, vleže, vestoje, zamíříš a pálíš. Při zmáčknu-
tí spouště, slyšíš cvaknutí, pozoruješ, jak na to reaguje 
tělo, jestli je nějaký sval napnutý. Klíčem dobré střelby 
je stav naprostého uvolnění. Já často zatínala svalstvo 
na krku, takže se mi pak stávalo, že když jsem mačka-
la spoušť, objevil se cuk a letělo to Pánubohu do oken 
(smích).

A co psychická odolnost?

AB: To je další věc. Hlavu bych mohla trénovat i dva-
cet hodin denně (smích)! Při závodech, například tom 
olympijském v Londýně, mi pomáhalo zpívat si písnič-
ky od Kabátů.

ROZHOVOR

Zdroj: Facebook Adela Bruns
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Takže vážení čeští sportovci. Pokud chcete vyhrát 
medaili na olympiádě, naučte se písničky od Kabá-
tů a před závodem si dejte pivo!

AB: Přesně! Žádný trénink není potřeba! (smích)

To je samozřejmě legrace. Současní špičkoví spor-
tovci se málokdy obejdou bez rad sportovního psy-
chologa. Měla jsi taky nějakého?

AB: Za nás tyto věci ještě nebyly. Ale jak jsem už zmí-
nila, alfa a omega je soustředit se na sebe a neřešit, co 
bude když… Po některých závodech se mi stávalo, že 
za mnou přišel trenér a zeptal se: Co mi řekneš k tomu 
závodu? A já si z něho vůbec nic nepamatovala! Měla 
jsem v hlavě jak vymetené. Katka Emmons se dokázala 
do tohoto stavu tranzu dostávat vědomě, nějak si to 
dokázala navodit, ale já to měla nárazově. Záleželo, jak 
jsem se vyspala (smích).

Po takovém úspěchu se obvykle sportovec nezasta-
ví. Jedna akce střídá druhou. Jak to bylo u Tebe?

AB: Ten první půlrok byl docela náročný, ale pak se to 
zklidnilo. Přece jen střelba není tenis. Je pravda, že sem 
tam se někdo ozve i nyní, nedávno třeba jedna paní ze 
Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Bylo 
příjemné, že si vzpomněli! Ráda přijedu, ale až příští 
rok, letos mám jiné povinnosti (ukazujíce na své velké 
těhotenské bříško).

Na závěr, Adélko. Co se Ti mihne hlavou, když se 
řekne „Trnava“?

AB: Určitě budova základní školy, bytovka, kde jsme 
bydleli, a také běžecký závod Trnavský vrch, který jsem 
vždy protrpěla (smích). Hrála jsem na klavír a jezdívala 
dvakrát týdně do Zlína zpívat ve sboru. Víc možností 
tehdy v Trnavě na nějaké aktivní vyžití nebylo. Vzpo-
mínám si na spolužáky, učitele… Stěhovali jsme se na 
Rackovou, když mi bylo osmnáct. Před pár lety jsme jeli 
kolem a chtěla jsem ukázat manželovi, kde jsem vyrůs-
tala. Projeli jsme celou vesnicí až ke hřišti. Mile mě pře-
kvapilo, jak pěkně Trnava vypadá, domečky jsou krásně 
opravené. Hodně se toho změnilo k lepšímu. Dovedla 
bych si představit bydlet v Trnavě, Kašavě a okolních 
vesnicích na Zlínsku. V nějakém velkoměstě bych žít 
nemohla. Možná i proto jsem tak spokojená v bavor-
ském Hofu, který je vsazený do přírody.

Chtěla bys něco Trnavjanům vzkázat?

AB: Myslíš, že si tam na mě ještě někdo pamatuje?

O tom nepochybuj! Nejen Ty, ale celá Tvoje rodina 
jste tu zanechali výraznou stopu!

AB: Co bych vzkázala? Že můžou být hrdí na to, kde by-
dlí. Procestovala jsem kus světa a doma je doma. A po-
kud mě ještě někteří čtenáři poznávají, moc je všechny 
zdravím!

Děkujeme, že sis na nás vyšetřila čas, přejeme všem 
v rodině hodně zdraví a těšíme se někdy na vidě-
nou v Trnavě!

Marie Černíčková

ROZHOVOR

Zdroj: Archiv ZŠ Trnava

Reakce na první část rozhovoru, Zdroj: Facebook Obec Trnava
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FOTOVÝZVA

autor: Jaroslav Chlup, Valeč-barokní zámek a kostel autor: Petra Sejkorová, Medžugorje - cestou z Podbrda

autor: Jaroslav Chlup, Vodáci na Zlaté Koruně autor: Petra Sejkorová, Lumbarda na ostrove Korčula

autor: Markéta Doleželová, Lázně Jeseník, Jižní svah

Baví vás focení a jste v tom dobří? Potom se zapojte do naší rubriky  

PODZIMNÍ KRAJINA MÝMA OČIMA 

Pošlete nám fotografie oblíbených nebo zajímavých míst pořízenych při toulkách trnav-

skou přírodou, snímky dalekých obzorů či skrytých detailů, které mnozí přehlédnou… 

Kam? Na instagram obectrnava / emailem: trnavskyzpravodaj@email.cz do 2.12.  

A třeba bude příští zadní strana Zpravodaje vaše!

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letní fotovýzvy. Není možné zveřejnit všechny snímky, a tak 
jsme se snažili vybrat ty nejzdařilejší.
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HASIČI

Co jsme hasiči, co jsme dělali…?
Sezóna k prasknutí – takto do-
slova se dá hodnotit jarní i letní 
průběh aktivit, soutěží a různo-
rodých akcí našeho sboru. Tré-
novali jsme, uklízeli nejen zbroj-
nici, ale i schůzovali, kontrolovali 
techniku, oslavovali pana Gar-
guláka a naše zásahová jednot-
ka měla i výjezd.

Slavnostní předání medaile
15. července na naší zbrojnici byla představiteli  
11. okrsku slavnostně předána medaile Zasloužilý ha-
sič OSH Zlín III. stupně panu Oldřichu Gargulákovi. 
Tato velká čest našemu Oldovi patří zaslouženě za jeho 
celoživotní práci pro hasiče jak profesionální, tak dob-
rovolnou. 

Výšlap na Svatý Hostýn
Tradičně, jako každý rok jsme se vydali na dvoudenní 
výšlap na sv. Hostýn. Cestou tam nás od zbrojnice vy-
razilo 29 poutníků (13 dětí/16 dospělých). Za námi na 
špekáček a duševní očistu dojelo 16 výletníků a cestou 
zpět se nás pomíchalo a šlo 28. Sluníčko, které nám 
hodně přálo, jsme všichni zvládli bez problémů.

Hasičské soustředění Revika
Již pátým rokem se vydáváme na toto pětidenní dob-
rodružství. Dny byly zaplněny od rána do pozdního 
večera. Hlavním cílem bylo natrénovat všechny druhy 
štafet, požární útoky. Nedílnou součástí našeho sou-
středění byly táborové hry. Rozdělili jsme se do týmů 
pro udržení ducha tábora a do toho vylepšovali fyzičku 
na pokračující sezónu. Letos jsme měli nejvyšší počet 
účastníků – 32 dětí a 7 vedoucích.
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Výsledky soutěží od poloviny června

11. 6.

Rychlov – StmPm mladší žáci
Želechovice pohárová soutěž – starší žáci A, B, mlad-
ší B, A - 1. místo
Provodov – starší, mladší žáci

12. 6.
krajské kolo dorostu Horní Lideč – dorky 4. místo
Tečovice – ZLMH, StmPm starší žáci, mladší žáci

18. 6.

postupové kolo požárního sportu v Loučce – ženy  
4. místo
Újezd – ZLMH mladší žáci 1. místo
Ludslavice – StmPm mladší žáci

19. 6.
Loučka – ZLMH starší žáci, mladší žáci 
Louky ZLPS ženy, dorky 2. místo

25. 6.

Štípa ZLMH, StmPm starší žáci, mladší žáci 3., 2. 
místo
Sazovice ZLPS ženy, dorky 
Lešná pohárová soutěž muži

26. 6.

Veselá pohárová soutěž mladší A a starší A první  
v našem okrsku, mladší a starší B,
přípravka, muži, ženy 2. místo
Sazovice ZLMH, StmPm starší žáci, mladší žáci 

2. 7.

Hrobice pohárová soutěž mladší A první v našem 
okrsku, mladší B, starší, muži, ženy
extra cena
Pohořelice ZLPS ženy, dorky 2. místo

3. 7.
Brumov ZLPS ženy, dorky
Seninka muži
Študlov muži, ženy

9. 7.
Zahnašovice extraliga
Machová ZLPS ženy, dorky
Nedašova Lhota noční soutěž JLNS muži

10. 7. Velký Ořechov ZLPS, dorky

16. 7.
Nedašov ZLPS ženy, dorky 
Vidče noční pohárová soutěž muži

17. 7.
Prlov pohárová soutěž – muži
Nevšová – JLNS noční – muži

24. 7. Leskovec – pohárová soutěž – muži 2. místo

30. 7. Drnovice noční soutěž JLNS – muži

31. 7.
Lužná pohárová soutěž – muži 3. místo,  
ženy 3. místo
Francova Lhota – pohárová soutěž – muži

6. 8.

Březová – pohárová soutěž – starší žáci, mladší žáci 
druzí v našem okrsku
Valašské Příkazy – muži, ženy 2. místo, dorky 2. místo  
Vysoké Pole – JLNS noční – muži

13. 8.

Vrbětice – ZLPS ženy, dorky
Karolínka – pohárová soutěž – muži 2. místo, ženy 3. 
místo
Vrbětice – JLNS noční – muži

14. 8. Bratřejov ZLPS – dorky 3. místo

20. 8.
Tečovice ZLPS – ženy, dorky 2. místo
Tečovice - noční pohárová soutěž – ženy, dorky

21. 8. Lhota – ZLPS – ženy, dorky

3. 9.

Neubuz – pohárová soutěž – starší žáci, mladší  
B, A – 1. místo, přípravka, místo muži, ženy 2. místo
Rusava – StmPm - starší, mladší žáci
Mysločovice – ZLMH starší, mladší žáci

10. 9.
Machová ZLMH, StmPm – starší, mladší žáci 3. místo
Lukov – ZLPS – ženy, dorky

11. 9. Zlín ZLMH – starší, mladší žáci

16. 9. Záhlinice – noční pohárová soutěž – starší, mladší 
žáci

17. 9. Ublo pohárová soutěž – starší mladší B 5.místa, 
mladší 1. místo, muži 2. místo, ženy 1. místo

HASIČI
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HASIČI

Další aktivity:
• doprovod na poslední cestě a čestná stráž našemu 

bývalému členovi
• zatahování při svatbách našich členů
• otevřený stánek ve Slušovicích v průběhu Barum 

rallye
• brigáda na zbrojnici i hasičském hřišti
• úklid kolem zbrojnice při obecní akci „Ukliďme 

Česko“

Zásahová jednotka:
25. července – Výjezd k požáru lesa u Lukovečka. Osm 
členů jednotky, Fiat Ducato DA, Tatra 138 CAS32, která 
byla plně vytížena pro kyvadlovou přepravu vody. Do-
hašování od půlnoci do ranních hodin.;

15. srpna – Povodňová bdělost - kontrola rizikových 
míst při vydatném přívalovém dešti.

18. srpna – Pytlování protipovodňových pytlů a pro 
doplnění zásob 

27. srpna – Dohled při Barum rallye na RZ ve Slušovi-
cích, Tatra 138 CAS32, členové zásahové jednotky

Velké poděkování všem členům a všem, kteří po-
máhají, a tím se podílejí na činnostech našeho sbo-
ru. Za tyto uplynulé měsíce patří poděkování všem 
soutěžícím, trenérům a doprovodu. Na výčtu všech 
soutěží je vidět zapálení, elán a především čas, kte-
rý tomu věnují.

TOPNÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkont-
rolovat topidlo, je nejvyšší čas to udělat a sehnat si 
odborníka. Každý kominík musí mít průkazku člena 
Společenstva kominíků ČR (přední strana průkazky je 
opatřena fotografií s iniciály kominíka, na zadní straně 
musí být číslo osvědčení.

Prevence a bezpečnost prvním místě

Před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna  
a seřídit kotel. Topí-li se pevnými palivy, zanesený ko-
mín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebez-
pečí vznícení sazí. Škvíry v komínovém plášti zase hro-
zí vznikem požáru na půdě. 

Proto připomínáme několik základních pouček:
• u plynových kotlů je nutná jak čistota komínových 

průduchů, tak předepsaného tahu komína,

• při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději 
příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně,

• zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné in-
stalaci a údržbě topidel. V žádném případě nein-
stalujte topidla bez odborné pomoci,

• topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylep-
šením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku 
požáru, výbuchu či jiného neštěstí,

• vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdále-
nosti topidla od dalších předmětů v místnosti, sta-
vebních konstrukcí a podlahových krytin,

• jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mo-
hou vznítit (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud 
možno co nejdále od topidel. V žádném případě 
neodkládejte na topné či ohřevné plochy hořlavé 
předměty.

Eva Vajďáková

Více informací
www.sdhtrnava.cz

Celkové hodnocení družstev:
ZLPS – (Zlínská liga požárního sportu)

ženy – 14. místo, dorostenky – 4. místo

JLNS – (Jihovalašská liga nočních soutěží)

muži 6. místo

ZLMH – (Zlínská liga mladých hasičů)

starší žáci – 17. místo, mladší žáci – 5. místo

StmPm – (Středomoravská pohár mládeže)

mladší žáci – 2. místo
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Hrajeme DOMA! Přijďte nás podpořit 
na trnavské fotbalové hřiště

Zprávu o činnosti fotbalistů Sokola nemůžeme začít jinak než, že po dlouhých letech budeme hrát opět na domá-
cím hřišti, které patří obci Trnava. Po dlouhém jednání se podařilo uzavřít smlouvu o odkoupení fotbalového hřiště 
mezi obcí Trnava a SK Podkopná Lhota. Obec Trnava následně uzavřela s TJ Sokol dlouhodobou nájemní smlouvu 
na hřiště a zázemí, která umožňuje fotbalistům provozování sportovní činnosti pro své členy, pro další spolky a ve-
řejnost. Za to se Sokol zavazuje svěřený majetek udržovat a dále zvelebovat. Vlastnictví hřiště konečně umožňuje 
také plánovat větší opravy, rekonstrukce a další investice, aby areál odpovídal standardům sportovišť v okolních ob-
cích, které již s modernizacemi a rekonstrukcemi začaly v uplynulých letech. Děkujeme touto cestou panu starostovi  
a zastupitelům obce za úsilí vedoucí k odkoupení sportoviště a umožnění pokračování činnosti Sokola.

Údržba areálu a příprava hřiště a zázemí na sportovní činnost vyžaduje soustavnou práci, kterou jsou fotbalisté 
připraveni zajistit prostřednictvím placeného správce hřiště. Hledáme aktivního člověka se vztahem k fotbalu 
a ke sportu, který by tuto činnost mohl vykonávat. V případě zájmu se můžete přihlásit buď u zástupců Sokola, 
nebo přímo u starosty obce na obecním úřadě.

Starší žáci – spojená síla s Kašavou

Před novou sezónou 2022/2023 jsme naše mladší žáky věkově přesunuli do kategorie starších žáků. Protože starší 
žáci již hrají na celé ploše fotbalového hřiště s jedenácti hráči, využili jsme možnosti spojení pro tuto kategorii  
s mužstvem z Kašavy, abychom zajistili dostatečný počet hráčů. Spolupráce umožňuje také střídat domácí hřiště 
v Kašavě i Trnavě. V této sezóně za spojené mužstvo Kašava/Trnava nastupují z Trnavy tito hráči: Dominik Brhel, 
Robin Jakuba, Filip Mozga, Patrik Mozga, Adam Mahďák, Tomáš Kalivoda, Ondřej Knedla, Daniel Koval, Štěpán 
Minařík a Damian Sedláček. Trenérem žáků je Martin Malčík.

FOTBAL

V aktuální tabulce jsou naši mladí fotbalisté zatím na posledním místě, ale zápasů do konce soutěže je ještě dost 
a přechod do vyšší věkové kategorie je vždy hodně náročný!
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Muži
V sezoně 2021/2022 se mužstvo mužů umístilo na vý borném 2. místě s možností postupu do vyšší soutěže, což 
hráči po dohodě odmítli.

Mužstvo dospělých vstoupilo do nové sezóny pod vedením Romana Bořuty a Petra Zbranka se šesti novými po-
silami – Tomášem Sedláčkem, Markem Cecálkem, Matějem Buriánkem, Jiřím Horákem, Davidem Mynarčíkem  
a Markem Lattenbergem. Kromě nich jsou součástí kádru také tito hráči: Martin Polášek, Martin Čala, Stanislav 
Čala, Jiří Katrňák, Ladislav Kučera, Martin Malčík, Radek Soukup, Roman Bořuta, Roman Václavík, Zdeněk Minařík, 
Jan Hradilík, Martin Knedla, Petr Sedláček, Ondřej Manďák, Marek Toufar, Jiří Válek a Petr Páleníček.

Po čtyřech odehraných kolech jsou naši fotbalisté zatím na třetím místě aktuální tabulky se ziskem sedmi bodů. 
Domácí zápasy se hrají ve výborné divácké atmosféře, na zápasy chodí zatím okolo 120 až 150 diváků a věříme, 
že jsou naši fanoušci spokojení jak s úrovní předváděné hry, tak s nabídkou pravidelné tomboly a servisem ve 
fotbalovém bufetu. Zatím nejvyšší návštěva na zápase našich fotbalistů byla ve Všemině, kde vítězství našeho 
mužstva sledovalo přibližně 350 diváků!

Karel Havlíček, sekretář TJ Sokol Trnava

FOTBAL

V podzimní části odehrají starší žáci ještě 
tato utkání:

25. 9. Příluky - Kašava/Trnava

2. 10. Kašava/Trnava - Hvozdná

8. 10. Slušovice/Veselá - Kašava/Trnava

16. 10. Štípa - Kašava/Trnava

23. 10. Kašava/Trnava - Kostelec

Zbývající podzimní utkání:

25. 9. Trnava - Lípa

1. 10. Příluky B - Trnava

8. 10. Horní Lhota - Trnava

16. 10. Trnava - Všemina

23. 10. Zádveřice - Trnava

Dosavadní výsledky:

Trnava - Horní Lhota 2 : 0

Všemina - Trnava 3 : 4

Trnava - Zádveřice 1 : 3

Trnava - Neubuz 5 : 5

Zatím starší žáci odehráli čtyři soutěžní 
 zápasy s těmito výsledky:

Hvozdná - Kašava/Trnava 4 : 0

Kašava/Trnava - Slušovice/Veselá 0 : 7

Kašava/Trnava - Příluky 2 : 4

Kašava/Trnava - Štípa 0 : 6
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STŘELCI

Letní střílení nejen na olympiádě
Ani o prázdninách jsme nezaháleli a zúčastnili jsme se 
několika důležitých závodů.

Ve dnech 16. - 17. července se v Ostravě konalo  
2. kolo Českého poháru mládeže, kde Jakub Gerych 
v disciplíně vzduchová puška VZPU obsadil 8. místo,  
v disciplíně sportovní malorážka SM60 3. místo a v po-
lohovém závodě SM 3x20 také 3. místo. Jakub Sovják 
v disciplíně vzduchová pistole VZPI obsadil 19. místo.

Jak jsem avizoval v minulém čísle Trnavského zpravo-
daje, zúčastnili jsme se v termínu 26. - 30. července 
Olympiády dětí a mládeže, kterou pořádal Olomouc-
ký kraj. Za Zlínský kraj byli do střeleckých disciplín no-
minováni: Petr Pelikán (Velehrad), Kateřina Popelková 
(Březolupy), Jakub Sovják (Trnava) a Nikola Horňátová 
(Kunovice). Naším nejlepším umístěním bylo 5. místo 
Petra Pelikána a 8. místo Nikoly Horňátové. Když porov-
nám letošní olympiádu s předchozími ročníky, kterých 
jsem se účastnil, byla organizace té letošní na slabší 
úrovni. Dokonce jsme pomáhali s dopravou na sporto-
viště badmintonistům, kteří byli ubytovaní na stejném 
místě jako my. Chvílemi to vypadalo, že jde více o pre-
zentaci politiků než sportovců.

Dalším pro nás důležitým závodem bylo 3. kolo ČPTM  
v Plzni, ve kterém nás reprezentovali: Jakub Sovják a Ja-
kub Gerych. Bylo poznat, že jsou prázdniny a tréninko-
vý výpadek se projevil i na výsledcích. Jakub Sovják ob-
sadil 23. místo a Jakub Gerych obsadil v kategorii VZPU 
21. místo, SM 3x20 21. místo, SM60 31. místo. Důležité 
ale bylo, že se oba střelci nominovali do finále ČPTM.

Na finále ČPTM, pořádaném ve dnech 3. – 4. září jsme 
vyrazili opět do Plzně. Při sobotním závodě obsadil Ja-

kub Sovják po dobrém výkonu 37. místo. Jakub Gerych 
v disciplíně VZPU obsadil 31. místo a v disciplíně SM60 
se umístil na 23. příčce. 

V neděli se Kubovi Geychovi dařilo o poznání lépe  
a v polohovém závodě se po dvou odstřílených disci-
plínách dělil o vynikající 6. místo. Na závěr se střílela 
poloha ve stoje a přišly poslední tři rány: 

5
7
8

a Kuba se propadl na konečné 12. místo. Kdyby mně 
někdo před závodem řekl, že Kuba skončí na 12. místě, 
bral bych to všemi deseti, ale tak to bylo pro nás zkla-
mání. V tomto je ale tenhle sport spravedlivý a o vítězi 
mnohdy rozhoduje až poslední rána.

V době uzávěrky vydání Zpravodaje jsme absolvovali 
tradiční MČR v Plzni. O našich výkonech na mistrovství 
ČR vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.

Pokud by tento sport někoho zaujal a chtěl si vyzkou-
šet střelbu ze vzduchové pušky nebo pistole, dorazte 
za námi na trénink do tělocvičny ZŠ Trnava. Tréninky 
probíhají každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:00 ho-
din. Nové zájemce o tento sport srdečně vítáme.

Radek Soukup, SSK Trnava

Více informací
www.ssk-zs-trnava.webnode.cz
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LYŽAŘI

Podzim lyžařského klubu
V létě jsme se věnovali především pří-
pravě 4. ročníku letní Lyžařské zábavy, 
která proběhla v pátek 29. července 
ve vylepšeném zázemí. Tradiční areál 
pod Trnavou v Jamicích tentokrát ro-
-zezněla nejenom kapela KOSOVCI, 
ale také KAPELA KŘÍDLA, která k nám 
přilákala také mladší obecenstvo. 

Jsme rádi, že počasí nakonec přes mnohé výkyvy vyšlo, 
zábava se vydařila a návštěvníci byli spokojeni. 

Na podzim nás neminou nedělní dopolední brigády na 
lyžařském vleku, protože bude nutné pokračovat v ob-
nově nátěrů všech budov. Čeká nás také údržba strojní 
části lyžařského vleku, protože bude nutné repasovat 
bateriové kladky. Dále je třeba provést údržbu trav-
natého podkla-du svahu a připravit vlek na lyžařskou 
sezónu. Věříme, že nám bude počasí i sněhová nadílka 
přát, takže se lyžařský vlek opět rozjede pro členy klu-
bu i pro širokou veřejnost. 

V sobotu 8. října 2022 od 13:00 se uskuteční Drakiá-
da na lyžařském svahu. Pro děti bude kromě soutěže 
v pouštění draků připraven skákací hrad a další zábavné 
atrakce. Celé odpoledne završí branný závod po svahu 
nahoru a zpět. Pro všechny malé i velké účastníky bude 
po celou dobu zajištěno rozmanité občerstvení. Proto 
neváhejte a přijďte provětrat své draky!

Veškeré aktuální informace a podrobnosti o připra-
vovaných akcích naleznete na webových stránkách 
www.lyzari.trnava.cz a Facebooku SK Lyžařský klub 
Trnava.

Roman Gomola,  
předseda Lyžařského klubu Trnava

Více informací
www.lyzari.trnava.cz
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Včely, včelaři a podzimní přípravy
Ranní teploty klesají víc a víc pod deset stupňů. Sice 
přes den se sem tam připomenou i letní teploty. Na 
zahrádkách kvetou poslední květiny a keře. Rozchod-
níky, astry, břečťany – jako poslední zdroje nektaru  
a pylu, jako poslední přilepšení včelkám. V tomto obdo-
bí mají včelaři svá včelstva již zakrmená. To znamená, 
že po letním medobraní a ošetření včelstev proti varro-
áze včelaři doplnili glycidové zásoby v úlech v podo-
bě cukerného roztoku. Včasné podání tohoto roztoku 
je důležité pro kondici včelstva. Včely musí odebíraný 
roztok uložit do buněk plástů, zpracovat a zavíčkovat. 
Tato práce je stojí hodně sil a energie, proto je důležité, 
aby včelstva byla zakrmena co nejdříve a neoslabily se 
zimní generace včel pozdním zpracováním zásob. Po-
chopitelně včelař ponechal medné zásoby minimálně 
ve dvou nástavcích. Cukrné zásoby představují doplně-
ní odebraných medných zásob v létě.

Matka přestává klást vajíčka do buňek, líhne se méně  
a méně dlouhověkých včel.

Pro včelaře je to období, kdy včelstva tzv. zazimová-
vá. Zazimováním se rozumí zajištění všech možných 
potřeb včel. Jsou to dostatečné zásoby, kvalitní mat-
ka, zajištění větrání úlu – přívod vzduchu do úlu. Toto 
všechno včely potřebují pro zdárné přežití zimy. Že se 
samy včely připravují na zimu vidíme v úlu i na přítom-
nosti většího množství propolisu, kterým si včely tmelí 
veškeré spáry, prostory mezi nástavky. Trubce začaly 
vyhánět z úlů už po slunovratu. Včelstva již nerozebírá-
me, necháme je v klidu. Zásahem ve včelstvu v tomto 
období bychom mohli způsobit poškození matky, což 
by pro včelstvo představovalo velké riziko. Nemuselo 
by přežít zimu.

Jakmile přijdou skutečně chladné dny, včelař zabezpečí 
česno – vchod do úlu – zábranou proti hlodavcům. Také 
ošetřuje včely proti varroáze, velkému škůdci včel. Po 

ošetření je potřeba sledovat spad varroa destructor. 
Co je to varroa? Jednoduše řečeno se jedná o parazi-
tického roztoče včely východní, který škodí naší včele 
medonosné. Pro představu by se varroa dal přirovnat 
ke klíštěti, které může způsobit člověku různé nemoci. 
Nějak podobně je to i s varroa. Jen s tím rozdílem, že 
člověk se klíštěte dokáže zbavit a většinou bez důsled-
ků, ale varroa svým přisátím na tělo včely způsobí trva-
lé poškození kutikuly – "kůže" včely. Na rozdíl od člo-
věka se poškozená "kůže" včely nikdy nezacelí. Varroa 
je navíc šiřitelem virů, které včely poškozují čím dál víc 
ruku v ruce s chemickými zásahy dnešního zemědělsví.

Později, v listopadu, v prosinci, kdy přicházejí skutečně 
chladné dny, včelstvo vytvoří chomáč, ve kterém pře-
zimuje. Uprostřed chomáče je matka a kolem ní ve vrs-
tvách včely z celého včelstva. Uprostřed zimního cho-
máče vytváří včely obývákovou teplotu kolem 25 °C, na 
okraji kolem 5 °C, přičemž se včely ze středu chomáče 
střídají s těmi, které jsou na okraji. Pokud je venkovní 
teplota od -6 do +6 stupňů, včelstvo neploduje a spo-
třeba zásob je minimální – cca 1 kg. Největší spotřebu 
má včelstvo v období rozvoje. Zhruba od září do dubna 
včelstvo spotřebuje cca 15, 18 až 20 kg zásob.

Včely v zimě nevyhřívají prostor úlu, jak by se mohlo 
zdát. Teplotu udržují jen v rámci zimního chomáče ne-
závisle na venkovní teplotě. Z toho vyplývá skutečnost, 
že včely v zimě nespí. Pokud by spaly, umřely by. Bě-
hem zimního období včelstvo spotřebovává cukr, který 
umožní včelstvu jako celku vytvářet teplo. Až s přícho-
dem teplejších dnů po zimě včely vylétají z úlu. "Vyprá-
šit se" – vyprázdnit výkalové vaky, pro vodu a potravu. 
Do té doby je čeká ještě hodně dlouhých mrazivých 
nocí a krátkých dnů.

Pavla Králová
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Dáme knihu: dovoz knih až k vám domů
Milí čtenáři,

v Trnavě žijí i lidé, kteří rádi 
čtou, ale jejich zdravotní stav 
jim neumožňuje osobně 
přicházet do knihovny. Právě 
pro tyto čtenáře mám dobrou 
zprávu – domluvili jsme se  
s mladými trnavskými hasiči  
a ti budou dobrovolně 

pomáhat s donáškou knih do domácností. Moc jim 
děkuji za jejich ochotu a vstřícnost.

Zájemci o donáškovou službu knih se mohou přihlásit 
na Obecním úřadu Trnava, na telefonním čísle do 

knihovny: 778 095 080 nebo na e-mailovou adresu 
knihovna.trnava@seznam.cz. 

Věřím, že tato služba bude hojně využívaná. Dostanou 
se tak i k těmto čtenářům knihy nové, různých žánrů 
a oblíbených autorů. Podrobnosti ráda sdělím osobně.

Petra Matušincová, knihovnice

KNIHOVNA

Více informací
www.trnava.knihovna.cz
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Skvostné samorosty pana Sovjáka
Dřevo. Přírodní materiál, kterého v našich horách 
bylo vždycky dostatek. Materiál, který naše předky 
doprovázel celý život, od kolébky až po rakev. Nebylo 
snad malého ogary, který by se s ním nedostal do 
styku a nekoketoval s představami, co si z něho 
nožíkem vyrobí. Toto generace dlouhé sžití se dřevem 
se otisklo do duší mnohých z nás a jako dědictví otců 
si jej v sobě neseme, ať už jako lásku k horám, nebo 
schopnost ze dřeva něco vykouzlit. Oběma těmito 
vlastnostmi se ve své skromnosti honosí pan Rudolf 
Sovják (85). Chození po našich horách – ve významu 
kopců i lesa – je jeho celoživotní vášní a při svých 
cestách vždy vnímal části stromů, které by mohly 
člověku posloužit už tak, jak narostly. Díky svému 
citu pro dřevo jim pokaždé dodal jedinečný šmrnc  
a vzhled. Není s podivem, že jeho otec byl jedním ze 
sourozenců, kteří byli v širokém okolí vyhlášenými 
výrobci dřevěného nádobí a své významné místo 
mají i v knize Dřevo, proutí, sláma v tradiční 
rukodělné výrobě na Podřevnicku od Karla Pavlištíka. 
Nahlédněme nyní společně pod šikovné ruce pana 
Sovjáka.

Pane Sovjáku, kde jste získal Vaši zručnost? Můj 
děda Pavelka – Zahradovský mi říkal, že každý 
ogara měl nějaký nožík a ošpižlal doma kde co,  
a tak se to nějak naučil. Jak tomu bylo u Vás?

Mě to žádný neučil, to tak nějak v člověku je. Přijde 
to i tou praxí. Když jsem byl malý, tak jsem třebas 
dědovi pomáhal řezat vínovice. Ale to dělal nejenom 
on, třebas aj naproti Záborští. Na ty vínovice byly 
objednávky z Jižní Moravy, nebo tady nahoře bydlel 
aj nějaký Škrabana, který to skupoval a pak to v tom 
svém odbytišti prodával. 

Mezi lidmi jste známý svou produkcí předmětů ze 
samorostů. Jak jste se k tomu dostal?

Strašně rád jsem chodil po horách. Ty mi teď nejvíc 
chybíja. Ráno jsem se sebral a šel jsem. Chodil jsem 
aj celý den, ale to jenom tady – k Moravanu, na 
Baťkovou, tady dokola. To jsem se opřel o strom  
a poslouchal to šumění. A díval jsem se na ty stromy, 
co mi něco připomíná. To ti tak samo napadlo. Ono to 
tvarem připomínalo, že by z toho mohla být například 
nějaká váza. Jenom to chtělo tomu trochu pomoct. 

Máte nějaká „svá místa“?

Já jsem hledal hlavně hloh a chodíval jsem po 
těch místech, kde růstává. Jak mám tady ty hory 
prochozené, tak o těch místech vím. Třebas pod 
Jalovcovou loukou, na Lhotsku, nebo jsem chodil až 
do Dolanska. A hledal jsem takový strom, aby měl 
patřičný tvar. 

Viděl jste v tom stromu hned ten daný předmět?

Když jsem chodil po těch horách, často jsem hledával 
samorosty na čagany. Třebas aj aby to připomínalo 
nějaké zvíře. Trochu jsem tomu pak doma pomohl, 
aby to hezky vypadalo, a nakonec jsem to natřel 
průsvitným lakem. Ještě jsem to vylepšoval aj tak, 
že jsem na spodní stranu připevnil gumový násadec 
nebo kus železa, aby to po zemi tak neklouzalo.

Co jste dělal mimo čagany?

Všelico, ale to se už všecko rozdalo. Misky, vázy, 
svícny… Kdysi jsem našel v břehu potoka takový 
zajímavý pařez, ze kterého trčely kořeny. Udělal jsem 
z něho takové posezení, to ti ukážu.

Obdivuju Vaši představivost. Kdybyste nevěděl, 
jak se dřevo chová a co se s tím dá dělat, jistě by 
Vás to jen tak nenapadlo. Jak se vůbec pracuje  
s takovými samorosty?

Když jsem to našel, musel jsem to opracovat. V zimě aj 
v kotelně. Musel jsem to očistit, třebas nožem ořezat, 
když to bylo někde zakroucené, smirkovým papírem 
vyhladit, prostě aby to vypadalo. A když se to pak 
natřelo lakem, tak to vypadalo ještě líp. Nebo jsem to 
třebas opálil.
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Opálil?

Uděláš si třísku, zapálíš, přidržíš u toho ten samorost  
a začerníš to. V podstatě hrozně jednoduchá věc.

Jde vidět, že výtvarný cit je Vám vlastní. Což mi 
připomíná – slyšel jsem, že Vašemu otci se říkalo 
„Písař“. Proč?

Můj otec měl pěkné písmo. On psal slabším písmem, 
ale jak rovno! A on maloval obrázky, většinou nějaký 
přírodní výjev, třebas krmelec, srnce, stromy. Maloval 
to čárečkama. On ti byl tak přesný, to byla jedna vedle 
druhé. To bys žasl. Jeden ten obrázek byl i u Vraníka  
v hospodě. Ale jinak dělával aj hausírku.

Co to je hausírka?

On byl, tak bych řekl, aj podomní obchodník. On 
si objednal v Metylovicích bičiska – to byla taková 
tyčka, na kterou se uvázal švih a byly na tom střapce. 
To používali formani na koně. Po válce se hodně lidí 
odstěhovalo do pohraničí a on to tam prodával. Chodil 
po domech – hausírku, jak se říká. Do té oblasti, kde ti 
Trnavjani bydleli, si nechal vlakem dovézt to zboží, on 
tam dojel taky a prodával to.

O tom jsem ještě neslyšel. Na závěr bych se ale ještě 
rád zeptal na tento váš výrobek. Mladší generaci 
by to mohlo připomínat bumerang. Co to je?

Tady toto je krmholec. Na ten se pověsil mašík, když 
byla zabíjačka. Ten samorost se opatrně ohobloval, 

aby se to někde nerozštíplo, a na koncích se vytvořila 
zarážka, za kterou se navlékala šlacha. Pak už se jen 
postavila trojnožka a mašík mohl viset.

Pavel Hanulík
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Den, kdy započala výuka v současné školní 
budově: 1. září 1952
Je pondělní ráno prvního září a v Trnavě, stejně jako 
ve zbytku Československa, proudí všichni žáci školou 
povinní po proskotačených prázdninách zpět do školy. 
Pro většinu dětí je návrat do školních lavic něčím ne 
příliš radostným, jiná situace však panovala roku 1952 
v Trnavě. Po 111 letech se totiž žáci spolu s učitelským 
sborem neodebrali do staré školní budovy naproti 
kostela, nýbrž do nové a prostorné školní budovy, 
po které mnozí tak dlouho volali. Děti z celé Trnavy                      
i Podkopné Lhoty konečně mířily do školy, ve které se 
nebudou muset tísnit a za kterou se v okolí nebudou 
muset stydět. Všechno to zní až idylicky. Nemohlo by 
to však být čtyři roky po komunistickém převratu, aby 
tento den, který by měl být zanesen zlatým písmem do 
dějin naší obce, neměl temný stín zaplacený slzami.

Vraťme se proto v čase na počátek 20. století, do dob 
Rakouska-Uherska. Ve starém mocnářství platí zákon, 
který bude klíčový pro rozvoj podniku, v jehož útrobách 
se od 1. září 1952 budou prohánět děti školou povinné. 
Zákon, o kterém je řeč, umožňuje pálení alkoholu na 
soukromém pozemku pro vlastní potřebu. Na tom by 
nebylo nic tak převratného, nebýt geniálního nápadu 
Františka Garguláka z č. p. 18. Sestrojil speciální 
povoz, na který umístil destilační zařízení a zapřáhl jej 
za páru koní. Vznikla tak pojízdná pálenice, se kterou 
mohl objíždět zájemce o vypálení kořalky. A zájem byl 
enormní.

Jediný nedostatek této pojízdné pálenice je přísun 
studené vody. Aby proces destilace zdárně proběhl, 
musel pozemek zájemce o vypálení ležet u vodního 
toku. A tak František Gargulák zřizuje i selskou pálenici 
s kvasírnou v místech, kde dnes stojí dětský park. 
Tím pak pokrývá většinu poptávky po pálení v Trnavě  
a přilehlém okolí.

Vynalézavost a podnikavost Františka Garguláka přináší 
své ovoce roku 1909, kdy se díky dostatečnému kapitálu 
rozhoduje založit vlastní firmu na produkci lihovin. 
Staví proto novou budovu (dnes zde nalezneme 

kuchyně ZŠ) a nakupuje lihovarnické vybavení. Vést 
firmu ovšem vyžaduje člověka s vizí, obratného ve svém 
oboru. A meziválečné období ukazuje, že počínání pana 
Garguláka bylo počínání zdařilé. Pálenice už produkuje 
nejen valašskou slivovici, ale také medicinální borovičku, 
brandy a různé druhy likérů. Rozšiřují se také řady 
zákazníků a zvětšuje se i počet pracovníků, které pan 
Gargulák je schopen zaměstnat. Díky potřebám rozvoje 
firmy dochází i k rozvoji samotné obce – příkladem je 
elektrifikace a zavedení telefonu v letech 1937-1938. 

Na druhou stranu se dodnes na páleničáře Gargulákovy 
objevují u pamětníků kritická a kontroverzní slova. Je 
to nejspíše daň, kterou všichni podnikatelé musí platit. 
Na oplátku však nejde opomenout to, čím nezištně 
podpořili celou obec – vybudování kostkovice od 
hasičské zbrojnice po rozcestí, nákup zvonů do kostela 
po druhé světové válce, či nákup hasičské stříkačky. 

Zmiňovaná druhá světová válka byla obdobím 
útrap, které zasáhly každého bez výjimky. Miroslav 
Gargulák, který po svém otci dobře zajetý podnik 
převzal, v poválečném období pokračuje ve smělých 
krocích svého otce. Rozšiřuje vozový park a roku 1947 
nechává vybudovat moderní velkokapacitní sklad  
v baťovském stylu. Ten však svému účelu bude sloužit 
jen na krátko…

V roce 1948 totiž na československé politické scéně 
dochází k něčemu, k čemu u nás bylo již dlouho 
nakročeno a co osvobození Československa Sověty 
v nedávno uplynulé druhé světové válce definitivně 
podnítilo – komunistický puč. Je nastolen totalitní 
režim, který násilím zestátňuje podniky i půdu. U moci 
se ocitají lidé, kteří chtějí nastolit „vládu dělnické třídy“ 
a likvidují vše, co by připomínalo předešlé období 
kapitalismu. 

Propagační materiál pálenice F. Garguláka

SLAVNÉ DNY

Zaměstnanci pálenice, kolem roku 1947
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A tak se děje i v Trnavě. Výjimkou není ani podnik 
Miloslava Garguláka, a to navzdory Košickému vládnímu 
programu, podle kterého měly být znárodněny podniky 
s více než 150-500 zaměstnanci. Znárodněná pálenice 
je tedy začleněna pod národní podnik Moravské 
lihovary a octárny Brno, závod Trnava, později známé 
pod názvem Valašsko-slovácké pálenice a konzervárny 
Uherské Hradiště, závod Trnava.

Skutečné zpečetění osudu Gargulákovy pálenice však 
mělo teprve přijít. Jak vzpomínají potomci Miloslava 
Garguláka, tehdejší obecní funkcionáři chtěli zničit vše, 
co by tento úspěšný podnik připomínalo. Tato slova 
potvrdil i pan Vojtěch Vičík st. ve svých vzpomínkách, 
který se osobně účastnil veřejných schůzí v hospodě 
Palérňa, kde se mj. jednalo i o likvidaci pálenice. 
Zmiňovaní funkcionáři se proto rozhodují využít svého 
vlivu a do prostoru zrušené pálenice umísťují školu. 
Tato událost je zanesena i ve školní kronice, kde jsou 
daným funkcionářům bezostyšně přikládány zásluhy za 
realizaci celé akce:

„V letošním školním roce uskutečnila se ve věci školské 
dávná touha všech pokrokových Trnavjanů: stavba nové 
školní budovy. Nová škola byla zřízena z likvidovaného 
podniku bývalého n. p. Moravské lihovary a octárny, 
dříve podnik M. Garguláka, který vyrostl z malé pálenice  
a z obrovských zisků, které tento bývalý majitel na 
vyrobené kořalce měl. Znárodněním přešel pak podnik 
do správy a majetku pracujících. Soustřeďováním výroby 
v rámci celostátním byla výroba likvidována /v místě/  
a o budovy se počaly zajímat mnohé jiné národní podniky. 
Poněvadž na úplně novou stavbu školy-budovy vlivem 
mezinárodní situace nebyla naděje, ujal se M. N. V. /Místní 
národní výbor/ této příležitosti a dosáhl hlavně vlivem 
postavení bývalého referenta školství MNV, s. Garguláka, 
t. č. referenta pro hospodářské věci při Jednotném 
národním výboře v Gottwaldově, že objekty uvedené 
pálenice byly celé přiděleny MNV pro školské věci obce 
– zřízení nové školní budovy. A zase to bylo zásluhou s. 
Garguláka, ref. při Jednotném nár. výboře v Gottwaldově, 
že sadaplací objektu bývalé výrobny kořalky na novou 
školu bylo započato již v lednu 1952, když s. Fr. Gargulák 
opět svým vlivem dosáhl zařazení stavby do prováděcího 
plánu a tím i uvolnění potřebné částky se státní pokladny  
a provedení úpravy. A částka to byla nemalá – vyžadovala 
obnosu Kč 5,064.054. Současně nutno uvésti obětavost 
předs. M. N. V s. Vajďáka Rudolfa, který této věci věnoval 
nejen potřebný čas, a to bylo velmi často, ale i práci. Nutno 
dále uvésti brigádnickou obětavost místních i Lhotských 
občanů. Odpracovali při zřizování nové školní budovy 
pro národní a dokonce i střední školu v Trnavě zdarma  
a obětavě celkem do 5. XI. 1952 5,900 brigádnických hodin. 
Našli se však i mnozí, kteří nepřispěli výstavbě vůbec, ba 
ji dokonce nabourávali. Pak konec letošního šk. roku nás 
zastihl již skoro před dohotovením nové školní budovy  
a v příštím školním roce bude míti naše obec nejen národní 
školu, ale i střední a mateřskou, o kteroužto se zasazuje 
Československý svaz žen v Trnavě.“

V celé smutné události je ještě smutnější, že nejenže 
likvidoval Trnavjan Trnavjana, ale dokonce Gargulák 
Garguláka. A tak byla v Trnavě zničena firma, která 
dnes mohla být stejně věhlasná jako pálenice Rudolfa 
Jelínka. Ale hlavně byl zničen život dvou mladých 
úspěšných lidí s pěti dětmi, život rodiny Gargulákové.

Aby toho nebylo málo, novou školní budovu zamýšlel 
vybudovat už sám Miloslav Gargulák. Měla vyrůst 
u cesty vedoucí na Podkopnou Lhotu, při odbočce na 
Luhy. Dle výpovědi pamětníků byla stavba nové školní 
budovy roku 1947 schválena i naplánována včetně 
vodovodu, a materiál, zakoupený panem Miloslavem 
Gargulákem, tam již byl navezen. Ten byl ale nakonec 
převezen do Kašavy a použit na stavbu tamní školy. Přece 
„na úplně novou stavbu školy-budovy vlivem mezinárodní 
situace nebyla naděje.“ 

A tak se dostáváme zpět do onoho slavnostního rána  
1. září 1952. Žáci i pedagogický sbor pod vedením 
ředitele Julia Juchelky se rozchází do svých tříd  
a společně započínají psát první kapitoly dějin nové 
školní budovy. Během následujících 70 let se v ní na 
ředitelském křesle vystřídá 8 ředitelů a pod rukama 
učitelů projdou tisíce dětí z Trnavy a Podkopné Lhoty. 
Samotný areál školy pak dozná mnohých modernizací 
a rozšíření: roku 1975 to bude přístavba tělocvičny,  
o pět let později přibude v sousedství školy šestibytovka 
pro učitele; roku 1982 se nejmenší děti přestěhují do 
nově postavené budovy mateřské školy, v roce 1997 
proběhne výstavba nové jídelny, která spojí hlavní 
budovu s kuchyněmi; v roce 2005 bude vybudováno 
hřiště vedle tělocvičny a konečně v roce 2019 proběhne 
přístavba třetího patra v hlavní budově školy.

I když si to většina z nás neuvědomuje a školní budovu 
máme spjatou s povinnou školní docházkou, jsou 
počátky naší školní budovy jakýmsi památníkem na 
doby, kdy měli komunisté neomezenou moc zlikvidovat 
kohokoliv a cokoliv. A tak mysleme na to, že nesmíme 
dopustit, aby se podobné zlo někdy opakovalo, ať už 
by vládl kdokoliv. Kéž našim dětem, doma i ve škole, 
předáme ty pravé hodnoty demokracie a svobody.  

Pavel Hanulík

Školní fotografie na konci prvního školního roku 1953
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THE STRUGGLE IS REAL

Internet jako škola života?
Jako vše v životě, vzdělávání se pomocí technologií 
má své stinné i světlé stránky. Ne vše pochází                                                
z důvěryhodných zdrojů, proto bychom měli mít na 
paměti, že by se všemu nemělo věřit. Na druhou stranu 
existuje spousta spolehlivých a kvalitních zdrojů, 
které jsou volně k dispozici. Já bych se v tomhle textu 
ráda zaměřila na to pozitivní, co nám internet může 
nabídnout, protože negativního je toho ve světě už 
dost. Každému z vás by se určitě hodilo pár rad, ať už jste 
student, který si nedokáže poradit se školním učivem, 
nebo rodič-samouk s touhou konečně přijít na kloub 
tomu, jak se vlastně používají emoji. Ale o tom zase 
jindy.

Internet je skvělý v tom směru, že na něm opravdu 
najdete vše. Když jsem si potřebovala v matematice 
něco procvičit nebo ověřit, vsadila jsem na „slavného“ 
Tomáše Chabadu (věřím, že spousta z vás ho zná), 
který byl a stále je nápomocen hromadám studentů při 
přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. V biologii 
mi zase pomáhala Týnuš. Další skvělou věcí jsou online 
semináře neboli webináře. Zde přicházíme do kontaktu 
s praktickými znalostmi, které bychom si přáli se naučit 
ve škole, například v oblasti financí a mentálního zdraví. 
Kromě toho se na internetu lze naučit spoustě tzv. 
skillů, jako třeba žonglování, hra na hudební nástroj, 
fotbalové triky atd.

Když se řekne učení na internetu, hodně z nás si jako 
první vybaví bizarní období online vyučování, kterým 
jsme si nedávno prošli. Myslím, že se všichni shodneme, 
že se s prezenční výukou nedá srovnávat. V zásadě by 
se dalo říct, že jsem poctivá studentka, ale co je moc, 
to je moc. Ano, uhodli jste. Sem tam jsem si ztlumila 
výklad učitele a dala přednost své zálibě, ať už to bylo 
jiné učivo, četba knihy nebo seriál na Neflixu. Ale buďme 
k sobě upřímní, kdo ne. Mlluvit o tomto období je 
poněkud kontroverzní, protože z mnoha stran slýchám, 
že život v karanténě byl až k smrti nudný a složitý, já 
jsem si ho naopak užila. Až na ten fakt, že z vyučování 
jsem si odnesla bohužel tak třetinu informací, než tomu 
bývalo dřív. Jedna dobrá věc, která z této situace vzešla, 

je ta, že spousta učitelů se naučila s technikou pracovat,  
a i dnes používá ve své výuce velice zajímavé  
a inspirativní materiály z internetu.

Naštěstí jsme se covidu do jisté míry zbavili (ťuk ťuk)  
a tento rok jsem měla to štěstí vycestovat do zahraničí  
a strávit zde letní prázdniny. Nejenže je to nedocenitelná 
zkušenost, kterou bych přála každému, ale hlavně jsem 
si díky ní uvědomila spoustu věcí. A to například i to, že 
od lidí z jiných koutů světa se můžeme ledacos naučit.  
A to je právě jedna z věcí, které nám internet umožňuje. 
Já osobně, co se týče samostudia, mám nejvíce 
zkušeností právě s jazyky. Pokud vás nelákají učebnice 
a drahé lekce, je tady spousta jiných a velmi kreativních 
způsobů, kdy si opravdu každý přijde na své! Existuje 
nemálo aplikací, které lze pořídit zdarma či za malou 
částku, díky kterým si daný jazyk nejenže osvojíte, ale 
v lepším případě i zamilujete. Mezi nejznámější patří 
Duolingo, já ale nezanevřu na Promova. V případě, 
že už do jisté míry ovládáte angličtinu, ale chybí vám 
praxe v mluvení, doporučuji zajímavou appku byTALK, 
díky které si můžete volat s lidmi po celém světě  
a procvičovat si s nimi svou angličtinu. No není to 
úžasné? Dříve se nám o takových možnostech jen zdálo.

Závěrem bych chtěla říct, že ačkoliv nám v tomhle směru 
může být internet nápomocný a mně osobně hodně 
pomohl v mém studentském životě, v žádném případě 
není schopen nahradit klasické vzdělání ve škole. 
Místo, kde se setkáváme se svými přáteli, kde se učíme 
slušnému chování a dobrým mravům, a hlavně místo 
plné inspirace v podobě názorů ostatních, přátelské 
rivality a vzájemné pomoci. To vše nás posunuje 
dopředu, a kromě vzdělání nám to přináší i pocit, že 
někam patříme.

Michaela Vránová

DuolingoPromova

byTalk
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PRO MALÉ A NEJMENŠÍ

Andrea Doleželová,  
zastupitelka

Křížovka o ceny

Jeden z podzimních měsíců
Zábava pro děti, vyrábí postavičky ze špejlí  
a hnědých plodů
V září mají svátek patroni české země
Pohybová aktivita na čerstvém vzduchu (např. 
za účelem sběru hub, šípků, barevného listí,…)
V tento den vzpomínáme na všechny, které 
jsme měli rádi a kteří tu už nejsou, chodíme 
na hřbitov zapálit svíčku
Zvířata si dělají zásoby, mění srst  
a připravují se na …
Bohatá hostina – pečená husa, sladké rohlíčky 
plněné nádivkou, ochutnávka mladého vína
Krásné slunečné počasí na přelomu září a října, 
ve vzduchu poletují pavučiny
Plodina původem z Ameriky, kterou si můžeme 
péct ve žhavém popelu
Odlétají do teplých krajin
Sklizeň typické podzimní zeleniny, která se 
dá chutně připravit nebo slouží k dlabání
31. říjen, zvykem je vydlabávání dýní, pře-
vlékání do kostýmů, koledování, strašidelná 
výzdoba
Typické podzimní plody jsou kaštany,  
žaludy a …
Soutěž, při které děti pouští na obloze veselé 
barevné létající hračky
1. září začíná nový …
Typické podzimní houby, které rostou  
v trsech
Ovoce, ze kterého se vaří povidla

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Hádanky

Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les?

Kožich plný jehliček ani jednu neprodá.

Zelený pichlavý ježeček, ukrývá malý dáreček, který má hnědý obleček. Co to je?

Bílá paní z konvičky, polila svět celičký. Vidím na krok, dál už nic, svět se ztrácí 
čím dál víc.

(podzim, ježek, kaštan, mlha)podzim )  

Pranostiky – doplňovačka
Po teplém září,  _ _ _ _ _  zle se tváří.

Na svatého Michala je každá  _ _ _ _ _  zralá.

Na svatého  _ _ _ _ _ _  hojnost chleba i kaše.

Na svatého Martínka dobrá bude  _ _ _ _ _ _ _ .

Na  _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _  zalez pod peřinu!

(říjen, moucha, Lukáše, pečínka, svatou Kateřinu)

Jak soutěžit?
Vyluštěte křížovku a pošlete nám tajenku na e-mail trnavskyzpravodaj@email.cz nejpozději do 13. listopadu. Poté 
vylosujeme tři správné luštitele, kteří vyhrají pěkné ceny od obecního úřadu. Na prvního vylosovaného výherce 
čeká poukázka v hodnotě 500 Kč do knihkupectví. Soutěž je určena dětem do 15 let. Přejeme hodně zábavy při 
luštění a štěstí při losování!

Tajenka z minulého čísla:  
LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
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POVÍDKA

Kdyby byla Trnava  
Kolik je na světě Trnav zjistíme na internetu celkem jednoduše. V Česku leží jedna v okrese Třebíč, 
druhá je „ta naša“ a ještě existuje Trnava u Hradce Králové, která je součástí obce Boharyně. Na 
Slovensku je po Trnavě pojmenovaný dokonce celý kraj! Když jsem přišla na střední školu do Zlína  
a řekla jsem, že jsem chodila na základní školu do Trnavy, tak se někdo zeptal:  „Takže ty jsi ze Slo-
venska? No mluvíš trochu slovensky.“ Ne, nemluvím, ale ráda bych to uměla. A potom jsou tu ještě 
exotické Trnavy na Balkáně, konkrétně v Chorvatsku, ve Slovinsku a v Srbsku. A možná bychom  
k nim mohli započítat i tu malinkatou rakouskou osadu Tyrnau, protože tak se říká Trnavám  
v němčině. 

Kamarádka mi kdysi dávno popisovala setkání Trnav, kterého se účastnila a na kterém se sešli obyvatelé těchto 
obcí z Česka a Slovenska. Kam oko dohlédlo, samý Trnavjan. Povzdechla si tehdy, že prý existuje ještě Trnava  
v Chorvatsku a že by stálo za to, pozvat k nám i chorvatské Trnavjany. Taková zajímavá informace mi samozřejmě 
od té doby uvízla v paměti, ale neměla jsem ji jak zužitkovat. Až do té chvíle, kdy v naší Trnavě u Zlína nainstalovali 
výdejní box Zásilkovny! Věci tenkrát nabraly rychlý spád.

Přiznávám se zde bez mučení, že mám 
ráda módu, hudbu a celkově estetiku 60. 
let a všechno britské. Když se na interne-
tu objevil inzerát s britským módním ča-
sopisem z té doby, který navíc obsahoval  
i střihovou přílohu, nemohlo to dopadnout ji-
nak. Samozřejmě kupuju! Jedinečná šance a vý-
hodná cena, neměla jsem jinou možnost. Hned 
jsem napsala paní, která se klenotu dobrovol-
ně vzdávala, že já se o něho postarám s láskou  
a péčí. Vyřídili jsme nezbytné formality a nastalo 
nesnesitelné období čekání na balíček. Myslela 
jsem během dne na to, jestli už je podaný, jestli 
už jede autem, jestli s ním řidič nakládá s úctou, 
nebo ho pohodil jak kus hadru. Vrtalo mi v hlavě, 
jestli je správně zabalený, jaké ostatní balíky leží 
nad ním a pod ním a jestli ho udržují v optimál-
ních teplotních podmínkách. Až jsem si chvilka-
ma připadala, jako by mi vezli živého tvora a ne 
fascikl listů spojený třemi kovovými sponkami. 

Pak to píplo. Už! Mám ho v boxu. Startuju a jedu. Ale moment, tady něco nesedí. Směrovací číslo, které mi tady 
hlásí aplikace je úplně jiné! Ach né, paní to popletla a místo do Trnavy u Zlína poslala balíček do výdejního boxu 
do nějakého zaplivaného zapadákova u Hradce Králové. Všechny naděje se rozplynuly a já jsem místo za volant 
usedla k počítači a hledala nejrychlejší cestu do Hradce. Pět hodin cesty. Na minutu mi to přišlo jako dobrý plán, 
vyjet si na odpolední výlet s nočním návratem. Ale pak jsem to zavrhla a napsala paní odesílatelce, jestli by mohla 
balíček nějak usměrnit. Její odpověď mě dost pobavila: 
„Šmarjá, ono je tady víc Trnav? To snad ne? Přiznám se, že pro mě jako rodilého Pražáka je všechno až na pár měst 
prostě „tam někde“, takže mě vůbec nenapadlo vybírat z více Trnav.“
V této chvíli jsem vycítila příležitost vytáhnout z rukávu svoje trumfové eso v podobě chorvatské Trnavy: 
„No vidíte, a to je dokonce jedna Trnava i v Chorvatsku.“ 
„A tak věřím, že tam byste si to i ráda jela vyzvednout. Byste doma řekla, že máte balík v Trnavě a že pro něj prostě 
musíte. Co se dá dělat, táto, musím k moři!“
Paní se ukázala být jako zábavný konverzační parťák a probraly jsme spolu všechno možné včetně věcí, které  
s balíkem vůbec nesouvisely. Večer jsem si pak ještě sedla k počítači a ze zvědavosti zkusila vyhledat v mapách, 
kdeže ta bájná chorvatská Trnava přesně leží a jak daleko je z Trnavy do Trnavy. Jestli bych si tam třeba příští rok 
poskládala z oblázků a mušliček nápis v srdíčku TRNAVA 2019. Mapa promluvila jasnou řečí: pokud chcete jet  
v Chorvatsku na místo, které je úplně nejvíc nejdál od mořského pobřeží, jeďte prosím do Trnavy! Za 630 km jste 
tam. Tam někde.

Irena Vlčková
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PŘÍRODA

Až se podzim zeptá...
... co jsme dělali v létě? No, přece jsme sbírali a sušili 
a sbírali a sušili byliny, plody. A také louhovali. Prostě 
se zásobili na zimu všemi možnými přírodními dary.  
A ještě nějakou chvíli v tom budeme pokračovat.

Z pestré nabídky pozdně letních a podzimních 
plodů stojí rozhodně za zmínku keř rakytník, který 
je v poslední době s oblibou pěstovaný na nejedné 
zahrádce. Jeho plody jsou skvělým zdrojem vitamínu 
C, kterého prý obsahují až 24x více než citron. Proto  
s jistotou sáhneme po šťávě z krásně oranžových 
plodů rakytníku. Vylisovanou šťávu uchováme  
v chladu a temnu bez větších problémů ve sklenicích 
po dobu několika týdnů, a to díky vysoké kyselosti 
plodů. Šťávu můžeme používat místo citronu do čaje 
nebo si můžeme ze šťávy rakytníku, medu a vody 
připravit lahodný nápoj. Svými účinky jistě zastíní 
kupované vitamíny. Rozhodně výrazně podpoří naši 
imunitu, prospěje správné funkci krevního oběhu.

Se začínajícím podzimem se začínají vybarvovat šípky, 
dozrávat trnky (plané) – ty jako jedny z posledních. 

Sběr šípků se stal již tradicí. V málokteré domácnosti, 
zvláště trnavské, chybí zásoby nasušených šípků. 
Odvar z šípků vyzbrojí náš organismus imunitou proti 
záludnostem virů a bacilů, které na nás číhají s příchodem 
chladných a sychravých dnů. Šípky je potřeba rozdrtit. 
Malá „vychytávka“ – celé šípky zalejeme studenou 
vodou a necháme ponořené cca přes noc. Druhý den 
šípky ponorným mixérem rozmixujeme a poté tekutinu 
zahřejeme. Ne nutně do varu. Necháme ještě chvíli 
vyluhovat. Takto připravený čaj cedíme nejlépe přes 
kávový filtr. Zabráníme tím nepříjemnosti, kdy jemné 
chloupky, které jsou v šípcích obsažené, mohou dráždit 
v krku. Kromě uvedeného účinku na imunitu je pití 
šípkového čaje užitečné při potížích s křečovými žilami, 
bolestech žil, potížích se žlučníkem, zadržování vody  
v těle. Také napomáhají správnému trávení.

Trnka obecná
Většinu z nás představa konzumace tohoto trpkého 
ovoce, pro Trnavu tak typického, vůbec neláká. Trpkost 
neztrácí plody ani v době nejvyšší zralosti. Jakmile 
plody přejdou mrazem, teprve potom se zmírní jejich 
trpká chuť. Pokud nechceme konzumovat plody přímo, 
je možné z trnek uvařit čaj, odvar. Kromě podpory 
imunitního systému můžeme očekávat od konzumace 
odvaru z trneček zklidnění podrážděného trávení, 
posílení vyčerpaného organismu, při zánětech v ústní 
dutině – afty. Detoxikuje, má močopudné účinky, 
odhleňuje organismus – zvláště při tzv. „zadní rýmě“.

Jalovec obecný
Tento keř, jehož výskyt je rovněž tak typický pro Trnavu, 
poskytuje aromatické plody, které se dají využít  
k nenáročné detoxikaci organismu. Žvýkáním cca pěti 
bobulek jalovce za den podpoříme organismus třeba 
při potížích s močovým ústrojím. Usnadňuje a zrychluje 
trávení, regeneruje játra, ovlivňuje krevní cukr. Jalovci 
byly připisovány v minulosti až magické účinky a věřilo 
se, že zničení tohoto keře přináší neštěstí. Používal se 
také k vykuřování místností během různých epidemií, 
což působilo jako účinná desinfekce. Jalovec obecný je 
v České republice chráněný.

Šetrný sběr rostlin a plodů by měl být samozřejmostí 
pro každého vyznavače zdravého životního stylu. 
Sbíráme jen takové množství, které spotřebujeme. 
Žádná rostlina by neměla být sbírána tak, aby její 
výskyt byl ohrožený. Nemluvě o rostlinách chráněných 
zákonem.

Pavla Králová



Redakce děkuje Adamovi Páleníčkovi
Svou práci v redakční radě Trnavského zpravodaje ukončil Adam Páleníček. Při předposled-
ních komunálních volbách byl zvolen do zastupitelstva obce. Inicioval vznik nové redakč-
ní rady našeho Zpravodaje. Navrhl novou podobu obecního časopisu. Jeho přínos pro jeho sou-
časnou podobu je zcela zásadní. Adame, děkuji Ti za vše, co jsi pro Trnavský zpravodaj vykonal  
a věřím, že zůstaneš naším externím spolupracovníkem. Za celou redakční radu Ti přeji hodně úspěchů jak  
v osobním, tak profesním životě. Děkujeme.

Lubomír Vývoda, šéfredaktor TZ

PEČENÍ NA NEDĚLI
natáčení pořadu o našem Podpažáku

NEDĚLE 6. 11. 2022
8:10 ráno na ČT1
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dušičková pobožnost  
v kostele a poté  
svěcení na hřbitově

mše svatá v Trnavě  
v kapli na Paprádné

Podzimní aktivity farnosti:

www.farnost-trnava.cz

23. října v 15:00 6. listopadu v 15:00
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