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ÚVOD 
SLOVO REDAKTORA

Snáší se vločky z nebeských pavlačí,
třpytí se, chvějí se, brouzdají mrazem,
ale dřív, než zlehka dopadnou na zem,
prochladlou Trnavou zvědavě protančí.

Dají se k Paprádné, kde našel bys prak
školáků, co šli do měšťanky v Liptále,
anebo kousek dál, na Luhy, na stráně,
kde býval, věř či ne, za humny drak.

Raději než draky však zdraví duše,
které nad starostmi radí se na obci,
stejně tak pozdraví rozverné na kopci,
i ty, co nad knihou zasní se tiše.

Je to však pečení dle našich babiček,
co vločky pohladí pohodou vánoční,
a tóny varhan se zpěvy na půlnoční,
že se nám v Betlémě narodil Ježíšek.

Snáší se vločky z nebeských pavlačí,
třpytí se, chvějí se, brouzdají mrazem,
a radost vánoční přináší lidem,
kteří se na blízké sotva kdy zamračí.
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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:

8.00 – 11.30    12.30 – 17.00

14.00 – 18.00

Středa:

Úterý:
Středa:
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 11.30    

8.00 – 12.00    

8.00 – 12.00    
8.00 – 12.00    

12.30 – 17.00

14.00 – 18.00

Pošta:

OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA
Omezení provozu během vánočních svátků 

V termínu 20. – 30. prosince 2022 bude  
obecní úřad z důvodu čerpání dovolené  

uzavřen.

SBĚRNÝ DVŮR
Oznámení o omezení provozu od 19. 11. 2022

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 
bylo schváleno omezení provozu Sběrného dvoru, 
počínaje 19. listopadem 2022. Termín jeho znovu 
otevření vám sdělíme s dostatečným předstihem 

prostřednictvím obecního rozhlasu.

Matrika
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SLOVO STAROSTY
OBECNÍ INFORMACE

Vážení spoluobčané,
mám tu čest Vás všechny v plné síle pozdravit  
z obecního úřadu, přímo z křesla starosty, za což vděčím 
právě Vám voličům, kteří jste přišli k volebním urnám. 
Platných volebních hlasů, kterých nebylo zrovna málo, 
si moc považuji a mám vůči nim velký respekt. Věřím, 
že můj názor shodně sdílí i nově zvolené zastupitelstvo. 
Mám tu nejlepší motivaci pro svou práci díky Vám a za 
tuto podporu moc děkuji. Upřímně.

Máme tu čas adventu s tradiční atmosférou a vůní 
svařeného koření, který nám signalizuje toliko 
očekávané Vánoce, čas radosti, pohody a klidu. Jsou to 
chvíle, které věnujeme tomu nejcennějšímu, co v životě 
máme – rodině. Snažíme se rekapitulovat uplynulý rok 
a pokoušíme se plánovat budoucnost.

Chtěl bych Vám všem popřát nejen 
jménem svým, ale i ostatních 
zastupitelů a zaměstnanců obce, 
klidné a pohodové svátky. Prožijte 
je v té nejlepší zdravotní kondici, 
obklopeni svými nejbližšími, ať 
Vám nechybí štěstí a optimismus 
po celý nadcházející nový rok. 
Nezapomeňte si splnit svá tajná 
přání… 

Těším se na setkání s Vámi u novoročního ohňostroje!

Petr Štěpaník, starosta

Úmrtí:
Anežka Barbořáková      9/2022
Milada Hanulíková    10/2022
Marie Pavelková    10/2022
Jiří Svoboda    12/2022

Jubilanti* 
Alois Bečica   70 let    9/2022

Marie Matůšů  70 let    9/2022

Josef Hlaváč   70 let 10/2022

Jiřina Jurášková  70 let 12/2022
*(na základě souhlasu se zveřejněním osobních údajů dle GDPR)
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Volby v Trnavě dopadly dobře…
(rozhovor s panem Petrem Štěpaníkem, starostou 
obce)

V podzimním čísle Trnavského zpravoda-
je jsme zveřejnili výsledky komunálních vo-
leb v obci. Na prvním místě Petr Štěpaník  
s největším počtem preferenčních hlasů. To vypadá 
velice pěkně…

Výborný výsledek. Nastoupil jsem na obecní úřad před 
rokem, a to z důvodu odstoupení pana Ing. Kašpárka. 
Byl jsem osloven zastupiteli a oběma místostarosty. 
Vzal jsem si týden na rozmyšlenou. Řešil jsem dilema. 
Z jednoho pohledu jsem si říkal, nestojí mi to za to. 
Spousta starostí, změna v oboru působnosti než, ve 
kterém jsem vyučen a celý život jsem v něm pracoval. 
Na druhou stranu jako patriot obce jsem vnímal oslo-
vení zastupitelů, a nakonec na jejich nabídku kývl.

Tedy na základě voleb před pěti lety ses dostal do 
hry o pozici starosty…

Ano, před pěti lety jsem se poprvé účastnil komunál-
ních voleb. Tehdy jsem se nechal zapsat na kandidátku, 
abych podpořil někoho jiného. Vlastní ambice jsem ani 
neměl. Také jsem se zas tak hezky neumístil jako letos. 
Při vstupu do hry o pozici starosty před rokem jsem vní-
mal různé obavy, které se vyskytly – nikdy v zastupitel-
stvu nepracoval, není zasvěcen do práce starosty apod. 
Ano, to je všechno pravda. Ale celý život jsem v oboru 
služeb pracoval s lidmi. Komunikace a řešení problémů 
mě vždycky bavila. To jsem považoval za svoji výho-
du. V tom loňském roce mi nezištně pomohl pan Ing. 
Kašpárek, který se mnou trávil v prvních týdnech hod-
ně času na radnici a zasvěcoval mě do problémů obce 
a funkce starosty. Za to mu moc děkuji. Paní Helena 
Březíková a pan Vlastimil Bednařík byli další dva, kteří 
mě v tom prvním roce starostování výrazně podrželi. 
Trvalo mi půl roku, než jsem se ponořil do problému 
starostování. Množství agendy, rozjeté projekty… To 
všechno jsem se musel samozřejmě naučit.

Mě vždycky jakékoliv volby připadají tak trochu jako 
soutěž. Soutěž mezi stranami, soutěž mezi jednot-
livci… Na jedné straně je vždycky oslavovaný vítěz  
a na druhé zapomenutý poražený. Vrátím se 
trochu do minulosti. Petře, při vchodu do tr-
navské tělocvičny visela dlouhá léta na čest-
ném místě mezi jinými slavnými trnavskými 
sportovci i tvoje fotografie. Takže i ty jsi býval  
v mládí soutěživý typ…

Přiznám se, že v mládí moji sportovní činnost hodně 
ovlivnil pan Kadlec, manžel paní učitelky Kadlecové  
a v tělocviku mě vedl pan Vaňhara. Nebýt těchto dvou 
chlapů, kteří mě trénovali a motivovali, nikdy bych ve 
sportu nedosáhl výsledků, které se podařily. Byla nás 
ve škole silná skupina podobně přemýšlejících lidí. 
Např. Dan Chrastina, Jiří Mozga, Martin Samsonek, 
zvaný „opičák“, David Vičík, Jiří Malčík a další. Byli jsme 
v jednom úspěšném týmu, ale také velcí konkurenti 
mezi sebou. To nás posouvalo neustále dopředu.

Který sport byl ten nejúspěšnější?

Musím vyzvednout gymnastiku. To byl sport, který mě 
nejvíce oslovil. Pan Kadlec, bývalý gymnasta, dovolím 
si říct, že víc než jen trenér, se nám hodně věnoval a do-
sáhli jsme v tomto odvětví i nejlepší výsledky. Účastnili 
jsme se pravidelně okrskových, okresních a krajských 
soutěží. S panem Vaňharou jsme dělali všechno ostat-
ní – atletiku, házenou, kopanou, přespolní běh a další 
sporty. Hodně jsme se věnovali nácviku prostných, cvi-
čení na hrazdě, přeskoku. Nikdy nezapomenu na naše 
soupeření ve šplhu. 

Jaký byl tvůj osobák ve šplhu na tyči?

Můj nejlepší výkon byl 3,2 sekundy. Ale než jsem se  
k tomuto výsledku dopracoval, to dalo opravdu zabrat. 
Vzpomínám si, že jsme vyhořeli na jedné z prvních sou-
těží, a to hlavně pro velice průměrný výkon právě ve 
šplhu. To byly časy nad šest vteřin… Na základě tohoto 
špatného výsledku se pan Vaňhara rozhodl, že nás ten 
šplh nadře. A tak zavedl tvrdý režim. Každou přestávku 
jsme museli rychle seběhnout do tělocvičny, sundat 
ze sebe veškeré oblečení a dvakrát, třikrát „vyjet“ na-
horu pod strop tělocvičny. Rychle se zase obléct a ho-
nem nahoru do třídy. Na přípravu na vyučování nebyl  
o přestávce vůbec čas. Takže jsme za den 5 krát až 7 krát 
šplhali, pokud nebyl odpoledne tělocvik. Někdo by to 
mohl brát jako trest za špatnou reprezentaci školy, ale 
nám to neuvěřitelně pomohlo. A naše výsledky se vel-
mi rychle zlepšily. Stali jsme se konkurenceschopnými 
soupeři. A to nás hodně bavilo. Bohužel při přechodu 
na střední hotelovou školu do Velkého Meziříčí jsem  
s aktivním soutěžením přestal. Gymnastice se tam ni-
kdo nevěnoval a ani tělocvik nebyl na takové úrovni 

ROZHOVOR
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jako na Základní škole v Trnavě. Škola měla zcela jiné 
priority.

Po krásném zavzpomínání na sportovní motivaci  
a na rozvoj soutěživosti se vraťme zpět k volbám. 
Jak jsi vnímal a prožíval letošní volby, které tě po-
tvrdily zcela přesvědčivě na postu starosty?

Přípravou jsme se začali intenzivně zabývat v měsíci 
srpnu. Já osobně jsem chtěl ten rok na radnici zúročit. 
Pokud jsem se tady pohyboval, pokud mě lidi vnímali 
ať v kladném nebo v záporném smyslu, bylo by přece 
nefér to nezkusit. Vytvořili jsme dvě nezávislé kandi-
dátky Trnava 2026 a Trnava. Trochu překvapivě se ob-
jevila po mnoha letech kandidátka KDU-ČSL. Ta volby 
zdravě okořenila. Poslední dva dny před volbami se to 
ve mně hodně pralo a byl jsem nakonec velice rád za 
ten výsledek. Když si sečteme hlasy ze dvou nezávis-
lých kandidátek, ukazuje nám to, že máme mezi voli-
či vybudovanou jakousi důvěru, kterou do nás vložili.  
I moje pozice ve volbách mě ujistila v tom, že jsem pro-
vedl před rokem správné rozhodnutí.

Vraťme se ještě k průběhu posledního roku. Co bylo 
to nejdůležitější?

První půlrok, jak už jsem říkal, jsem se hlav-
ně učil. Největší uzel, který jsem musel rozmo-
tat, byla otázka projektu kanalizace. Seznámení  
s projektem samotným, s jeho administrací a s lidmi, 
kteří jej zpracovali a připravili pro Trnavu. Dále se jedná  
o rozpracované projekty veřejného osvětlení a vodovo-
du. V posledním roce se podařilo dokončit rekonstrukci 
hřbitova. Ve spolupráci s Martinem Bořutou jsme pře-
budovali v parčíku u školy betlém. Nový srubový pří-
střešek umožní rozšíření betlému o další sochy. I letos 
chystáme zajímavé překvapení při předvánočním se-
tkání s občany. Přes léto slouží tato konstrukce jako od-
počinkové místo, kde se dá ukrýt i před nepřízní počasí.

Takže půjdeme pěkně po pořádku…

Prioritou číslo jedna je tedy kanalizace. V březnu jsme 
získali od Státního fondu životního prostředí rozhod-
nutí o přidělení dotace ve výši 63 %, z tehdy 189 milio-
nů předpokládaných nákladů. Na zbytek si musíme vzít 
úvěr. Od měsíce září probíhá realizace tohoto projektu. 
Proběhla i beseda, kde byli občané seznámeni s postu-
pem prací. Ukončení projektu kanalizace je plánová-
no na podzim 2024. Tedy do dvou let bude toto velké  
a významné dílo dokončeno. Jsme rádi za to, že odbor 
životního prostředí Zlínského kraje nám přispěl na ten-
to projekt částkou 10 milion korun.

Jak tuto velkou akci přijali občané?

Vypadá to tak, že vše nakonec proběhne plynule. Obje-
vují se dotazy: proč, když už kopete, nedáte do toho tu 
vodu, proč tam nedáte zrovna optický kabel atd. Ono 
to ale prakticky nejde. To má vliv na výši dotace. Do 
jednoho projektu nelze vstoupit černou stavbou, např. 
položením jiných sítí. Tím by se nám snížila dotace, a to 
je opravdu nežádoucí. Při závažném porušení projektu 
by nám mohla být celá dotace dokonce odebrána, a to 
by nikdo z nás nechtěl. Takže to jen tak na okraj…

Na druhém místě je tedy projekt veřejného osvět-
lení…

Projekt na veřejné osvětlení zahájil také ještě pan 
Kašpárek ve spolupráci s Regionální rozvojovou agen-
turou v čele s panem Jurčekou, který nám pomáhá vel-
mi významně se všemi výzvami, které vydávají různá 
ministerstva. Zpracuje vždy výzvy tak, aby byly prů-
chozí a obec případnou dotaci získala. Je tedy naším 
projektovým manažerem. Do března 2023 budeme po-
dávat výzvu na tento projekt, který je stále ve fázi pří-
pravy. Zajímavý moment je třeba výše spotřeby. Když 
máme nyní například 70 MWat spotřeby elektrické 
energie za rok a nám se ji realizací tohoto projektu po-
daří snížit na polovinu, bude to mít pro obec zajímavý 
finanční efekt. Za každý uspořený kWat dostaneme na-
zpět 30 Kč. Při přípravě tohoto projektu nám významně 
pomohla firma Elzvo, konkrétně pan Vogeltanz, který 
velmi odborně asistuje při přípravě podkladů a je opo-
rou u důležitých propočtů úspor v projektu veřejného 
osvětlení.

Vodovod je v pořadí třetí prioritou obce…

I tento projekt zahájil můj předchůdce, pan Kašpá-
rek. Jednotlivé domácnosti se mohly vyjádřit  
v anketě k důležitosti potřeby vodovodu v Trnavě. To 
bylo někdy v roce 2016. V roce 2018 projekt vodovo-
du vysoutěžila firma Voding Hranice, která bude tento 
projekt připravovat. Byly tři možnosti, jak dostat vodu 
do Trnavy. Přes Kašavu, přes Slušovice nebo přes Vše-
minu. Zastupitelstvo se rozhodlo o přivedení vody ze 
Všeminy, která je napojena na VaK Vsetín. Nad Milucho-

ROZHOVOR

Zdroj: Horní Podřevnicko
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vem by měly stát dva vodojemy, které by tlačily vodu 
samospádem nebo gravitačně do Trnavy.

Nedostatek vody v obci pociťuje stále více rodin. 
Studny mnohdy vysychají, vody je málo…

Stále více rodin má zájem o připojení k obecní-
mu vodovodu. Před osmi lety bylo dle první an-
kety asi padesát zájemců, dnes jich registru-
ji na 230. Máme v Trnavě 420 č.p., takže více než 
50 % domácností již zájem projevilo. Než dojde  
k realizaci tohoto projektu, zájemců určitě ještě přibu-
de. O tom nepochybuji. Předpokládám, že aktivně za-
čneme řešit projekt vodovodu až po dokončení budo-
vání kanalizace, tedy tak v roce 2025. Ono to ani jinak 
nejde. Pokud bychom neměli vybudovanou kanalizaci, 
tak nám odbor životního prostředí nepovolí stavbu vo-
dovodu. Vše má své zákonitosti…

Důležité, finančně náročné projekty, bez kterých se 
obec neobejde jsme v kostce nastínili. Aby byli lidé 
v obci spokojeni, k tomu je potřeba podpořit i spo-
lečenský život. Jak tuto situaci vidí nový starosta?

V současné době vidím to, že se málo radujeme, 
málo tancujeme, prostě se málo setkáváme. Souse-
dé spolu málo mluví. Lidé se málo vzájemně infor-
mují. Pak vznikají různé fámy, domněnky, dohady  
a lidé se od sebe odtrhnou. Myslím, že k tomu stačí ve-
lice málo. Život ve vesnici dělají spolky. Ve spolcích jsou 
občané naší obce. Určitě má na tuto situaci vliv nedáv-
ná kovidová doba, která ochromila kde co.

Buďme konkrétní. Co v Trnavě funguje a kde jsou 
rezervy?

Máme v obci devět spolků, tedy skupin lidí, kteří chtě-
jí něco v obci dělat. Samozřejmě k jejich prospěchu. 
Ať jsou to včelaři, lyžaři, volejbalisté, hasiči… Jsou tu 
lidé, kteří jsou i v několika spolcích. Myslivec může být 
fotbalista, proč ne? Podařilo se nám po dlouholeté při, 
že opět vlastníme naše fotbalové hřiště. O aktivitách 
jednotlivých spolků se můžete dozvědět na obecních 
stránkách, většina propaguje svoji činnost v obecním 
zpravodaji. Obec organizuje dvakrát do roka úklid 
obce v rámci akce Ukliďme Česko. Uklízíme Trnávku  
i veřejné prostory (chodníky, sportoviště, dětské hřiš-
tě). Kromě našich spolků musím vyzdvihnout i skupinu 
našich seniorů, kteří nejsou sice organizovaní v žád-
ném spolku, ale i oni pomáhají při úklidu obce a pro 
mnohé by mohli být příkladem. 

Obec podporuje činnost jednotlivých spolků…

Zaregistrované spolky mohou samozřejmě žádat kaž-
dý rok o dotace na svoji spolkovou činnost. Obec ráda 
přispěje a podpoří jakoukoliv aktivitu pro děti i pro 
dospělé, kterou libovolný spolek v obci organizuje. 
Obec se ráda stává partnerem akcí pořádaných spolky. 

Z devíti spolků je sedm aktivních. Vůbec neodsuzuji ty 
méně aktivní, naopak se budu snažit jim pomoci. Sám 
jsem aktivní ve třech spolcích. Od mládí jsem lyžař, 
později klub rodičů při ZŠ a chodím si zahrát volejbal. 
Zkušenosti ze spolkové činnosti mám opravdu velké. 
A je velice dobré, když staří, zkušení členové předávají 
vše, co se naučili svým mladým členům ve spolku. Pak 
tento spolek je živý a aktivní. Proto jsem velký podpo-
rovatel takovýchto aktivit. Aktivní činnost jednotlivých 
spolků zviditelňuje i naše obec. Nedávno jsem byl na 
náměstí ve Zlíně, kde se prezentovali hasiči z Trnavy. 
Bylo to velmi příjemné. Bez spolkové činnosti by bylo 
v obci smutno. Proto jsme se letos již podruhé sešli 
se zástupci našich spolků na obci a společně se bavili  
o naší práci, a také o spolupráci mezi spolky.

A co lidé, kteří se z různých důvodů nechtějí do 
spolkové činnosti zapojit, prostě jim to z různých 
důvodů nevyhovuje?

Tady se otevírá velká příležitost pro obec. V novém 
zastupitelstvu jsou nově zvolení členové a ty bych 
chtěl oslovit, aby se zapojili do organizování obec-
ních aktivit nezávislých anebo jen částečně závis-
lých na spolcích. Napadá mě například zorganizovat  
o prázdninách v Trnavě letní kino na fotbalovém hřiš-
ti. Více se zabývat seniory a udělat pro ně zájezd, pouť 
nebo výlet. Například posezení pod rozkvetlou lípou  
v prostoru u tělocvičny, kde by se lidé sešli a každý by si 
tam přišel na své. Turistické zájezdy po republice nebo 
i do zahraničí. Nápadů je více. Jde nám o to, aby se ob-

ROZHOVOR



„ Jaký bude rok  2023? –
 My vám přejeme, ať je plný radostných zpráv!  “  

~ redakce Trnavského zpravodaje ~

Marťa Maruška Pavla
Luboš

Míša Andrea
Natka Pája
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čané Trnavy naučili chtít být spolu. Aby se těšili na další 
akci, kde si budou moci povykládat a pobavit se.

Pane starosto, jak si stojí obecní pokladna?

Základní údaj: rozpočet obce je nějakých 22 milionů 
Kč. Právě vytváříme rozpočet na další rok. Ne všechno 
jde udělat hned. Obec je zásluhou mých předchůd-
ců, kteří byli spořiví v situaci, že nemá vůbec žádné 
dluhy. Nám se třeba podařilo, a o tom jsem informo-
val v minulém čísle obecního zpravodaje, že výhod-
ným uložením finančních prostředků obce na ter-
mínovaný vklad „vydělat“ 600 tisíc korun. Na prvním 
zasedání nového zastupitelstva jsme učinili podobné 
rozhodnutí a za dalšího čtvrt roku by nám mělo na 
účtu přistát dalších 250 tisíc. Jsem za to jako starosta 
rád. Nevedeme si jako obec špatně, rozpočet bude 
i v příštím roce v zelených číslech. Musíme počítat  
s tím, že za dva roky začneme splácet úvěr za kanaliza-
ci, což bude citelná zátěž na dvacet let.

Jak vypadá pracovní doba starosty?

Začíná v pět hodin ráno, kdy vstávám. Mezitím, než 
mi zavře voda na kávu, přemýšlím, co mě ten den 
čeká. O půl sedmé jsem pravidelně na obci, i když 
mi začíná pracovní doba v osm hodin. A jsou i ta-
koví, kteří čekají až odbije osmá a už klepou na dve-
ře. Končím hodinu až dvě hodiny po pracovní době.  

V pondělí a ve středu, kdy jsou úřední dny, neudělám 
z administrativy vůbec nic, protože jsem neustále vy-
trhován z reality. Přímý kontakt s občany je však velmi 
důležitý. Co ctím, je polední přestávka. Můj bývalý ko-
lega z jednoho nejmenovaného hotelu mě naučil, že 
na oběd si musím vždycky najít čas. Stává se, že mnozí 
občané přijíždí z práce až v pět hodin odpoledne. Po-
kud se předem domluvíme, nečiní mi problém se s tě-
mito občany setkat i později.

Před námi je konec kalendářního roku. Co bys po-
přál, Petře, při této příležitosti občanům naší obce?

Někde tam uvnitř sebe samého cítím, že konečný vý-
sledek voleb změnil můj zažitý stereotyp a pohled na 
obec, potažmo na občany. Dovolím si zdravě konstato-
vat, že jsme se tímto, pro mě důležitým milníkem, tak 
nějak k sobě více přiblížili. Proto bych si moc přál, aby 
se naše budoucí společná setkání kdekoliv, ať na úřa-
dě, nebo při veřejných akcích, nesla v podobném, ne-li 
stejném duchu. Věřím, že pokud je v nás alespoň špet-
ka dobré vůle, setkáme se poté s horou zaručeného 
úspěchu a společné radosti z dobře vykonané práce.

Přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce a hlavně pevné 
zdraví po celý nový rok!

Lubomír Vývoda

ROZHOVOR
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Helena Březíková, místostarostka

Když jsem byla poprvé oslovena abych 
kandidovala do zastupitelstva obce, 
považovala jsem to za výzvu, ale ne-
věřila jsem, že získám potřebný počet 
hlasů a dostanu se tam. Do té doby 
jsem měla pocit, že se na obci nic ne-
děje nebo spíš, že zastupitelé pro to 
nic nedělají. Názor jsem změnila velmi 

brzy. Člověk se zde naučí nakládat s finančními pro-
středky, řeší financování školy, školky, obecních bytů, 
obecních cest, ale také osvětlení, hřbitov, odpady atd.  
Naučí se nakládat se svěřeným majetkem, je zodpo-
vědný za své rozhodnutí. Začne si víc všímat, jak vypa-

dá čistota obce, její zeleň, jak občané tráví svůj volný 
čas. Obec nemůže fungovat bez zapojení aktivních lidí, 
jenž se snaží oživit vesnici a zlepšit situaci v ní. Kan-
didovala jsem znovu, protože chci být aktivní ve své 
rodné obci, chci zlepšovat místo, kde žiji, a které mám 
moc ráda. Moc si přeji, aby naše spolky, i díky podpoře 
obce, dobře fungovaly a aby naše vesnice prostě žila. 
Chtěla bych zapojit všechny, ale hlavně mladé lidi do 
života obce. Ale nejvíce si přeji, aby se nám podařilo 
naše velké dílo, což je kanalizace a zvládli jsme tu dobu 
v klidu a bez stresu. Věřím, že to společně zvládneme  
s úsměvem.

Vlastimil Bednařík, místostarosta

Do voleb v letošním roce jsem šel 
hlavně s cílem, co nejvíce pomoci do-
táhnout naše rozpracované projekty 
z uplynulého volebního období. Nej-
důležitějším projektem je splašková 
kanalizace, jejíž realizace již započala. 
Druhým neméně důležitým bodem je 
vodovod, který je ve fázi úpravy pro-

jektové dokumentace. Mým cílem je a bude přiložit 
ruku k dílu při jakékoliv situaci, která povede k uspoko-
jení požadavků našich občanů a zvelebení naší obce. 
Vše závisí nejen na situaci v ČR, ale hlavně na získání 
jakékoliv finanční dotace. Co se nám vybudovat podaří 
či nikoliv, ukáže teprve čas.

Jiří Brhel

Mé jméno je Jiří Brhel. Je mi 43 let. Tr-
nava je moje srdcová záležitost. Bydlím 
tady se svou rodinou. Mám tři skvělé 
děti a manželku. Většina Trnavjanů mě 
zná nebo o mně slyšela. Rád si zahraju 
nohejbal, ping-pong, mám rád fotbal, 
v létě chodím na hřiby, čas trávím s ro-
dinou, a hlavně práce kolem domu je 

hodně. Jsem také předsedou fotbalového klubu v Tr-
navě. Do voleb jsem šel proto, že mě oslovili kamarádi, 

přátelé a myslím, že by se mělo zastupitelstvo částečně 
obnovovat. Díky novým lidem, názorům i radám se tak 
můžeme posouvat vpřed a plnit další vize, a také dů-
ležité věci pro naši vesnici a hlavně lidi. Vím, že nejde 
vyhovět všem, ale aspoň přiblížit se přáním občanů 
a dojít ke společným kompromisům. Pracuji v oboru 
stavebnictví, tak snad přinesu nějakou pomoc a rady  
v této oblasti. Děkuji také občanům, kteří mi dali hlas 
ve volbách a za jejich důvěru.

Jiří Dolanský

Velmi mě těší, že jsem díky Vaší důvě-
ře byl znovu zvolen do nového zastu-
pitelstva. Toho si cením. Vnímám naši 
Trnavu jako obec, která se neustále 
rozvíjí a posouvá dopředu správným 
směrem. Nabízí možnosti a aktivní vy-
žití jak pro mladé rodiny, tak pro starší 
občany. Chtěl bych ji v tomto rozvoji 

podporovat jako člen SK Lyžařského klubu Trnava při 
pořádání společenských akcí, ale také bych se chtěl 

podílet na efektivnější možnosti využití volného času, 
sportovních aktivit a celkového chodu obce. Myslím si, 
že se v naší obci dá žít příjemně i v této ekonomicky ne-
stabilní době. Správa obce je v mnoha ohledech jako 
firma. Věřím, že to, co mi funguje v podnikání, můžu 
nabídnout i naší obci. Přál bych si, aby se lidem v naší 
Trnavě žilo příjemně a podle jejich představ. My zastu-
pitelé se budeme snažit, aby se vaše přání a očekávání 
přiblížily co nejvíce k vašemu ideálu.

ZASTUPITELÉ  
ODPOVÍDAJÍ

Voliči rozhodli, koho si přejí na zastupitelstvu. Pohled klíčového muže, starosty, na situaci 
v obci jsme přiblížili v obšírném rozhovoru. Nyní se zaměřme na ostatní zastupitele.  

Co je vedlo ke kandidatuře? V čem by se chtěli angažovat?  
I na tyto otázky nám každý sám za sebe odpověděl. Děkujeme!
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Jana Krčmová
Děkuji za důvěru a možnost pokračo-
vat v roli zastupitelky. Práci v zastu-
pitelstvu beru jako způsob, kterým 
mohu přidat ruku k dílu a podílet se 
na dění a rozvoji naší Trnavy. Zaleží mi 
na tom, kam se mé oblíbené místo pro 
život bude ubírat, co se zde bude dít  

a v jakém stavu tu naši vesničku zanecháme pro naše 
děti. Čeká nás náročné období nejen kvůli dění v okol-
ním světě, ale také přímo v naší obci, a to budování 
kanalizace. Věřím, že vše s úsměvem, pochopením  
a nadějí společně zvládneme.

David Krejčí

Jmenuji se David Krejčí, je mi 45 let, 
jsem ženatý a mám sedmnáctiletá 
dvojčata. Mezi mé záliby patří běh, 
horské kolo a procházky se psem.
Do komunálních voleb jsem kandi-
doval poprvé, zvolení mě překvapilo  
a samozřejmě velmi potěšilo, tudíž 
bych chtěl všem voličům moc podě-

kovat za důvěru. Přestože bydlím v Trnavě teprve tře-

tím rokem, vím, že je to pro mě a moji rodinu to pravé 
místo k životu. Proto mě dění v obci zajímá a jsem rád, 
že mohu být nápomocen v rozhodování rozvoje obce. 
Samozřejmě aktuální a stěžejní projekt obce je kanali-
zace, do které se postupně více zasvěcuji a vím, že je to 
projekt velmi složitý a náročný nejen pro vedení obce  
a zastupitele, ale hlavně i pro všechny občany.
Přeji všem poklidné vánoční svátky, a hlavně zdraví do 
nového roku.

Jarmila Sovjáková

Jmenuji se Jarmila Sovjáková, všichni 
mi říkají Jarčo. V Trnavě bydlím odma-
la, žiji tady s manželem. Mám dvě děti, 
které už mají své rodiny. Mám 5 krás-
ných vnuků, kterým se snažím věnovat 
každou volnou chvíli. Pracuji v Trnavě 
v rodinném Pivovaru Vraník jako pro-

vozní. V Pivovaru Vraník pracuji již 20 let. Před tím jsem 
pracovala v ZŠ a MŠ jako vedoucí stravování. Mými ko-
níčky jsou vnuci a práce. Na nic jiného mi nezbývá čas. 
Do voleb jsem šla, abych podpořila stranu. Nečekala 
jsem, že mě tolik lidí zvolí. Tím všem moc děkuji a budu 
se snažit vyhovět všem lidem, protože práci s lidmi 
mám ráda.

Eva Vajďáková

Do voleb jsem šla s tím, že podpořím  
a doplním početně stranu zastoupenou 
panem starostou Štěpaníkem. Nedou-
fala jsem, že po mém odchodu ze za-
stupitelstva a zkresleném článku NAŠI 
FURIANTI, budu mít počet hlasů. Ne-
vystupuji z rozjetého vlaku, i když vím, 
že jede proti zdi. Odstup nebyl myšlen  

k poškození funkčnosti zastupitelstva, ale právě na-
opak. Všem vám tímto děkuji za hlasy. V roli zastupitele 
se budu nadále snažit poslouchat vaše názory, potřeby 

a starosti, předávat to dál na zastupitelstvu a snažit se 
je řešit. I když mnohdy není jednoduché rozhodnout  
a zvednout ruku proti selskému rozumu, ale je potřeba 
se dívat na funkčnost obce. Věnovat se budu kulturní-
mu dění v obci, protipovodňovému opatření a společ-
ně se všemi zastupiteli řešit nutné a potřebné věci pro 
naši obec a občany v ní. Čeká nás pro všechny nelehké 
období výstavby kanalizace. Prosím obrňme se všichni 
trpělivostí a velkou dávkou tolerance. Přeji všem krás-
né a pohodové svátky vánoční.

Nové zastupitelstvo se představuje. Zleva: Jiří Brhel, Jiří Dolanský, Jarmila Sovjáková, Eva Vajďáková, Petr Štěpaník, Helena  
Březíková, Vlastimil Bednařík, Jana Krčmová, David Krejčí

ZASTUPITELÉ  
ODPOVÍDAJÍ
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Trnavjani chodí k volbám čím dál méně
Ve dnech 23. a 24. září vybírali občané České republiky 
své zástupce do zastupitelstev v komunálních volbách. 
Nejinak tomu bylo v Trnavě. Jména zvolených zastupi-
telů jsme přinesli v minulém čísle zpravodaje. Občany 
budou reprezentovat po celou dobu svého působení 
v obci, nejdéle však čtyři roky, kdy k volebním urnám 
zamíříme znovu. Co ukázaly výsledky voleb? Dlouho-
době klesající zájem Trnavjanů o komunální volby. Dle 
údajů Českého statistického úřadu byla letošní účast 
v Trnavě rekordně nejnižší za celé sledované obdo-
bí. Jak ukazuje graf, nejvíce lidí k volbám přišlo v roce 
1994, a to více než 80 procent. Od roku 2006 sleduje-
me trend pozvolné klesající účasti, který mírně vybočil 
v roce 2018, letos ovšem opět klesl, což zjednodušeně 
můžeme interpretovat tak, že každý druhý Trnavjan 
vhodil hlasovací listek do volební urny, nebo také tak, 
že každý druhý Trnavjan k volbám vůbec nepřišel.

Jak se volí u sousedů?
Dle dat ČSÚ pouze ve Slušovicích přišlo k volbám méně 
lidí než v Trnavě. Naproti tomu v Podkopné Lhotě vybí-
ral z kandidátních listin každý čtvrtý z pěti, tedy o téměř 
28 procent více než v Trnavě. Z hlediska voličské účasti 
v celém okresu je na tom Trnava mírně nadprůměrně.

V lednu budeme volit prezidenta 
V termínu 13. a 14. ledna 2023 proběhne v Česku prv-
ní kolo prezidentské volby. Případné druhé kolo o čtr-
náct dnů později, tedy 27. a 28. ledna 2023. Prezident 
se bude znovu volit přímou volbou. Volební místnosti 
budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 a v so-

botu od 8:00 do 14:00. Pokud některý kandidát získá  
v prvním kole více než 50 procent hlasů, vyhrává a dru-
hé kolo se nekoná. V opačném případě se utkají dva 
nejsilnější kandidáti v druhém kole.

Na rozdíl od komunálních voleb může každý volič po-
žádat o voličský průkaz, což je veřejná listina, oprav-
ňující hlasovat mimo volební okrsek, kde je zapsán ve 
stálém seznamu voličů u obecního úřadu. S tímto prů-
kazem je pak možné volit v jakékoliv volební místnosti 
v ČR nebo v zahraničí.

O vydání voličského průkazu lze požádat u obecního 
úřadu dle mého místa trvalého bydliště, nebo zastupi-
telského úřadu v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz je možné podat:

1. Osobně do dvou dnů přede dnem voleb do 16:00 
hod.

2. V listinné nebo elektronické podobě, doručené 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hod. 
příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelské-
mu úřadu v zahraničí. Podání v listinné podobě 
musí být opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče. Podání v elektronické podobě musí být za-
sláno prostřednictvím datové schránky voliče.

3. Přes portál občana zasláním přes datovou schrán-
ku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí 
být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb 
do 16.00 hodin.

V případě volby prezidenta republiky lze uvést, pro kte-
ré kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to 
volič neuvede, budou mu vydány dva průkazy – jeden 
pro první kolo voleb, druhý pro druhé kolo voleb.

Více informací o získání voličského prů-
kazu naleznete na webových stránkách 
Ministerstva vnitra České republiky 
Voličský průkaz - Volby (mvcr.cz).

Proč chodit k volbám? 
Volit je právo nás všech, stejně jako nevolit. Právo vo-
lit je dáno legislativou, ale k volbám bychom měli jít 
také z nesobeckých důvodů, kvůli ostatním občanům, 
a budoucnosti. Zastupitelé na obcích, poslanci, senáto-
ři, prezident, přímo a celkem značně ovlivňují naprosto 
každého, ať chceme, nebo ne. Pakliže odmítači voleb 
mají výhrady k některým krokům zvolených zástupců, 
nic z toho by nemuselo být, kdyby šli k volbám i ti, kteří 
mají tisíc alibistických argumentů, proč k nim nejít…

Marie Černíčková 

Z OBCE
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Vítání občánků
Je to jako pohádka,
když začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.

Tyto verše provázely vítání našich nejmladších občán-
ků. Sešli jsme se téměř po roce, a to 22. října 2022 v naší 
obřadní síni. Do našich řad jsme s radostí přivítali jednu 
holčičku a osm chlapečků. 

Všem dětem přejeme, aby jejich první krok, se kterým 
jim pomáhají rodiče, byl úspěšný. Aby byly obklope-

ny láskou, péčí, starostlivostí. Na dalších krocích se už 
budou podílet samy. Přejeme jim, aby tyto další kroky 
byly úspěšné a šťastné. A aby se z nich po dlouhá léta 
mohli těšit i jejich drazí. Přejeme všem rodinám zdraví, 
jako nejdůležitější lidský statek, pohodu a milou rodin-
nou atmosféru ve vašich domovech.

Poděkování patří i děvčatům a paní učitelce Haně Bar-
tíkové za krásné vystoupení, jenž pásmem básní a písní 
zpříjemnily nám všem slunečné sobotní dopoledne.

Helena Březíková

Co možná nevíte…
Rok utekl jako voda a stejně tak letos, jako v minulých 
letech, jsme byli obdarováni stromečky, které svou krá-
sou zvelebují prostory u obecního úřadu a dřevěného 
betlému před základní školou.

Za tento počin se patří poděkovat našim spoluobča-
nům, kteří přišli a nezištně nabídli vypěstované jehlič-
nany. Lhostejnost tu nemá místo, setkávám se čím dál 
častěji se zřetelnou soudržností obyvatel a s nadšením 
pro dobrou věc! 

Přípravu a následnou instalaci stromečků na vymezená 
stanoviště realizoval tým obecních pracovníků v sou-
činnosti s Pavlem Černochem.

Tyto vzrostlé, nyní již vánočně vyzdobené stromečky, 
aktivně ozdobili členové SDH Trnava, obecní zaměst-
nanci a obecní zastupitelstvo.

Jistě jste zaregistrovali v dřevěném betlému nově 
instalované sousoší „Pasáčka se psem“ a schrán-
ku na „Vzkaz Ježíškovi“, čehož všeho autorem 
není nikdo jiný než nám všem moc dobře známý,  

umělecký řezbář Martin „Bořek“ Bořuta. 

VŠEM JMENOVANÝM I NEJMENOVANÝM, CO SE 
SVÝM ZAPŘÍČINĚNÍM ZASLOUŽILI O UMOCNĚNÍ 
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY V NAŠÍ OBCI, PATŘÍ MŮJ OB-
DIV A SAMOZŘEJMĚ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!

Petr Štěpaník, starosta obce
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Desítky baněk a hvězdic, stovky světélek. Ve 
školním parku se rozsvítil vánoční strom
Obecní úřad Trnava, základní škola, mateřská škola  
a spolky se společně 2. prosince 2022 podíleli na rozsví-
cení vánočního stromečku a uspořádali vánoční jarmark  
v prostorách tělocvičny základní školy a parku před 
školou.

Zahájení proběhlo ve tři hodiny jarmarkem v tělo-
cvičně naší školy. Každá třída včetně školní družiny, 
zde prodávala vánoční dekorace, které sama vyrobila. 
Během chvíle byly všechny svícny, andělé, náramky, 
sněhuláci, cukroví a další krásné, s láskou vyrobené, 
dekorace vyprodány. 

Ve čtyři hodiny proběhlo samotné rozsvícení stro-
mečku, při kterém se svým vánočním pásmem vy-
stoupily naše nejmenší děti z mateřské školy. Jejich 
písničky a básničky v nás všech navodily příjemnou 

vánoční náladu. Poté, náš farář, Josef Kuchař, posvě-
til další novou sochu v betlémě. Také letos pro nás 
vyřezal pan Martin Bořuta další krásné dílo, a to ovčáka 
s pejskem. Přibyla i schránka na vzkazy pro Ježíška. Za 
to jim oběma moc děkujeme.

V pět hodin začal program pro děti v tělocvičně – 
čertovské hrátky s Jirkou Hadašem, které byly zakonče-
ny mikulášskou nadílkou pro všechny děti.

Jarmark v parku nám nabídl možnost zakoupit si baň-
ky s motivem obce Trnava a kalendář Trnava 2023. 
Mimo jiné byly k prodeji baňky různých postaviček  
a ručně malované s nápisem dle vašich představ. K pro-
deji byly i svícny a vánoční dekorace.

Bohaté občerstvení zajistily naše spolky. Mohli jsme 
si vybrat grilovaný oštěpek a cigáro, bramboráčky, 
bramborové spirály, párek v rohlíku, a to vše bylo pro-
voněno svařákem a punčem různých druhů.

Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit, podpořit naše 
děti i spolky, a hlavně nasát a užít si tu správnou vá-
noční atmosféru. Jsme moc rádi, že se všichni můžeme 
opět setkávat a udržovat nebo navazovat nová přátel-
ství. Těšíme se na další milá setkání.

Krásné svátky vánoční, ať vám přinesou chvíle radostné.  
V novém roce lásku, svornost a všeho hojnost přeje Obec-
ní úřad Trnava.

Helena Březíková, místostarostka

Interaktivní tabule pro Jalovcovou louku
Ve spolupráci s Mgr. Dagmar Metyšovou z oddělení 
právní a ochrany přírody Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje  
a starostou obce Trnava, byla vytvořena informační 
cedule pro Přírodní památku Jalovcová louka. Tabule 
bude umístěna v severním okraji dané lokality  
a bude obsahovat interaktivní prvky – otevírací okna 
věnovaná významu a využití jalovce a otáčecí 
šestihran s výřezem vysvětlujícím fáze sukcese  
v ekosystému jalovcové pastviny. Interaktivní prvky 
budou dřevěné, obrázky na nich vypálené. V textové 
části o Jalovcové louce naleznete, že předmětem 
ochrany jsou zde jalovce obecné a jejich ekosystém – 
extenzivně (tedy ne intenzivně) využívaná pastvina. 
O dané území Přírodní památky se stará Zlínský kraj 
zajišťováním každoročního managementu, který 
spočívá ve střídání extenzivní pastvy ovcemi a sečení. 
Dále je podle potřeby prováděn výřez náletových 

dřevin tak, aby pomalu rostoucí jalovce měly prostor. 

Máme se tedy na co těšit!

Petr Štěpaník, starosta
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Předvánoční setkání 
seniorů
Velké poděkování patří všem, kteří přišli a společně si 
užili první adventní neděli. Starosta přivítal všechny 
přítomné, popřál nejen příjemnou zábavu, ale zároveň 
krásný předvánoční čas a spoustu zdraví v příštím roce.

Poděkování patří také našim nejmenším, kteří si připra-
vili krásné vánoční pásmo. Děti z mateřské školy nám 
zazpívaly, zarecitovaly, a tím navodily krásnou předvá-
noční atmosféru. Poté rozdaly všem přítomným vlast-
noručně vyrobená přáníčka, kterými vykouzlily úsměv 
na tváři všech zúčastněných. Poděkování patří také 
paní ředitelce a celému učitelskému sboru MŠ Trnava.

Ti, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit, 
obdrželi malý dárek v podobě poukázky a přání od 
obecního úřadu.

Jsme moc rádi, že se společné setkání nese v přátel-
ském duchu, je o pohodě, vzájemné blízkosti, dobrém 
jídle, příjemném poslechu a zpěvu lidových písní.

Nastává nejkrásnější část roku, ve které není důle-
žité spěchat a být první, ale zastavit se a rozjímat. 
Přejeme vám krásný adventní čas.

Do nového roku vám všem přejeme pohodu na kaž-
dém kroku, ať se vaše přání splní, oko slzu neuroní, 
a když tak jen slzu štěstí.

Mějte se celý rok moc hezky!

Helena Březíková, místostarostka

Poděkování
Jménem obecního úřadu, občanů i našich seniorů dě-
kuji paní Oldřišce Slováčkové, která dlouhá léta působi-
la v sociální komisi a vedla Klub důchodců. Poděkování 
patří za její veškerou činnost, nejen organizaci klubu či 
vánočního posezení, ale také návštěvy při významných 
výročích.

Paní Oldřišce přejeme hodně zdraví, elánu, pohody  
a úsměv na tváři ať ji stále provází.

Helena Březíková, místostarostka

Naši senioři se hlásí

Chtěli bychom poděkovat všem seniorům, kteří se pra-
videlně setkávají. Přejeme každému z vás požehnané 
svátky vánoční. V roce 2023 ať jste všichni hlavně zdraví. 
Děkujeme obci Trnava za to, že se o nás starají a umož-
ňují nám pravidelná setkání, která se konají většinou 
na obecním úřadě anebo u Vraníků. Nikdy nevynecha-
jí: Richard Rafaja, Marie Matůšů, Petr Matůšů, Ludmila 
Rasmanová, Danuše Mozgová, Oldřiška Slováčková, Li-
buše Matůšů, Oldřiška Rafajová, Bedřiška Samsonková, 
Jarmila Štěpaníková a František Štěpaník. Věříme, že  
v příštím roce se budeme opět scházet a zveme všech-
ny seniory. Přijďte mezi nás. Posedíme, povykládáme, 
zavzpomínáme, a taky si zazpíváme.

Libuše Matůšů

Z OBCE



 

Více informací
www.trnava.cz

leden 2. 1. 16. 1. 30. 1. 4. 1.
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březen 13. 3. 27. 3. 1. 3. 29. 3.
duben 10. 4. 24. 4. 26. 4.
květen 8. 5. 22. 5. 24. 5.
červen 5. 6. 19. 6. 21. 6.
červenec 3. 7. 17. 7. 31. 7. 19. 7.
srpen 14. 8. 28. 8. 16. 8.
září 11. 9. 25. 9. 13. 9.
říjen 9. 10. 23. 10. 11. 10.
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prosinec 4. 12. 15. 12. 6 .12.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2023
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ČOV a splašková kanalizace Trnava
• Předání staveniště: 12. 9. 2022
• Cena díla: 232 999 310,25 Kč bez DPH
• Termín dokončení: 759 dní od předání staveniště
• Investor: Obec Trnava
• Zhotovitel: Společnost Trnava – EVT Stavby s.r.o, 

PRESSKAN systém a.s.

Společnost Trnava dne 12. září 2022 převzala staveniště 
stavby ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TRNAVA. 
Samotné práce byly zahájeny v druhé polovině září 
2022. Stavba je prováděna na rozsáhlém území  
a práce jsou prováděny v několika částech obce Trnava.  
Z celkové délky potrubí 12 649 m bylo na konci měsíce 
listopadu již položeno 755 m potrubí, jak gravitačního, 
tak tlakového včetně některých přípojek. Současně 
byla také již postavena jedna čerpací stanice odpadních 
vod.

Práce pro rok 2022 budou ukončeny nejpozději  
21. prosince. Pokud budou vhodné klimatické 
podmínky, budou práce znovuzahájeny 10. ledna 
2023. Od března 2023 máme v plánu zahájit práce  
v komunikaci ve správě ŘSZK a na samostatném 
objektu čistírny odpadních vod. Do této doby budou 
práce probíhat pouze na místních komunikacích. V této 

souvislosti se postupem doby výstavby bude na stavbě 
pohybovat celkem 6 až 8 pracovních skupin. Budeme 
se snažit, abyste byli vždy v předstihu informováni 
o lokalitách, kde budou prováděny práce. Vzhledem 
k rozsahu stavby se předem omlouváme za vzniklé 
komplikace, co se týče parkování a přístupu k vašim 
nemovitostem.

V případě, že byste chtěli s námi řešit veřejnou 
část přípojek či jednotlivá dopravní omezení, která 
nastanou, neváhejte nás kontaktovat. 

Jelikož se blíží konec roku, dovolte mi vám popřát za 
Společnost Trnava příjemné prožití vánočních svátků  
a šťastný nový rok 2023.

Karel Němec, výrobní ředitel
EVT Stavby s.r.o.

e-mail: karel.nemec@evtstavby.cz
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Čekání na Vánoce ve škole
Letošní teplý podzim 
nás potěšil krásně vy-
barvenou přírodou, 
která je všude kolem 
nás. Ani jsme se ne-
nadáli a přijel Martin 
na bílém koni! Na po-
myslném bílém koni 
sice ve skutečnosti 
dorazil o týden poz-
ději, ale 11. listopa-
du jsme na něj čekali 

všichni v bílém oblečení (dle možností každého z nás). 
Čekání jsme si osladili. Podle známé legendy se Mar-
tin rozdělil s chudákem o svůj plášť, ale my jsme se ve 
škole dělili o výborné rohlíčky, které napekly děti se 
svými maminkami či babičkami. Moc všem děkujeme 
za milou sladkou tradici!

V listopadu jsme se všichni zúčastnili programu  
Tonda obal, ke kterému jsme přizvali i mladší kamará-

dy z mateřské školy. Těm jsme na čas přenechali učebnu 
první třídy a prvňáčci se přestěhovali o poschodí výše 
do učebny výtvarné výchovy. „Tonda obal“ je vzdělá-
vací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí  
o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu 
je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si 
již od útlého věku. Proto účast postupně úplně všech 
žáků.

Žáci naší školy se i letos zapojili do projektu Vánoční 
hvězda, která pomáhá již 25 let těžce nemocným dě-
tem. Nákupem vánoční hvězdy jsme podpořili chari-
tativní sbírku pro Dětskou kliniku Fakultní nemocnice 
v Olomouci. Prodalo se 137 hvězd, což letos vyneslo 
rekordních 16 440 Kč. Děkujeme všem, kteří pomohli.

Čekání na vytoužené Vánoce vyplnila výroba vánoč-
ních dekorací na jarmark, který je již tradičně součástí 
odpoledne s rozsvícením vánočního stromku a nadíl-
kou od Mikuláše.

Ve středu 7. prosince jsme se již tradičně připojili k pro-
jektu Česko zpívá koledy, který se uskutečnil v parku 
u stromečku. Pak už jenom těšení a těšení…

V novém roce se bude konat tradiční školní ples a dět-
ský karneval a v plánu je i lyžařský výcvikový kurz 
pro 6., 7. a 8. ročník, který vloni nebyl.

Milé děti a všichni dospěláci!

Přeji vám všem klidné a pokojné Vánoce a děkuji za bá-
ječnou spolupráci během celého roku 2022!

Přeji vám všem v novém roce 2023 hodně zdraví, štěs-
tí, lásky, spokojenosti, pohody, radosti…. a těším se na 
další společné dny.

Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

PS: Máme nové školní logo! Tuto žhavou novinku jsme 
uplatnili při výrobě školní kolekce triček, mikin, čepic 
a dalších doplňků, které si mohou zájemci nakoupit  
v internetovém obchodě firmy SchoolsUnited. Prodej 
probíhá do 19. prosince 2022. Jsi-li Trnavjan a příznivec 
naší školy, tak si kup něco na sebe! 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1. třída

7. třída



TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2022 17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Velký úspěch v přespolním běhu
V letošním roce jsme pořádali již 28. ročník Trnavské-
ho vrchu. Tento okresní přebor má ve školních sportov-
ních soutěžích mimořádnou tradici. V průběhu mnoha 
let navštívilo Trnavu přes 5000 závodníků. Mnozí vítě-
zové zde začínali svoji sportovní kariéru. V galerii vítězů 
najdeme mistry republiky, účastníky mistrovství světa  
i mistry světa, reprezentanty nejen v bězích, ale např.  
v házené, v hokeji i jiných sportech.

Ve středu 5. října 2022 se v Trnavě sešlo 96 běžců  
v pěti kategoriích. V kategorii mladších dívek se umís-
tila na velmi pěkném sedmém místě Markéta Vápení-
ková ze 6. třídy. Obrovským překvapením skončil zá-
vod starších hochů na tři kilometry. Náš běžec Tomáš 
Holík vbíhal do druhého kola mezi nejlepšími. Udrží 
se ve špici zkušených borců? To se pozná po výběhu 
do kopce od školky… Do cílové rovinky vbíhal s drob-
ným náskokem jako první, ale na cílové pásce jej před-
čil soupeř z Halenkovic. Druhé místo je mimořádný 
úspěch! Tomáš je žákem osmé třídy a skvěle konkuro-
val běžcům o rok starším. Vyrovnal se tak výkonu Petry 
Hanulíkové z roku 1998, která doběhla také na druhém 
místě. Blahopřejeme! Pěkné osmé místo obsadil v této 
kategorii Tomův spolužák, Dominik Brhel. Skvělé umís-
tění obou hochů znamenalo postup trnavské školy do 
krajského kola v přespolním běhu! 

Poprvé jsme měli možnost poměřit své síly s nejlepšími 
běžci Zlínského kraje. Závody se konaly v úterý 18. října 
v areálu fotbalového hřiště a přilehlého parku v Byst-
řici pod Hostýnem. Školu reprezentovalo šestičlenné 
družstvo v tomto složení: Tomáš Holík, Dominik Brhel, 
Ondřej Knedla a Filip Mozga z 8. třídy, Petr Dovrtěl  
a Dominik Pecháček z 9. třídy. Stali jsme se konkurenty 
sportovních škol ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Uher-
ského Hradiště, Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem. Zá-

vod na tři kilometry se běžel na dva okruhy. Do cíle prv-
ního kola vbíhal Tomáš Holík na velmi povzbudivém 
šestém místě. Zvládne vysoké tempo skvělých spor-
tovců? Byli jsme plni napětí. Za pár minut vbíhala ve-
doucí skupinka opět na stadion. Tomáš byl mezi nimi! 
Skvělým finišem vybojoval třetí místo. Před ním byli 
pouze dva fotbalisté z FC Slovácko Uherské Hradiště. 
Oplatil porážku běžci z Halenkovic. 

I ve družstvech jsme byli lepší než ZŠ Halenkovice. Do-
minik Brhel doběhl na pěkném 16. místě. Naše druž-
stvo bylo nejlepší z okresu Zlín a v kraji jsme obsadili 
páté místo. 

Poděkování patří všem běžcům, kteří se podíleli na 
tomto mimořádném úspěchu malé vesnické školy. 
Uvidíme, jak se bude dařit v dalším školním roce. Rádi 
bychom navázali na letošní výsledky a jeli do Bystřice 
znova.

Lubomír Vývoda, učitel tělesné výchovy 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adventní jarmark 2022
2. prosince se po dvou letech nucené přestávky opět 
konal Adventní jarmark v naší základní škole. Před 
devíti lety se konal poprvé a jistě se mnou budou mno-
zí z vás souhlasit, že se z této akce stala krásná tradice.

Na jarmarku je nabízeno k prodeji velké množství nej-
různějších výrobků nejen výrobků žáků ZŠ, ale i dalších 
trnavských spolků. Jsou zde na prodej vánoční ozdoby 
na stromeček, svícny, vánoční dekorace, ale i něco dob-
rého na zub.

Žáci se do příprav pustili s nadšením již začátkem lis-
topadu. Například letošní prvňáčci malovali a zdobili 
borovicové stromečky, druháci a třeťáci tvořili rodinky 
sněhuláků, čtvrťáci vyzdobili perníkové svícny (moc 
děkujeme za upečení perníků paní Štefkové), páťáci 
vyrobili nádherné svícny a andělíčky. 

Druhý stupeň se také nenechal zahanbit. Šesťáci na-
bídli andělíčky v šiškovém lese a závěsné tabulky nejen 
na dveře, sedmáci upekli lahodné medové perníčky  
a linecké smajlíky, osmáci nazdobili skleněné svícny  
a deváťáci tvořili adventní svícny. A nesmíme zapome-

nout také na školní družinu a jejich tradiční vánoční 
vesničky a mnoho dalšího.

Děkujeme všem, kteří si výrobky dětí koupili, a věříme, 
že jim udělaly radost. Výtěžek z jejich prodeje bude 
věnován na sponzorství zvířete ze ZOO Lešná (stej-
ně jako v minulých letech). Které zvíře to bude letos, se 
ještě uvidí, volba proběhne koncem prosince.

Mgr. Iveta Patáková

Více informací
www.zstrnava.cz

Vylosovaní výherci křížovky z minulého 
čísla, více na straně 44.
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SPOLEK RODIČŮ  
A PŘÁTEL ŠKOLY

Rodiče to rozjeli i na konci roku! 
Adventní čas voní jehličím a horkým čajem a láká k za-
stavení. Dlouhé večery jsou jako stvořené pro klidné 
rozjímání nad uplynulým rokem. Jemné cinkání zvo-
nečků na konci koled jako by lákalo malého Ježíška, ať 
už se konečně narodí a přinese novou naději na světlo. 
Atmosféra překypuje láskou a nádherou. 

Ale ne pro nás, pro rodiče! My totiž nesedíme v křes-
le s čajem, my ten čaj vaříme a rozdáváme. Právě tak 
jste nás mohli zahlédnout třeba na letošním lampio-
novém průvodu, který se na zahradě mateřské školky 
konal v úterý 24. října. Nebudu přehánět, když napíšu, 
že se vydařil po všech stránkách. Přispělo k tomu krás-
né počasí a zejména vaše krásná účast. K této akci už 
neodmyslitelně patří soutěž svítících dýní, slavnost 
slabikáře a oslava vzniku republiky s ohňostrojem. 

Ani letos tomu nebylo jinak: řady umělecky vyřezaných 
dýní nebraly konce, prvňáčci získali od paní ředitelky 
Vývodové své vytoužené slabikáře, hodně se tancova-
lo i povídalo. Děti holdovaly spíše našlapané diskoté-
ce, dospělí se zase rádi zastavili na kus řeči u čaje nebo 
svařáku, v ruce s vdolečkem. Dlouhatánský průvod  
v čele s kapelou pak rozzářil Trnavu stovkou lampiónů. 
Večer vyvrcholil pestrým a třaskavě hlučným ohňostro-
jem, oslavou vzniku samostatné republiky. To vše bylo 
podpořeno naším kvalitně zásobeným stánkem s ob-
čerstvením s usměvavým personálem. Pokud jste ještě 
neměli možnost tuto akci navštívit, neváhejte a příští 
rok se na vás budeme těšit!

Rok nám ovšem rychle míří ke svému konci a prosinec 
se nese ve znamení adventu a nadcházejících Vánoc. 
Proto spolek rodičů opět usedá ke společnému stolu 
a plánuje a rozvažuje a počítá, jak nejlépe zorganizo-
vat rozsvěcování stromečku a s ním spojený jarmark  
a mikulášskou nadílku. Bude dost čaje? Uděláme letos 
punč? Určitě by se patřilo hodit i něco šťavnatého na 
gril! Sladký zákusek ke kávě bude nutnost! Všechno 
musí klapat jako namazaný stroj, abychom ten advent 
zahájili jak se sluší a patří! Naštěstí na to není spolek 
rodičů sám, protože této hezké nové tradice se účastní 
všechny aktivní spolky z Trnavy. 

Naši „kavárnu“ s horkými nápoji a sladkými zákusky 
jste našli v tělocvičně, kde probíhal také prodej ručně 
vyrobeného vánočního zboží od trnavských žáků. I sa-

motný Mikuláš si sem našel cestu, aby odměnil všech-
ny děti za to, jak byly celý rok hodné. Dostavil se i bě-
loučký okřídlený anděl a pro některé malé zlobivce se 
přišel připomenout ušmudlaný čert. My rodiče čerta ke 
strašení nepotřebujeme, nám stačí, když se podíváme 
večer na zprávy v televizi. Naštěstí Mikuláš umí čerta 
vždycky usměrnit a poslat do patřičných mezí, takže je 
hned jasné, kdo je tady autorita.

Teď už nezbývá než vás všechny pozvat k malému ad-
ventnímu zastavení.

Myslím, že teď nemluvím jenom za rodiče z našeho 
spolku, ale za všechny, kdo se snaží udělat svým dětem 
nebo svým blízkým hezkou vánoční atmosféru. Tu at-
mosféru děláme my všichni i kvůli sobě. Abychom si 
po všech těch nákupech, přípravách, třech připálených 
dávkách perníků, zdobení a úklidu konečně sedli, za-
snili se u Tiché noci a zopakovali si pro sebe, že jsme si 
to letos udělali zase moc hezké. A s tímto dobrým po-
citem se pak můžeme v klidu rozloučit s rokem 2022. 
Protože rok 2023 bude zase plný nových výzev a spolek 
rodičů už se těší, jak to zase rozjede! 

V roce 2023 nás čeká a nemine: 

Leden   • reprezentační ples, dětský karneval

Září   • zahájení školního roku

Říjen   • lampionový průvod

Prosinec  • jarmark

A možná se chystá i nejedno překvapení!

Irena Vlčková, místopředsedkyně spolku
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Každý měsíc jiná akce. Děti ve školce se  
nezastaví!
Dveře naší MŠ se po prázdninách znovu otevřely 1. září 
a spolu s dětmi jsme vykročili do nového školního roku 
v počtu 47 dětí a devíti zaměstnanců. Začátek školní-
ho roku nebývá snadný především pro nejmladší děti, 
ale počáteční slzičky brzy vystřídal veselý smích. Děti 
se seznamovaly s prostředím mateřské školy, s kama-
rády a paními učitelkami. K výchovně-vzdělávacím čin-
nostem jsme si připravily i mnoho akcí a výletů.

Během podzimních měsíců jsme se vydali objevovat 
krásy okolí Trnavy a zavítali jsme také do Podkopné 
Lhoty. Do mateřské školy přijelo divadlo „Leonka“  
s pohádkou plnou písniček a cvičení s názvem Loupež-
ník a slunečnice. Vyjeli jsme také za kulturou za hranice 
naší obce, a to do divadla Malá Scéna na představení 
s názvem Pohádky z pařezové chaloupky a do Golden 
Apple Cinema na pásmo animovaných pohádek. Dě-
tem se divadelní představení i kino velmi líbilo a netr-
pělivě se těšíme na další výlet.

V říjnu, již tradičně, se nám draci vznesli nad letištěm 
„Bílá Hlína“, kde nás s otevřenou náručí přivítali manže-
lé Polepilovi. Děti si mohly prohlédnout hangár plný 
letadel a do jednoho se dokonce i posadily. 

Na závěr jsme dostali sladkou odměnu, na tvořivém 
odpoledni v mateřské škole jsme přivítali rodiče, kteří si 
spolu s dětmi mohli vyrobit podzimní dekorace a měli 

možnost se blíže seznámit s prostředím naší školky. 
Jedno říjnové ráno čekalo na děti překvapení v podo-
bě strašidelné výzdoby na téma „Halloween“. Uspořá-
dali jsme strašidelné dopoledne v kostýmech s mnoha 
úkoly a uvařili jsme si čarovné lektvary. Naše pod-
zimně vyzdobená mateřská škola posloužila jako kulisa 
při pořádání lampionového průvodu s velkou účastí 
veřejnosti. S dětmi jsme nachystali venkovní podzimní 
galerii našich výtvarných výrobků.

Měsíc říjen se přehoupl do listopadu a při muzikote-
rapii jsme se svátečně naladili a seznámili s novými 
netradičními hudebními nástroji. Pomalými krůčky 
jsme se začali připravovat na příjezd svatého Martina. 
Přiblížili jsme si legendu o svatém Martinovi, upekli 
svatomartinské rohlíčky, a i když bílou peřinu zatím 
nepřivezl, týden jsme si velmi užili. 

A z nenadání tady máme adventní čas a tímto vám celá 
mateřská škola přeje hezké prožití vánočních svátků  
a do nového roku především zdraví, štěstí, lásku a po-
koj v duši.

kolektiv mateřské školy

Více informací

www.mstrnava.webnode.cz
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ROZHOVOR

Za humny byl drak! Aneb co se stalo v létě 
před čtyřiceti lety?

Pane Bečico, jak k tomu došlo, že se v Trnavě točila 
pohádka Za humny je drak?

Režisér Radim Cvrček, který působil ve zlínském diva-
dle, měl v Trnavě, nebo v Podkopné Lhotě chatu. Pro-
tože to tady znal a líbilo se mu tady, vybral si jako jedno 
z natáčecích míst naše paseky. Bylo to v létě roku 1982. 
Domlouvalo se to se staříčkem, mým dědou Josefem, 
který zemřel o rok později.

Co se tady natáčelo? Přiletěl i drak Mrak?

Ne, drak tady nebyl. (smích) Na kopci za naší chatou, 
kde dřív stávala borovice, vytvořili maketu chaloupky. 
Ale nepředstavujme si, že to byla celá chalupa. Jed-
nalo se jen o přední část. Když do ní herci „vstoupili“, 
octli se v lese. Co se točilo vevnitř, bylo odjinud. „Dům“ 
měli uchycený ke stromům, aby jim nespadl. V Trnavě 
se točily jen venkovní scény, včetně milíře. Uhlíře hrál 
slovenský herec Štefan Kvietik, toho času šestnáctiletý 
student Jan Šťastný tu hrál v roli prince Jana svou prv-
ní pohádku, uhlířovu dceru Lidušku ztvárnila už tehdy 
známá jednadvacetiletá Ivana Andrlová. Hrál zde také 
„pan král“ Jiří Císler a hlavně Josef Kemr, který draka  
i namluvil. Celkem tu strávili asi čtrnáct dnů. Počasí jim 
vyšlo parádně.

S Vaší rodinou je tvorba pohádky v Trnavě velmi 
spjatá. Co všechno jste propůjčili?

V našich chlévech byly ustájeny koně. Pan Kemr si hod-
ně rozuměl se staříčkem. Sedávali spolu na zápraží, po-
píjeli slivovičku, pokuřovali cigaretky. Měli řadu společ-
ných témat, jako třeba křesťanství. Poté si i dopisovali, 
ale korespondence se bohužel nedochovala. V nočním 
záběru si zahrál i staříčkův pes. Vzpomínáš si na toho 
tlustého pána, ztvárňujícího Černovouse (slovenský 
herec Peter Debnár – pozn. red.), jak se ucházel o prin-
ceznu Violu?

No, úplně ne, ale aspoň mám další důvod si pohád-
ku pustit. Co se přihodilo?

Ve scéně je, že ho dovezli na vozíku a spal v kůlničce, 
kterou postavili také jen pro pohádku. Ráno se probu-
dil a uviděl vedle sebe kozu. I toto se natáčelo u nás na 
pasekách a já to sledoval z povzdálí.

Filmové dny před čtyřiceti lety ve srovnání s dneš-Filmová chaloupka (léto 1982). Zdroj: archiv rodiny Bečicovy

Málokdo dokáže na takovou otázku s jistotou odpovědět. Jiné je to ale v případě, když se člověk ocitne na místě 
natáčení slavné pohádky. A to se mnohým Trnavjanům o prázdninách roku 1982 skutečně poštěstilo. Filmovou 
pohádku Za humny je drak zná v naší zemi asi každý. My, místní, bychom ji však mohli překřtít na „Za Bečicovými 
humny je drak!“ protože scény z usedlosti uhlíře Patočky byly natáčeny skutečně za humny Josefa Bečicy, dědečka 
současného kostelníka, pana Stanislava Bečicy. Prostřednictvím jeho vzpomínek budeme uvedeni do děje, který se 
odehrál během dvou natáčecích týdnů na prudké stráni zvané Mikšův kus, nedaleko rekreačního střediska. Přímo 
na místě činu si o 40 let staré epizodě naší obce povykládala naše redaktorka Marie Černíčková nejen se Stani-
slavem Bečicou, ale i s jeho bratrem Miroslavem, kterého doprovázela jeho manželka Jitka a dcera Jana. A že si 
tento neobyčejný čas pamatují i jiní obyvatelé Luhů, o tom Pavla Hanulíka, jakožto zprostředkovatele vyprávění, 
a všechny čtenáře Trnavského zpravodaje, přesvědčí Marie a Josef Bořutovi dávkou autentických detailů. A tak se 
nyní nechme unést lehkým vánkem nostalgie za sedmero vršky a sedmero potůčky k uhlíři Patočkovi, který se mu-
sel vypořádat s nevítaným sousedem, drakem Mrakem…



Josef ("staříček") a Anastázie Bečicovi u svého domu, kde 
sedával i herec Josef Kemr, na pasekách. Zdroj: archiv rodiny 
Bečicovy

22 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2022

ROZHOVOR

kem asi vypadaly jinak. Jak to třeba bylo se záze-
mím? Kde byl štáb ubytovaný?

Na noc většina jezdila do Zlína, nejspíš do Hotelu Mo-
skva. Někteří ovšem u staříčka i přespávali, zejména 
pan Kemr. 

Vzpomenete si ještě, co štáb jedl? Či jestli měli herci 
nějaké hvězdné manýry?

Jídlo měli vlastní, to by ani nešlo, aby jim něco staříček 
vařil. Žil totiž sám. Jenom občas k němu zašli na kafe či 
čaj. Nebyly s nimi žádné starosti. To platilo i pro úklid 
po skončení natáčení. Všechno, co dovezli, si pak i od-
vezli.

Co Vás ohledně natáčení nejvíc zajímalo?

Jestli to, co jsem viděl, uvidím i ve filmu a v jaké podo-
bě. V té době se příliš nehlídalo, kdo je přítomen, tudíž 
se kdokoliv mohl přijít podívat.

„Kmocháčku, je pravda, že paní Andrlová chodila na 
hřiby?“ doptává se přihlížející Jana Holeňáková, ro-
zená Bečicová, která procházku po pasekách zins-
cenovala.

Nevím, ale je to možné. Mně tehdy bylo dvacet pět let, 
měl jsem i jinačí zájmy a chodil do práce. I když je prav-
da, že toto bylo pro celé okolí opravdu ojedinělé. Přišel 
jsem se podívat asi třikrát.

Zmiňoval jste, že filmové kulisy stály u borovice. 
Bude lákadlem i pro další filmaře?

Ne, museli jsme ji pokácet, asi před deseti lety. V okol-
ních stromech jsme našli spoustu hřebíků a skob, nej-
spíš pozůstatky z natáčení. Pohádka se pak pro celou 
rodinu stala srdeční záležitostí. 

„Červenala malina, červenala malina, když hubičku 
jsi po mně chtěl, když hubičku jsi chtěl…“ 

prozpěvuje si Jana titulní píseň pohádky jako podkres 
slov svého kmocháčka. Právě ona přišla s nápadem 
oslovit paní Andrlovou, představitelku uhlířovy dcery 
Lidušky, a požádat ji o rozhovor. Na jiném místě tohoto 
vydání objevíte, že se setkání se známou českou hereč-
kou také uskutečnilo. Ale nepředbíhejme. Už nějakou 
chvíli se s Janou procházíme po dřívějších základech 
filmových kulis…

Za humny je drak? Spíše na samotě 
u lesa
O pár minut později se do procházky po Mikšově kusu 
přidávají otec a maminka Jany. Ukazují na zbytky pa-
řezu po pokácené borovici a hlásí nález několika pra-
váků. Už zase ty houby! A rovnou vyvstává otázka, jak 
to bylo s tím houbařením paní Andrlové? „O paní An-
drlové nevím, ale na hřiby určitě chodili pan Kemr, pan 
Kvietik a pan Bednár, doprovázel je náš děda,“ vybavuje 
si Miroslav Bečica a jeho opodál stojící manželka Jit-
ka slova potvrzuje. „Tenkrát rostlo hodně hřibů, herci  
z toho byli nadšení a staříček taky. Říkával, že to byly 
zlaté časy, když se na pasekách točilo. Žil sám a byl rád, 
že má kolem sebe lidi, že se tu něco děje. Nepřekva-
pilo by mě, kdyby si za umožnění natáčení řekl o vati-
kánskou měnu. Staříček tvůrcům pronajal chlévy, kam 
si ustájili koně. Tak dva páry to byly. Karel Chalupík  
a zdejší pasekáři jim půjčili kozu, slepice, ovce, husy... 
Tetinka Chalupíková se o kozu velice bála. Kdykoliv se 
s ní natáčelo, dávala bedlivý pozor, aby se jí nic nestalo. 
A pan Kemr se se staříčkem velmi skamarádil, slivovič-
ka tekla proudem…“

Paní Bečicová s úsměvem napomíná manžela: „Takové 
věci neříkaj!“ a pokračuje: „Ráno jsme přišli k chalupě  
a oni tam seděli na zápraží, na takovém štokrleti, jak se 
dřív říkávalo. Kouřili jednu cigaretku za druhou, nohu 
měli přes nohu. To si dobře pamatuju. A taky, že se do-
hadovali nad scénou, jak se Černovous přijel ucházet  
o dceru princezny. Měl jet původně na koni, ale tak 
moc se ho pan Bednár (představitel Černovouse – 
pozn. red.) bál, navíc v tom těžkém brnění, že ho na-
konec chasníci museli vytáhnout na trakaři.“ „Nejdřív 
ho ale chtěli táhnout rukama,“ přibližuje pan Bečica za 
přikývnutí své ženy.

Jak na výsledné filmové dílo staříček nahlížel? „Staříček 
zemřel v roce premiéry (1. října 1983 – pozn. red.), my-
slím, že pohádku neviděl. Ale děda se na ni rád dívával  
a vyprávěl historky z natáčení,“ říká hlava rodiny. „Po-
hádka je to krásná, jenom ten dráček se jim podle mě 
nepovedl. Je to takový trouba,“ doplňuje pan Bečica 
svůj vztah k pohádce.

Pobyt v místech, kde lišky dávají dobrou noc, si údajně 
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přála zpestřit herečka Andrlová. „Slyšela jsem, že si paní 
Andrlová přála strávit noc ve stodole na seně. Myslím, 
že se to i splnilo. Měla tu i jednoho místního nápadníka. 
Různě po ní pokřikoval. Dlouho to snášela, ale když už 
to bylo za hranou, naštvala se a mladého raubíře vy-
pakovala pryč,“ vypráví dobře naladěná očitá svědkyně 
události.

Není divu, že se na natáčení chodily dívat davy lidí. 
„Když se tu natáčelo, vždycky se to po dědině nějak 
rozkřiklo, diváků byla spousta. Filmovému štábu to 
nevadilo, nikdo nepřekážel. Možná, že už se i pozapo-
mnělo, že se ta pohádka tady tvořila. Přece jen je čtyři-
cet let dlouhá doba. Ale příroda je tady stejně nádher-
ná jako tehdy,“ uzavírá paní Bečicová. S tím při pohledu 
do malebného údolí nelze jinak než souhlasit…

Královští oři nestačili na valašské 
kotáry
Mezi ty, kteří nebyli jen pouhými diváky, ale na natáče-
ní pohádky se také nějak přičinili, patří i pan Josef Bo-
řuta, který společně se svou manželkou Marií dodnes 
žije a hospodaří na pasekách Luhy, leč o kousek níž, než 
je paseka pana Bečicy

Paní Bořutová, kolem Vašeho domu museli herci  
v daný čas často projíždět. Na co si vzpomínáte?

Já si vybavuju, že herce vozil autobus, který parkoval  
u hájenky na Rovénkách. Na plac už pak museli vystou-
pat sami. Natáčelo se to uprostřed prázdnin, tak jsme 
se tam s děckama byli párkrát podívat. A ti lidi okolo 
filmu na nás byli vždycky hodní a slušně nám řekli, když 
bylo potřeba se uklidit, abychom nezacláněli v záběru.

Když jsme se spolu bavili při psaní mé knihy, zmiňo-
vala jste, že Váš muž pomáhal hercům s rekvizitami. 
Jak to tehdy bylo?

Ano, to je pravda. Jožka, můj muž, tehdy jezdil s trakto-
rem, a tak filmařům pomáhal na tu paseku vytáhnout 
rekvizity. Tam tehdy totiž vedla jen taková hluboká 
úvozová cesta. I ten kočár tam vyvážel na vlečce za 
traktorem, protože ti koně by to nezvládli.

Takže ten kočár bylo nutné až ze Zlína dovézt na ně-
jaké té vlečce?

Ne, oni ten kočár složili kousek od nás, na rovině, jak se 
říká Klenec.

Pane Bořuto, máte na natáčení s herci nějakou 
zvláštní vzpomínku?

No přímo z natáčení. Ti koně nebyli stavění na to, aby 
táhli ten kočár, protože on byl dost těžký. Takže jak je 
ta scéna, kdy princeznu odváží v kočáru drakovi, tak  
i v tomto záběru ten kočár táhne traktor. Kočár byl sice 
zapřažený za koně, ale kočár byl za traktor uvázaný 
dlouhým lanem, aby nebyl vidět. Ten kočár v tom zá-
běru jel takovou hlubší cestou, takže to lano tam není 
vidět. 

Tak to se budu muset pozorně dívat, jak budou tu 
pohádku zase dávat. Takže všechny ty scény z Pato-
čkova dvora se natáčely jenom na té pasece?

Ne ne, jedna ta začáteční scéna se natáčela na Šráň-
kách, to je vrcholová část toho táhlého kopce naproti 
fotbalového hřiště. Jela tam skupina jezdců na koních. 
Ono to vypadá, že to je u té chalupy, ale je to tam na 
těch Šráňkách.

Dva týdny před čtyřiceti lety a několik minut v jed-
né pohádce. Při pohledu na živé vzpomínky jen 
několika z mnoha těch, kteří tam tehdy byli, je jas-
né, že tento krásný kout Trnavy už nikdy nebude 
opomenutý, obyčejný, bez kouzla. A i když se vět-
šina pohádky natáčela ve filmových atelierech, ve 
skanzenu ve Strážnici, v lomu u obce Drysice či na 
zámku v Miloticích, pro nás, Trnavjany, to bude už 
navždy naše srdeční záležitost.

Marie Černíčková, Pavel Hanulík

Výzva redakce TZ: Pohádka se v Trnavě točí jed-
nou, maximálně dvakrát za sto let. Proto bychom 
tuto událost chtěli zaznamenat pro budoucí ge-
nerace v co největším možném rozsahu. Pomů-
žete nám? Znáte někoho, kdo by mohl přidat ně-
jakou zajímavost, nebo snad dění fotografoval? 
Napište nám na email: trnavskyzpravodaj@email.cz.  
Děkujeme!

ROZHOVOR

Miroslav Bečica s dcerou Janou shlížejí své paseky (říjen 2022)  
Zdroj: Marie Černíčková
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ROZHOVOR

Za Humny je drak patří mezi mé nejoblíbenější 
pohádky, říká herečka Ivana Andrlová

Pohádka se natáčela o prázdninách v roce 1982. 
Čtyřicet let je velmi dlouhá doba. Přesto. Co se Vám 
vybaví, když se řekne název “Za humny je drak”?

Gottwaldov (smích), Hotel Moskva…

Ten se letos přejmenoval na Hotel Zlín…

To já vím, jezdíme tam s divadlem Hátá často!

Během natáčení jsem většinou bydlela v hotelu. Jen 
občas jsem odjela do Prahy. Hotel byl trochu tajemný, 
výtah jezdil a otevíral dveře jen v některých poscho-
dích, takže člověk nikdy nevěděl, kam dojede. Bylo to 
napínavé. Když se na konci srpna konala Barum rally, 
produkce mě raději z hotelu odstěhovala, protože měli 
strach, že by si prostitutky myslely, že jim lezu do zelí.

V pohádce ztvárňujete roli Lidušky Patočkové, dce-
ry uhlíře, která se zamiluje do prince a skamarádí 
s drakem Mrakem. Vzpomínáte si na nějaké scény,  
u nichž jste se pořádně zapotila?

Celkově vzato scény s drakem – tedy hlavou zavěšenou 
na jeřábu, byly obtížnější. Když jsem s “ním” mluvila, 
pořád jsem se musela dívat vzhůru a často mi pražilo 

slunce do očí. Křičeli na mě: “Otevři oči, otevři oči!”, ale 
ono to moc nešlo. Milé nebyly ani jízdy v kočáře. Ale 
jinak jsem ve scénáři neměla žádné zlotřilosti. Bylo to 
hezké natáčení. Ale teď se mi vybavilo, že jsme se v té 
době stěhovali. V noci mě na novou pražskou adresu 
vezl ze Zlína řidič, který hlavní město neznal a já tam 
netrefila, protože jsem tam nikdy v noci nebyla. To je 
taková bonusová vzpomínka.

Snad pátrání po domově netrvalo příliš dlouho... 
Místní účastníci natáčení v souvislosti s Vámi zmi-
ňují několik vzpomínek. Například, že jste chodila 
na hřiby, že jste strávila jednu noc ve stodole na 
seně, nebo že Vás obtěžoval jeden místní mladík. Je 
na něčem aspoň špetka pravdy?

Všechno je klidně možné. U hub mi ale nesedí, proč 
bych je sbírala, když bych si je pak nemohla zpraco-
vat. Na seno alergická nejsem, takže jsem na něm spát 
mohla. A nápadník? Já se tenkrát s nikým nemazala, 

„Chlapi, proč naši Lidku kouše princ a ne drak?“ zeptal se rozverný chlapec v pohádce Za humny je drak, když viděl 
filmovou sestru Lidušku (= Ivanu Andrlovou) s princem Janem (= Janem Šťastným). Toto je jen střípek z mozaiky 
veselých průpovídek, které tuto filmovou pohádku provázejí od začátku do konce. Letos oslavila čtyřicet let od 
svého vzniku. Řada venkovních záběrů vznikla na trnavských pasekách – na území patřícím rodině Bečiců. Spolu  
s pravnučkou původního majitele pozemků Josefa Bečicy, Janou Holeňákovou (rozenou Bečicovou), jsme požádaly 
o rozhovor jednu z hlavních představitelek pohádky, paní Ivanu Andrlovou (62), která k naší velké radosti nabídku 
přijala. V předvečer oslav 17. listopadu se nám v pražské Libni přání vyplnilo...

Plakát - Za humny je drak. Zdroj: Státní fond kinematografie

Uhlířova dcera Liduška s drakem Mrakem 
Zdroj: Za humny je drak
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ROZHOVOR

takže pokud se o mě někdo snažil, určitě jsem si věděla 
rady. Jen nevím, jestli se to všechno opravdu událo. To 
Vám nepotvrdím. (smích) Ale všechny moc pozdravuju!

V pořadu Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka na-
táčeném 9. července na zámku v Loučeni jste pro-
zradila, že za Humny je drak patří mezi oblíbené 
pohádky Vás a také Vaší dcery Michaely. Čím je pro 
Vás příběh jedinečný? Už ho viděla i Vaše čtyřletá 
vnučka Rozárka?

Ano, Rozárka ho viděla, ale v podstatě ji zajímají jen 
části s drakem a písnička. (smích) Proč mám pohádku 
ráda? Protože má příběh. Na rozdíl od současných po-
hádek jde o klasickou pohádku s poučením. Neoslovují 
mě pohádky, v nichž jsou postavy dvou hlupáků, kteří 
koktají, šišlají, prskají, a toto je vydáváno za humor. Na 
tom, že je někdo hloupý, přece není nic veselého! Ať je 
to, jak chce, podle mě má pohádka děti k něčemu vést.

Jak se díváte na digitální animované filmy z dílen 
renomovaných studií?

Doba se změnila. Teď filmaři do lidského příběhu 
smíchají roboty, dinosaury a superhrdiny, a pak dítě-
ti vysvětlujte, že v době dinosaurů lidé nežili a roboti  
a superhrdinové neexistují. Děti jsou pak pochopitelně 
popletené a velmi složitě jim to vysvětlujete.

Vrátíme-li se k natáčení „naší“ pohádky. Jak to ten-

krát bylo s cateringem?

Catering? Ten neexistoval! (smích) Něco k jídlu nám při-
vezli, možná jsme někam chodili na oběd, ale nepřed-
stavujte si bohatý raut ve zvláštním voze.

V pohádce vedle lidí hrají důležitou roli také domá-
cí zvířata – ovce, husy, koně, koza. Jak složité je do-
mluvit se s němými tvářemi?

Točit s dětmi a se zvířaty je obtížné. Důležité je, aby se 
to povedlo jim a herec je až na druhém místě. Když jde 
v záběru husa dobře a herec špatně a potom obráceně, 
bere se ten záběr, kde jde dobře husa.

Téměř v sousedství se válčí, co se mohlo zdražit, se 
zdražilo, spousta lidí má problémy zaplatit účty za 
energie. Působíte v zájezdovém divadle. Jak se spo-
lečenská situace projevuje ve Vaší profesi?

Situace opravdu není dobrá. Spousta představení je na 
poslední chvíli kvůli neprodaným vstupenkám odlože-
na, nebo zrušena. Nedivím se – jsme zbytní. Když máte 
koupit vstupenky do divadla, nebo dětem boty, vybe-
rete si boty. Také výrazně vzrostly náklady na dopravu. 
Uživit se divadlem není vůbec jednoduché.

Co Vás naopak nabíjí a působí Vám radost?

Úplně obyčejné věci – kytka, zahrádka, muzika, dobré 
jídlo, dobré pití. Je tu jedna věc, kterou opravdu miluji. 
Moře. Je to můj lék na tělo i duši. Už jsem tam dlouho 
nebyla a cítím, že bych to moc potřebovala. Doufám, 
že to vyjde.

Přejeme, ať se Vám přání brzy splní. Děkujeme za 
rozhovor a třeba někdy na viděnou na trnavských 
humnech.

Marie Černíčková, Jana Holeňáková

DOBRÁ POHÁDKA MÁ  
PŘINÁŠET POSELSTVÍ.

Filmový záběr - uhlířova chaloupka. Zdroj: Za humny je drak

„ “
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FOTOKOUTEK

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

Máte fotografické oko? Potom se zapojte do našeho Fotokoutku a pošlete nám své 

snímky oblíbených míst pořízených při toulkách trnavskou přírodou, fotky dalekých 

obzorů či skrytých detailů, které mnozí přehlédnou. Tentokrát na téma: ZIMNÍ NÁLADA.

Kam? Buď na instagram obectrnava, nebo na e-mailovou  

adresu trnavskyzpravodaj@email.cz, a to do 10. března 2023.  

Děkujeme!

autorka: Andrea Doleželová, vycházka na Kršlu

autorka: Slávka Vraníková, podzimní Trnava & Trnava v adventním čase
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Dědictví otců zachovej nám, Pane!
V sobotu 1. října, tedy přesně v den 111. výročí po-
svěcení kostela Navštívení Panny Marie jsme plni 
radostného chvění prosili o důstojnou oslavu tohoto 
významného dne farnosti, do níž spadají obce Trnava 
a Podkopná Lhota. Přijde dost lidí? Bude dost pokrmů 
pro duši i tělo? I tyto otázky s námi cloumaly a ode-
vzdávali jsme je Pánu Bohu, nechť se děje Jeho vůle. 
A ta se opravdu děla. „Předskokany“ jsme měli v naší 
mládeži, která z nasbíraných jablek vytvořila lahodný 
mošt. Hlavním bodem programu byla mše svatá – od 
17 hodin. Tu k naší velké radosti celebroval P. Marek 
Orko Vácha, který je známý nejen jako kněz a teolog, 
ale také spisovatel, je přednostou Ústavu etiky a hu-
manitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské 
a environmentální etiky. Při své homilii připomněl 
všechny, kteří se o stavbu kostela a jeho další budová-
ní zasloužili. Nebylo to jednoduché. Například olomo-
ucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan se musel hodně 
zadlužit, aby náš kostel mohl být dostavěn, a lidé tak 
nemuseli chodit pěšky do vzdálených okolních vesnic.

Po mši svaté se lechovický farář převtělil do role před-
nášejícího a více než hodinu odhaloval hloubky téma-
tu Krajina, zrcadlo duše v kontextu různých stanovi-
sek učenců nejen z řad svatých.

„Láska tvoří krásu.“ 

„Jediným důvodem lásky je láska.“

„Důvodem, proč děláme dobrý skutek, je skutek  
sám – dobro samotné.“

Toto jsou jen ukázky myšlenek, jež byly analyzovány. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili oslav našeho kos-
tela. Jak našim farníkům, tak ze sousedství. Věříme, že 
příště přijdete ještě v hojnějším počtu.

Děkujeme všem, kteří se přičinili o zdárný průběh far-
ního odpoledne. Ať už jde o pana kostelníka, zpěvá-
ky a zpěvačky scholy, paní varhanici a její rodinu, 
všechny, kteří kostel uklidili a vyzdobili, či všechny 
pekařky a pekaře, kteří strávili hodiny svého času pří-
pravou úžasně vypadajících, a ještě lépe chutnajících 
dobrot. Speciální poděkování patří Pavlovi Hanulíko-

vi za vedení programu pro mládež a zajištění techniky 
pro přednášku, Radkovi Divílkovi za celou organizaci 
a Lubomírovi Vývodovi, který nejen s nápadem přišel, 
ale dokázal ho i aktivně tlačit a realizovat. Děkujeme za 
podporu a pomoc s propagací i představitelům obce!

„Modleme se, aby ti, co přijdou po nás, se v tomto kos-
tele mohli modlit tak, jak se modlíme my nyní!“ Toto 
jsou slova, která otec Vácha také použil ve své promlu-
vě. Dědictví otců zachovej dál, Pane!

Marie Černíčková, členka farní rady  

Více informací
www.farnost-trnava.cz

Z FARNOSTI



 

28 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2022

Z FARNOSTI

Koledníci Tříkrálové sbírky budou 
zvonit u dveří

Další ročník Tříkrálové sbírky na Zlínsku, v obcích Tr-
nava a Podkopná Lhota, proběhne první lednovou 
sobotu, tedy 7. ledna 2023. 

Po více než dvouleté pauze se navrátí tradiční koledo-
vání, kdy se u dveří vašich domovů objeví koledníci  
a vy je budete moci za jejich úsilí odměnit a podpořit 
tak charitní dílo v našem regionu.

Svůj dobročinný počin můžete provést i jiným způso-
bem, například prostřednictvím platby online, ban-
kovním převodem, nebo DMS (viz leták).

Lenka Stedlová
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HASIČI

V soutěžích se nám vedlo výborně,  
do sbírky přibylo 50 nových trofejí! 
V Trnavském zpravodaji vás průběžně seznamujeme  
s aktivitami našeho sboru. Jako když lusknete prsty, tak 
rychle nám letošní náročná a úspěšná sezóna utekla.  
A že jsme rozhodně neleželi v duchnách, o tom se mů-
žete přesvědčit níže. 

Další aktivity:
• školení vedoucích mládeže 23. – 25. září. Přibyli nám 

nově proškolení vedoucí mládeže Petra Irovská  
a David Rafaja

• dohled při lampiónovém průvodu
• brigáda na zbrojnici i hasičském hřišti s ukonče-

nou sezóny 
• zdobení vánočního stromku v parku
• 18. 11. nultý ročník dechové hudby k tanci i posle-

chu – Trnkovjanka
• 19. 11. rocková zábava s kapelou Kosovci
• účast na mši svaté za hasiče našeho okrsku ve Slu-

šovicích
• stánek s občerstvení na vánočním jarmarku, Miku-

lášská nadílka

Všem našim členům moc děkuji za takto vytíženou  
a přeplněnou sezónu. Zásahové jednotce za její připra-
venost a schopnost rychlých výjezdů k zásahům, pro-
školení a údržbu techniky. Všem členům za výpomoc, 
kdykoli je po nás požadována, nebo samotná účast or-
ganizačně se postarat o uspořádání různých akcí. Vel-
ké poděkování trenérům, řidičům a samotným členům 
všech našich družstev.

Pro vaši informovanost a mou zvědavost 
přináším výčet soutěží za rok 2022:

• přípravka 3. soutěže,
• mladší „A“ 32 soutěží,
• mladší „B“ 7 soutěží,
• starší „A“ 21 soutěží,
• starší „B“ 2 soutěže,
• dorostenky 17 soutěží,
• ženy 25 soutěží,

Výčet soutěží

2. 9.

denní – muži
• Racková: podzimní kolo Hry Plamen – mladší, 

starší žáci
• Racková: Závod požární všestrannosti – mladší, 

starší žáci

8. 10. Podhradní Lhota: noční pohárová soutěž – muži 
opomenuta

15. 10.
Pojezdová soutěž – starší, mladší B, A – 1. místo, 
mladší A při součtu všech soutěží našeho okrsku 
obdrželi putovní pohár Grand Prix

22. 10. Vésky: noční pohárová soutěž – muži

12. 11. Špičky: pohárová soutěž – muži

19. 11. Pohořelice: pohárová soutěž – muži

10. 12. Vrbětice: pohárová soutěž – muži



OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA
VÁS ZVE NA

SILVESTR PRO DĚTI 
Úderem osmé večerní vkročíme  

do nového roku 2023!

Ohňostroj nebude chybět!
Přijďte všichni!

KDY: 31. prosince OD 19:00 DO 20:30
KDE: TRNAVA – HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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HASIČI

• muži 30 soutěží,
• muži a ženy nad 35 let po 1 soutěži.

Na zbrojnici do našich poliček přibylo 50 pohárů  
a jiných trofejí za umístění v soutěžích.

Zásahová jednotka
Naši strojníci se účastnili dvoudenního školení ve 
dnech 19. – 20 listopadu ve Valašském Meziříčí. Řádně 
byli proškoleni Zdeněk Březík, Pavel Gerych a Stanislav 
Tomšů. Jednalo se o školení strojníků JSDH s CAS – cis-
ternou.

Dále byl proškolen velitel jednotky Pavel Zbranek na 
elektronický systém. Evidence jednotky se konala na 
útvaru ve Zlíně v pátek 4. 11. Ten nám nyní umožňuje 
provádět online změny v jednotce, evidovat proško-
lení, zdravotní prohlídky či odesílat centrálně zprávy  
o činnosti a výjezdech jednotky.

16. 11. výjezd – „požár nízké budovy Mateřská škola“. 
Jednotka Trnavy přijela jako první. Průzkum – hořící 
dvě zářivková tělesa. Roztavené plasty již hořely mezi 
stoly a na podlaze. Požár byl lokalizován a likvidován 
dvěma ručními 5 kg hasícími přístroji CO2.

Naším cílem je vyzvednout pohotovost a rychlost 

všech zaměstnanců školky při evakuaci dětí a všech 
osob ze školky.

3. 12. – požární dohled u tankovací zóny při Mikuláš-
ské rally

Plánované akce
18. 2. 2023 Masopustní průvod od brzkého rána pů-
jdeme dědinů. Zastavovat se budeme na vytyčených 
zastávkách, kde si společně zatančíme, zazpíváme  
a pokud budete chtít, koupíte i lístky na tombolu, kte-
rou si opět můžete vyzvednout na hasičské zbrojnici.

18. 2. 2023 vás zveme na Končinovou zábavu s kape-
lou Riders‘ v tělocvičně Základní školy Trnava s tradič-
ním půlnočním překvapením našich členů.

Přejeme všem Vánoce plné pohody, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v novém roce.

Eva Vajďáková

Více informací
www.sdhtrnava.cz



TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • PROSINEC 2022 31

Po podzimu první! Potvrdíme pozici  
i na jaře?
V podzimní části fotbalových soutěží za účasti TJ Sokol Trnava se dařilo zejména mužstvu dospě-
lých. Naši fotbalisté jsou aktuálně na 1. místě tabulky s náskokem čtyř bodů na druhou Neubuz. 
Nejlepším střelcem mužstva je Roman Bořuta s osmi vstřelenými góly. Starší žáci, kteří nastu-
pují ve společném týmu s Kašavou, jsou po podzimu na 5. místě se šesti body.

FOTBAL

Starší žáci
Na podzim odehráli starší žáci soutěžní zápasy s těmito 
výsledky:

Muži
Podzimní výsledky:

Hvozdná - Kašava/Trnava 4 : 0

Kašava/Trnava - Slušovice/Veselá 0 : 7

Kašava/Trnava - Příluky 2 : 4

Kašava/Trnava - Štípa 0 : 6

Kostelec – Kašava/Trnava 1 : 4

Příluky – Kašava/Trnava 6 : 1

Kašava/Trnava – Hvozdná 1 : 2

Slušovice/Veselá – Kašava/Trnava 3 : 0

Štípa – Kašava/Trnava 7 : 1

Kašava/Trnava – Kostelec 1 : 0

Trnava - Horní Lhota 2 : 0

Všemina - Trnava 3 : 4

Trnava - Zádveřice 1 : 3

Trnava - Neubuz 5 : 5

Trnava – Lípa 8 : 4

Příluky B – Trnava 4 : 3

Horní Lhota – Trnava 0 : 2

Trnava – Všemina 2 : 0

Zádveřice – Trnava 1 : 4
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Trnavské fotbalové hřiště je tu i pro vás
Fotbalové hřiště je od roku 2022 opět majetkem obce Trnava. Sportoviště s kabinami a bufet s klubovnou 
může využívat veřejnost, sportovní spolky i firmy formou pronájmu pro soukromé oslavy, sportovní a kulturní 
akce, školení, schůze, setkání apod. Rezervace termínů a podrobnosti k pronájmu je možné získat u starosty 
obce nebo u zástupců Sokola. Fotbalové hřiště včetně zázemí je uzavřeno každoročně v době od 1. listopadu 
do 31. března.

FOTBAL

CENÍK – venkovní sportoviště včetně kabin
Pronájem hřiště: sazba A – polodenní 1000 Kč

Pronájem hřiště: sazba B – polodenní 500 Kč

Pronájem hřiště: sazba A – celodenní 1500 Kč

Pronájem hřiště: sazba B – celodenní 750 Kč

CENÍK – bufet vč. WC muži/ženy
Celodenní pronájem (bez obsluhy) / sazba A 1000 Kč

Celodenní pronájem (bez obsluhy) / sazba B 500 Kč

Sazba A (základní):

• Neziskové organizace nepůsobící v Trnavě, ko-
merční subjekty a akce komerčního charakteru 
(oslavy, kulturní akce, firemní akce, sportovní akce, 
turnaje apod.)

• ostatní neuvedené v sazbě B

Sazba B (snížená):

• charitativní akce

• akce pořádané neziskovými organizacemi s pů-
sobností v Trnavě (schůze, přednášky, školení, kul-
turní akce, sportovní akce, turnaje)

• fyzické osoby pro soukromé účely

ZDARMA:

• pro akce pořádané obcí a jí zřizovanými organiza-
cemi a organizačními složkami (předávání vysvěd-
čení, setkání s rodiči, závěr školního roku, zajištění 
školní výuky, pouť a další akce bez vstupného).  
V případě využití vnitřních prostor sportoviště 
bude uhrazena spotřeba el. energie a vody ve výši 
250 Kč/den.

Přejeme vám radostné a šťastné vánoční svátky  
a úspěšný nový rok! 

Karel Havlíček, sekretář TJ Sokol Trnava
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STŘELCI

Překonaný osobák, deváté místo na  
mistrovství republiky. Střelcům se dařilo
V minulém zpravodaji jsem avizoval, že nás čeká Mis-
trovství České republiky v Plzni. Mistrovství se mohl 
zúčastnit pouze Jakub Gerych, který splnil kritéria no-
minace. Jak se mu závody povedly a na jakých dalších 
střelnicích jsme zápolili se soupeři?

MČR 23. až 25. září 2022

Jakub Gerych střílel ve dvou disciplínách, SM-60 a SM 
3x20. V disciplíně SM-60 se mu nedařilo a nechal se 
strhnout atmosférou MČR, i když zkušenosti měl na 
vyšší umístění, obsadil až 45. místo. Druhý den v po-
lohové disciplíně SM 3x20 obsadil vynikající 9. místo.

GP JSB Bohumín 12. října 2022

Tento závod byl zařazen do závodu 1. kategorie, kam 
se taktéž řadí například MČR. V závodě nás reprezen-
tovali Jakub Gerych, Marek Grebeníček a Jakub Sovják. 
Marek v disciplíně vzduchových pušek 60 obsadil 11. 
místo a chyběly mu pouhé 3 body, aby se probojoval 
do finále. Jakub Gerych vybojoval v kategorii vzdu-
chových pušek 40 druhé místo. Jakub Sovják prolomil 
smůlu, která ho v závodech provází, a vytvořil si v kate-
gorii vzduchových pistolí 60 osobní rekord.

Následující den se konaly na stejném místě závody GP 
Bílovec.

Standardní výkon předvedl Marek Grebeníček a obsa-
dil 16. místo. Jakub Gerych skončil na 5. místě a Jakub 
Sovják potvrdil vzestupnou tendenci svých výkonů  
a umístil se na 18. místě.

Obou závodů, GP JSB Bohumín a GP Bílovec, se účastni-
la většina reprezentace ČR a střelci z Polska. I v takovém 
obsazení soutěží si myslím, že jsme nezůstali v pozadí.

Zimní liga v Kopřivnici 18. listopadu 
2022

Na tyto závody se ze studijních povinností uvolnil Mi-
chal Houšť, který se umístil na 12. místě.

Velkým přínosem je pro nás Eliška Hanáčková,  
i když navštěvuje teprve 1. třídu ZŠ, má zájem a ta-
lent. Doufejme, že jí to i zůstane. Náš střelecký klub 
nemá mnoho členů, přesto jsme ostatním týmům 
na závodech konkurencí. Samozřejmě bychom 
chtěli navýšit počet členů, ale mládež v dnešní době 
není sportovním aktivitám příliš nakloněna, takže 
musíme být rádi i za úzkou skupinu členů. Střelba 
se nemusí zdát být pro děti atraktivní, vyžaduje fy-
zickou zdatnost a trpělivost, kterou nemá každý.

V závěru bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás pod-
porují a fandí nám. Především děkujeme OÚ Trnava.  
V následujícím roce vám přejeme mnoho štěstí, zdraví, 
lásky a rodinné pohody.

za SSK Trnava Radek Soukup

Více informací
www.ssk-zs-trnava.webnode.cz
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Milí čtenáři, knihovna už dávno neslouží jen k půjčová-
ní knížek! 

V letošním roce se obecní knihovna poprvé podílela na 
pasování prvňáčků na čtenáře. Spolu s paní ředitelkou 
ZŠ Trnava jsme přivítaly 24 nových čtenářů a já pevně 
věřím, že si do naší knihovny s maminkou nebo tatín-
kem najdou cestu. 

Na svatého Martina jsme spolu s Irenou Vlčkovou, 
rodačkou z Podkopné Lhoty, uskutečnily Podvečer-
ní čtení. Jednalo se úryvky z krásných knížek pověstí  
z našeho okolí. Jsem moc ráda za každého, kdo si na 
nás ten večer udělal čas! S Irčou jsme se domluvily, že 
ve čtení určitě budeme pokračovat. 

Proč chodit do knihovny?
Těch důvodů by se našla spousta, ale jako nejdůležitěj-
ší bych uvedla:

• knihu můžeme otevřít a číst kdekoliv a jak dlouho 
chceme, u počítače se bez elektřiny neobejdeme  
a ani baterie v laptopu nevydrží věčně

• přílišné sezení nad knihou či počítačem kazí zrak, 
ale u knihy mnohonásobně pomaleji

• kniha se po zlých nesympatických spolužácích hází 
lépe než počítač (hozená kniha se nerozbije, hoze-
ný PC ano)

• u knihy se nemusíte bát, že ji napadne nějaký ne-
stydatý vir

• vaši potomci knihu ocení více než starý počítač, 
který bude v jejich době dávno překonán, bude 
zabírat hromadu místa a nebude se hodit ani do 
muzea

• když se vám z knihy ztratí pár stránek, obsah si leh-
ce domyslíte a v užívání knihy to nezabrání. Když se 

vám ale z počítače ztratí pár součástek, už si větši-
nou ani neškrtnete

• když ztratíte knihu, může se objevit poctivý nález-
ce, který ji rád vrátí. Když ztratíte počítač na poctivé 
nálezce můžete zapomenout

• a hlavně, kam jinam se v tomto chmurném zimním 
počasí dá pozvat holka/kluk na rande, než do pří-
jemně vytopené knihovny! A ani nemusíte udělat 
žádnou útratu!

Milé čtenářky, milí čtenáři, chtěla bych vám popřát 
šťastné a veselé Vánoce a do nového roku jen to nej-
lepší. Přeji vám hromadu vysněných knížek pod stro-
mečkem a spoustu času na jejich přečtení. Těším se na 
vás na akcích knihovny v roce 2023.

Petra Matušincová, knihovnice

Knihy jsou věrní a spolehliví přátelé! Tedy  
hajdy do knihovny!

KNIHOVNA

Více informací
www.trnava.knihovna.cz
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VČELAŘI

Včely v zimě
V období zimy se práce včelaře zúží na několik činností. 
Hlavním úkolem včelaře v zimě je zajistit “svým” včel-
kám klid. Po činnostech, kterým se říká zazimování,  
a odehrávají se na podzim, je to jediné, co je potřeba 
po dobu zimního období udělat. Včelky zbytečně ne-
rušit otevíráním úlu, zajistit proti rušení ptactvem i jiný-
mi zvířaty. Zvláště žlunovití si v zimě vylepšují jídelní-
ček, kdy ťukáním na česno včelky vylákají a… pojídají.  
A nejen to. Jejich potřeba dostat se ke včelkám způsobí 
nemalé škody. Vyklovají do úlu docela velkou díru ve 
snaze se ke včelkám dostat. V takovém případě nezbu-
de včelaři nic jiného než úly chránit sítěmi před útoky 
ptactva.

Nepřítelem včel v zimě jsou také hlodavci, kteří doká-
žou napáchat ve včelstvu spoušť. Tomu včelař zabrání 
včasným vložením mřížek do česna, zpravidla už před 
zimou.

Zimní období včelaři využívají k různým dalším činnos-
tem. Například k přípravám na příští sezónu – opra-
vou úlů, čištěním nástavků, opravou všeho možného, 
co nebylo možné zvládnout během včelařské sezóny. 
Také tavením voští – plástů, které včelař vyřadil z úlu, 
obvykle po třech letech používání ve včelstvu. Vytave-
ný a vyčištěný vosk poslouží na jaře k výměně za nové 
mezistěny, vyrobené ve včelařských provozech, např. 
ve Strážisku. Někteří včelaři-kutilové jsou schopni si 
vyrobit mezistěny pro svou potřebu sami pomocí lisu, 
který si mnohdy vyrobí, nebo zakoupí. A také pláno-
váním případného rozšíření včelstev – nákupem nebo 
výrobou plemenáčků, potřebných k odchovu nových 
oddělků, budoucích včelstev. K tomu patří stloukání  
a drátování rámků, aby byl včelař na jaře připraven 
rychle se rozvíjejícím včelstvům nabídnout dostatek 
prostoru včasným přidáním nástavků se stavebními 
rámky, soušemi a mezistěnami.

V zimním období má včelař ideální příležitost k nabý-
vání nových vědomostí, předávání zkušeností s kolegy 
– včelaři. Probíhají různé přednášky, besedy, včelařská 
setkání. Skvělým zdrojem informací je také odborná 
literatura. Knih o včelách, včelaření je v dnešní době 
opravdu obrovská nabídka. 

Za zmínku opravdu stojí knihy Myslet jako včela  
a Včelařit jako včela od stejného autora – RNDr. Ro-
mana Linharta. Jsou to poměrně nové knihy, takže se 
dají bez problémů zakoupit. Obě knihy a mnoho dal-
ších knih o včelách a včelaření se dají vypůjčit v Krajské 
knihovně ve Zlíně. Příznivci nových technologií si mo-
hou obě knihy vypůjčit také jako e-knihu a číst ve svém 
mobilu nebo tabletu. 

„Zimní hrozen bez potíží snese několik stovek hodin 
tuhých mrazů, které by nepřežil ani dobře oblečený 

polárník,“ – cituji z knihy pana Linharta Včelařit jako 
včela. Mimo jiné v této knize autor dává nahlédnout do 
včelařské metodiky pana Josefa Volejníka, který letos  
v červenci bohužel zemřel ve věku 92 let. Když jsme ho 
se spolužáky ze SOU včelařské v roce 2015 navštívili, 
sám se staral o sto kmenových včelstev a cca třicet od-
dělků. To mu bylo 85 let. Pan Volejník si včel hluboce 
vážil a přistupoval k nim s hlubokým respektem. Ná-
vštěva na jeho včelnici byla pro mne nezapomenutel-
ným zážitkem. Vycházel z metodiky Otakara Brenera, 
který zkoumal zákonitosti života včelstva v širokých 
souvislostech a svým novátorským přístupem k chovu 
včel by byl i v dnešní době aktuální. Zcela jistě stojí za 
zmínku jeho kniha Zákonitosti života včelstva. Tato 
jedinečná kniha se bohužel sehnat nedá. Jeden exem-
plář se dá vypůjčit v KFB Zlín.

Další pozoruhodnou publikací o včelách je kniha s ná-
zvem Fenomenální včely. Autor zde představuje včel-
stvo jako dokonale fungující superorganismus.

Jako zdroj dostupných kvalitních informací bych 
ráda zmínila webové stránky Ing. Leoše Dvorského  
(http://dvorsky.leos.sweb.cz/). Zájemce o včelařskou 
tématiku má možnost se zde seznámit se včelařskou 
metodikou pana Dvorského. Dále také zde odpovídá 
na dotazy včelařů, kteří se na něj obracejí s dotazy. Pan 
Dvorský se zde nezištně dělí o své letité zkušenosti  
a poznatky s chovem včel. 

Získávat nové informace a pohledy na přístup k chovu 
včel je v každém případě užitečné. Mnohdy jiný pohled 
na činnosti, které včelař vykonává léta může nasměro-
vat k vyřešení potíží, které se v chovu včel mohou vy-
skytnout. Za všechny zmíním nemoc včel – mor včelího 
plodu, která hodně potrápila trnavské včelaře v minu-
lých letech. Podle sdělení důvěrníka včelařů v Trnavě, 
pana Romana Droběny, “jsou trnavští včelaři bez moru 
a snad to tak i vydrží”. 

Pavla Králová
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Hráči na varhany s P. Erichem Pepříkem, rok 1963

ZLATÉ TRNAVSKÉ 
RUČIČKY

Královské umění paní varhanice
Jako jídlo bez soli. I tak nám může připadat mše 
svatá bez doprovodu varhan. Mnohdy bereme 
zvuk tohoto hudebního nástroje, zvaného 
také „královský nástroj“, jako samozřejmost; 
nicméně i za touto samozřejmostí stojí lidské 
úsilí, které je nám, posluchačům, skryté. A nejsou 
to jen nedělní bohoslužby, jsou to mše svaté  
v průběhu celého týdne a celého roku. Je to téměř 
každodenní starost, kterou v naší obci zajišťuje 
pouze jediný člověk, a to již od roku 1974 – paní 
Ludmila Škrabanová (77). Zastavme se tedy  
v tomto předvánočním čase a ponořme se na chvíli 
do světa naší paní varhanice, vždyť její umění je  
s naším kostelem spjaté více než půl století. Příběh 
této dlouhé cesty započneme u fotografie z roku 
1963.

Paní Škrabanová, koho vidíme na této fotce?

Tady je páter Pepřík, to byl člověk, bez kterého bych  
u varhan vůbec nebyla. On nás všechny, co jsme na té 
fotce, učil hrát na varhany. Úplně napravo je Milena 
Vitovská. Dole je Eda Jelénků, ten hrál jen krátkou 
dobu. Nalevo je Lidka Gerychová. A tady nahoře, to 
je náš Mirek. On byl velice dobrý, ale ten pak odešel 

kvůli studiu z Trnavy. No a uprostřed stojím já.

Kdo hrával na varhany před Vámi?

To ti řeknu, chodil Antůšek, Franta Vičíků. On to měl  
z pasek strašně daleko. Díky němu začala hrát ta Lidka 
Gerychová. Ona hrávala od roku 1963 do roku 1974, 
kdy se vdala. Ona byla fakt dobrá. 

Jak jste to po té Lidce přebrala Vy?

Já jsem chodila té Lidce pomáhat, když třebas dělala 
odpolední směny a přijela o čtvrt na dvanáct v noci. 
Protože to nebyly mše odpoledne, byly ráno o šesti 
hodinách. Tak jsem byla třebas dvakrát za týden hrát, 
aby se vyspala. Já už jsem v tu dobu byla vdaná, měla 
jsem tři děti a začala jsem chodit na halu do práce. 
A ona se v tom roce 1974 přivdala do Blanska. A ta 
Milena, ta už byla vdaná na Vsetíně, takže také byla 
pryč. A ten Jelének, ten tak chodil, nechodil. Tak jsem 
už zůstala jenom já a hraju od toho roku 1974. 

To je skutečně úctyhodné. Jestli dobře počítám, 
bylo Vám tehdy asi 30 let. Kolik Vám bylo, když jste 
prvně začala hrát na varhany?

Páter Pepřík nás od čtvrté třídy učil náboženství.  
A on si ve škole tak nějak otipoval děcka, které byly 
věřící, bydlely blízko kostela a hrály na klavír. Protože 
ty to měly jednodušší a uměly noty. Já už jsem taky 
něco uměla, tak jsme začali trénovat ještě na ty staré 
varhany. To byly jenom takové klávesy, jeden manuál 
a pár rejstříků, tak to bylo jednodušší. Takže asi v těch 
10 letech jsem začínala.

Váš první hudební nástroj tedy nebyly varhany, 
ale klavír. Jak jste se k němu dostala?

To si tak Pán Bůh zvláštně řídí. To je zajímavé, že i když 
tatínek na nic nehrál, tak on si strašně přál, aby my, 
děcka, jsme uměly hrát na nějaký hudební nástroj.  
I když tatínek řídil pálenici, tak většinu peněz dával 
zpátky do podniku, my jsme si doma nežili nějak nad 
poměry. Ale jedna z těch věcí, které domů koupil, 
byl klavír – křídlo. Petrof, no krásné. My jsme kolem 
toho museli chodit jak kolem zámku, přitom jsme 
na to ještě neuměli hrát. A jak přišel 48. rok, tak nám 
znárodnili podnik a postupně aj skoro celou chalupu. 
Nakonec nám zbyla jen světnice a kuchyně. A do té 
světnice se dal ten klavír, protože ho tatínek nechtěl 
vyhodit. Stál vedle manželské postele. 

Jde mi mráz po zádech, jak těžké to muselo být. 
Jak se tedy nakonec stalo, že jste se začala učit na 
ten klavír?
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Ludmila Škrabanová při hře na původní varhany, rok 1961
Současné varhany bez krytů

ZLATÉ TRNAVSKÉ 
RUČIČKY

Asi v 51. roku na nás přišli exekutoři. To jsem měla 
pět roků, to si už pamatuju. Oni ti komunisti se pořád 
snažili na někoho něco vyštrachat a oni přišli s tím, že 
kdysi jakési daně nezaplatil. Když chtěli, vždycky něco 
našli, že. Tak chodili a lepili štítky, že už to nemůžeš 
používat. U nás toho už moc nebylo, jediné co, tak 
to křídlo. Tatínek byl z toho celý smutný a jeden ten 
chlap povídá: "Kdybyste mohl prokázat, že na to děti 
cvičí a potřebují to k tréninku, tak by se to dalo ještě nějak 
udělat." Představ si, že ten náš tatínek se tohoto chytil, 
aby ten klavír zachránil. Obrátil se na svou mladší 
sestru, která byla vdaná ve Zlíně, aby nám sehnala 
nějakého učitele na ten klavír. A představ si, že jsme 
chodili asi půl roku za nějakou učitelkou v důchodu 
někde do půldomku, asi na Zálešné nebo kde. Jednou 
za 14 dní, abychom se aspoň něco naučili, abychom 
se kdyžtak mohli prokázat, že na ten klavír cvičíme. 
Takže jsme ty štítky z klavíru mohli sundat, když jsme 
na to cvičili. Tož představ si, tak jsme začali.

To je neuvěřitelný příběh. A v Trnavě nebyl nikdo, 
kdo by Vás učil na klavír?

Ne. A je zajímavé, že ani ve Slušovicích se na klavír 
neučilo. S Mirkem, bráchou, jsme chodili do Slušovic 
k panu Bailovi domů. Až později měli ve Slušovicích 
dole v tělocvičně piano, tak jsme tam jezdili spolu na 
kolech.

Takže jste se naučila základy na piano, a pak už Vás 
páter Pepřík přitáhl ke hře na varhany. Dostávali 
jste za svou snahu i nějakou odměnu?

Páter Pepřík nás obyčejně jednou za rok zavolal na faru 
a řekl: „Nachystejte si sami něco na klavír a uděláme si 
na faře takový koncert.“ Tak jsme přišli, paní Pepříková 
upekla buchtu, a tak jsme si zahráli. Ale to bylo i proto, 
abychom si zvykli vystupovat. A bylo to dobré. 

To je pravda, hrát na mši, kde přijde celá dědina, 
není jen tak. Jste trémistka?

Jsem, veliká. Já jsem byla vždycky taková roztřepaná. 
Proto jsme obyčejně začínali něčím menším, třebas 
hraním na požehnání.

Hrála jsem na varhany i jinde, než v Trnavě?

Ano, když někde potřebovali. Třebas ve Slušovicích, 
v Kašavě, před rokem jsem hrála na Hvozdné. Tak 
krásné varhany tam mají, ale nemají varhaníka. Ale 
hraje se zle, když někde přijdeš a ani nevíš, kde je máš 
zapnout.

Z čeho se skládají současné varhany a jak se vůbec 
ovládají?

Jsou dva manuály, řady těch klaviatur, na které se 
hraje. A pak je tam moc rejstříků, které se povytahují. 
Tím si určuješ, na které řady píšťal budeš hrát. Jsou 
rejstříky na každý manuál zvlášť a pak ještě na pedály. 
Takže když začínáš hrát, musíš si nastavit rejstříky pro 
první manuál, druhý manuál a na pedály, podle toho, 
jaký chceš, aby to mělo výsledný zvuk a jak silně aby 
to hrálo. U toho nastavování záleží hlavně na stupnici, 
ve které hraješ, a na části mše, aby se to do ní hodilo. 
Pak jsou tam ještě další věci, ale to není tak složité, na 
to si člověk zvykne. To je nejlepší zůstat v kostele sám 
a zkoušet si to.

To zní jako hotová alchymie, kdy musíte provádět 
několik úkonů najednou. Mají varhany i nějakou 
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„vychytávku“ na ulehčení?

Na těchto varhanách je výborné, že jdou nastavit 
dvě kombinace rejstříků, A a B, modrá a žlutá. To si 
nachystáš přede mší a už si to jenom přepínáš. Třebas 
když se zpívá Sláva na výsostech Bohu, tak se střídáš  
s lidmi. Zpěvák a lidé – zpěvák slaběji, lidé silněji, 
modrá a žlutá.

Už chápu, proč se varhanám říká „královský 
nástroj“. Je potřeba se o ně nějak starat?

Jednou za čas musíš zavolat varhanáře. Třeba se stalo, 
že nejel celý manuál, musel dojet varhanář a spravit 
to, protože to není jednoduché. Nebo musí dojet, 
když je potřeba varhany doladit.

Napadá mě otázka, dělal Vám minulý režim 
problémy i při hraní na varhany?

Oni nás dřív strašně sledovali. Když jsem byla na střední 
škole, asi ve druhém ročníku, byla jsem předvolaná 
rozhlasem do ředitelny. Víš, co mě tam předvolal? Že 
se nestydím, že v dnešní době chodím do kostela,  
a ještě chodím cvičit na varhany. Tak mě tam zpéroval.

To je hrůza. Ta hra na varhany pro Vás tedy musela 
být opravdu něčím velmi naplňujícím. Je proto 
skladba, kterou si ráda zahrajete, třeba i sama?

Když jsem tam sama a mám čas, tak si nejradši hraju 
třeba Ave Maria, nebo celkově ty mariánské mám ráda. 
A ještě mám velice ráda Largo od Dvořáka. Mám tam 
hromadu různých not, aj od Smetany, Čajkovského, až 
to člověk všecko nemůže hrát, jenom pro sebe.

Co je pak pro Vás největší odměnou?

Jé, vánoční mše! Jejda, když přijeli z té filharmonie, 
já jsem myslela, že jsem aj omládla. Oni tu jezdili za 
pátera Krista, ten to měl moc rád, protože byl taky 
muzikant. Měli i dirigenta, a to jsem měla co dělat  
i já, ale on byl opravdu důležitý, protože táhne celý ten 
sbor i se mnou. To bych si ráda ještě někdy zopakovala, 
ale je k tomu potřeba ten sbor.

Je potřeba i po tolika letech hraní cvičit?

Když už hraješ dýl, tak to už znáš. Ale spíš už se začíná 
hlásit to moje stáří. Špatně vidím, musím tam mít jiné 
brýle, ruce už nejsou to, co bývaly. A navíc ty schody 
jsou pro mě náročné.

Věřím, že to chození do schodů musí být obzvláště 
náročné. Byl v Trnavě někdo, kdo by Vás během 
Vašeho působení mohl vystřídat?

Byl, Pavel Barbořák mi pomáhal, když měl volno. On 
je vyučený varhanář v Krnově, tak to je ideál, že ten 

varhaník si ty varhany může i opravit. Cérky Mikovy, ty 
už byly tak dobré, že hrály samy. Bylo plus, že uměly 
hrát na klavír. Nebo Petra Gajdošíková, ona chodila na 
církevní školu. 

S tím se pojí i otázka – jak to vypadá s nějakým 
nástupcem?

Tož byli tady nějací, kolikrát jsem oslovovala, ale 
nakonec to nedopadlo. Je potřeba tomu věnovat moc 
času, tak to často odradí. 

Závěrem, co byste vzkázala pro zájemce o hru na 
varhany?

Určitě je dobré umět na klavír. A i když to zabere 
hodně času, to potěšení a radost z té hudby pak 
člověka naplní. A těší to o to víc, že je to i služba pro 
druhé, když doprovází na mši při zpěvu. 

Za redakci Trnavského zpravodaje srdečně 
děkujeme paní Škrabanové nejen za silný 
rozhovor, ale také za krásné hudební prožití mší 
svatých v našem kostele. Zároveň přejeme pevné 
zdraví, mnoho radosti ze hry na varhany a také 
slibného následníka, kterému by své umění mohla 
dále předávat.

Pavel Hanulík
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RECEPTY Z NAŠÍ DĚDINY

Vánoční pracky z Hořanska
Snad každá domácnost má svůj ob-
líbený rodinný recept na tradiční 
pokrm, který se dědí z generace na 
generaci. Už od dětského věku pře-
bírají děti od svých maminek různé 
kuchařské postupy a málokdy si 
uvědomí, že i tu maminku musel 
někdo do kuchařského umění za-
světit. I mě jako malou holku bavilo 
pozorovat maminku a babičku při 
vaření či pečení. Jak jim to všechno 
šlo „od ruky“, nemusely otevírat se-
šit nebo knihu s recepty, ale ingre-
dience přidávaly tak, jak se říká, „od 
oka“. Výsledek byl vždycky výborný, 
vše se rychle snědlo a zřídka něco 
zbylo. Když jsem si to chtěla zkusit 
sama uvařit, bylo mi většinou řeče-
no: „To se cérko naučíš a recepty ani 
nebudeš potřebovat! Jsou to léta 
praxe“. No nevím. Vařím i peču ně-
kolik let, ale zatím ty ručně psané 
recepty používám.

Proto jsem se začala věnovat za-
pisování tradičních receptů z naší 
vesnice, aby se uchovaly i pro bu-
doucí generace. I v této hektické 
době se budou objevovat v našich 
kuchyních a připomínat nám naše 
blízké, kteří nám je připravovali.

Jelikož máme předvánoční dobu, 
snad každá hospodyňka se sna-
ží upéct vánoční cukroví, které je  
u ní doma oblíbené. Navštívila 
jsem několik domácností v mém 
rodném „Hořansku“ a pídila se po 
receptu na vánoční cukroví, které 
je nejoblíbenější v této části Trnavy.  
Hospodyňky se nejvíce zmiňovaly 
o vanilkových rohlíčcích, lineckém, 
a hlavně o prackách (pracnách či 
medvědích tlapkách).

A právě pracky jsem si vybrala jako 
první recept pro tuto rubriku. Moje 
babička toto cukroví pekla každý 
rok, všichni se na něj těšili, proto ho 
musela po upečení hned schovat. 
Stávalo se velice často, že skrýš byla 
objevena a krabice byla velmi často 
vyprázdněna ještě před Vánoci. Pak 
nezbývalo než péct znovu. Podob-
ná lapálie se opakovala rok co rok 
a rádi na to s rodinou vzpomínáme. 

Jedna z hlavních ingrediencí u vět-
šiny receptů na pracky jsou vlašské 
ořechy. I v době, kdy nebylo všeho 
dostatek a stávalo se, že i tyto – pro 
náš kraj typické ořechy – nebyly 
dostupné, si naše babičky dovedly 
poradit. Například nahradily oře-
chy něčím, co je pro nás překva-
pivé – jádry od trnek. Tato jádra 
se rozdrtila a použila místo ořechů. 
Výsledný výrobek prý nebyl vůbec 
špatný.

I když pracky asi nechybí na štědro-
večerní tabuli v žádné trnavské do-
mácnosti, možná se najde někdo, 
kdo ještě neměl odvahu je upéct. 
Proto vám pro inspiraci některé zís-
kané recepty předkládám:

Medvědí tlapky 
(podle paní Škrabanové)

280 g tuku
210 g cukru moučka
350 g hladké mouky
100 g nasekaných vlašských  
            ořechů
1 vejce – žloutek
Trochu kakaa + citrónová kůra

Pracky
(od paní Sovjákové)

250 g másla
250 g sádla
180 g cukru moučka
2 žloutky
400 g hladké mouky
1 lžička skořice 
1 lžička mletého hřebíčku
hrst ořechů
trochu kakaa

Milí Trnavjané, 

pečete nebo vaříte ve své kuchy-
ni nějaký tradiční rodinný recept, 
který si dědíte z generace na gene-
raci? Přáli byste si, aby váš rodin-
ný poklad neupadl v zapomnění  
a dochoval se i pro budoucí tr-
navské kuchařky?

Pokud ano, budu moc ráda, když 
mně napíšete e-mail na adresu 
jana.holenakova@seznam.cz. 

Děkuji!

Jana Holeňáková

Sádlové pracky
(podle paní Brhlové)

350 g sádla
280 g ořechů
400 g cukru 
500 g hladké mouky
trochu vanilky a skořice

Pracky
(od paní Bečicové)

250 g mouky hladké
140 g másla nebo sádla
140 g moučkového cukru
2 lžíce kakaa
1 vejce
3 ks hřebíčku – mletého
2 ks nového koření – mletého
Trochu citrónové kůry a prášku 
do pečiva

Vše smícháme a zpracujeme těs-
to, které necháme odležet do dru-
hého dne. Poté těsto dáváme do 
formiček a pečeme na 180 stup-
ňů. Po upečení vyklopíme z for-
miček a ještě horké obalujeme ve 
směsi moučkového a vanilkového  
cukru.
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Den, kdy je Trnávka poprvé písemně 
zmíněna: 21. srpen 1261
Ocitáme se ve 13. století. Evropu na jedné straně sužují 
válečná tažení a bída, na druhé straně se ale také 
aktivně rozvíjí kultura a objevování světa postupuje 
zase o krok dál: křižáci podnikají své výpravy do Svaté 
země, Mongolové napadají východ Evropy, Marco Polo 
vstupuje do Číny, v Paříži se staví katedrála Notre-Dame 
a Přemyslovci si zajišťují dědičný královský titul Zlatou 
bulou sicilskou. Co se však v tento čas děje na východě 
Moravského markrabství, v horách, o které ještě 
obyvatelstvo úrodných nížin nemá valný zájem a ani 
hranice v těchto končinách nejsou přesně stanoveny, 
to asi navždy zůstane z velké části zahaleno rouškou 
tajemství.

Jisté však je přinejmenším to, že lidé začínají osidlovat 
oblasti pod horami, podél významnějších vodních 
toků. Vznikají tak i osady ve středních tocích Dřevnice 
a Lutoninky, z nichž některé přerůstají ve větší či menší 
vesnice. Nejvýznamnější z nich jsou Vizovice, ves  
s úterním trhem, ve kterých se brumovský kastelán 
Smil ze Střílek se svou manželkou Bohuvlastou 
rozhodl založit klášter. Jeho první kroky proto vedou na 
Velehrad, aby pozval mnichy řádu cisterciáků do nově 
budovaného kláštera, který vyrůstá v místech, kde o 500 
let později bude na jeho základech postaven barokní 
zámek. Cisterciácké mnichy si pak zve do Vizovic 
mimo jiné proto, že jsou známí pro svou pracovitost  
a přičinlivost. Aby tito mniši měli o co pečovat a zároveň 
byli materiálně zajištění, věnuje jakožto bezdětný 
klášteru část ze svého vlastnictví, přičemž kompletní 
výčet tohoto majetku udává v zakládací listině 
kláštera z 21. srpna 1261. Tato listina se tak stává první 
písemnou zmínkou mnohých okolních obcí, například 
Slušovic, Lutoniny, Zádveřic či samotných Vizovic. 

Pro Trnavu samotnou je významný popis severní hranice 
obvodu klášterního majetku: „Hranice tedy začíná 

naproti Slušovicím, kde se Ostrata vlévá do Dřevnice a skrze 
nejzazší údolí, které je naproti Slušovicím, stoupá na vrchol 
kopce a na onom vrcholu přechází k pramenu potoka, 
zvaného Všeminka, odkud po témže hřebeni vede dále; 
po pravé straně pramení Rokytenka a po levé Trnávka, za 
těmito prameny zasahuje k Těšíkovskému potoku, po jehož 
toku sestupuje k Bečvě.“ I když z této informace plyne, že 
Trnava jako obec prozatím neexistuje, je z konkrétního 
pojmenování vodního toku zcela zřejmé, že údolí naší 
obce již bylo známé a s největší pravděpodobností 
v nižších partiích osídlené, leč jednotlivé usedlosti 
nevytvářely kompaktní osadu. A jak napovídá název 
potoka, už tehdy to bylo údolí poseté trním.

První písemná zmínka o již existující obci Trnava pak 
přichází až o sto let později, z dob panování Lucemburků, 
kteří se zároveň stávali moravskými markrabaty. Ta se 
nalézá v zápisu v zemských deskách olomouckých 
z roku 1368, kdy byl moravským markrabětem Jan 
Jindřich, mladší bratr Karla IV. V daném zápise stojí, že 
Aleš z Komárova prodává Jaruškovi z Vícemilic všechno, 
co má v Komárově a v Trnavě s lesy, právy, panstvím  
a příslušenstvím. Z tohoto, ale i z pozdějších záznamů je 
zřejmé, že Trnava byla majetkem nižší šlechty. Ze zápisů 
v zemských deskách, které mapují pohyb majetku mezi 
jednotlivými šlechtici, můžeme sledovat další vývoj naší 
obce: Filip z Vícemilic prodává roku 1384 ves Komárov, 
ale Trnavu si i nadále ponechává. Po něm patří Trnava 
nějakou dobu samotnému moravskému markraběti 
Joštovi, synovci Karla IV. Ten Trnavu, jakožto příslušenství 
lenního statku zlínského, postupuje dědičně roku 1397 
Zdeňkovi ze Šternberka, který spolu se svým bratrem 
Ješkem vlastní lukovské panství. Od těchto dob, až 
do zániku patrimoniální správy roku 1848, pak Trnava 
náleží pánům z Lukova.

Pavel Hanulík

SLAVNÉ DNY

Zámek ve Vizovicích - místo, kde kdysi stával cisterciácký klášter
Zdroj: www.turistika.cz
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POHLED DO MINULOSTI

Jak se kdysi chodilo do školy... do Liptálu
Je nedělní odpoledne, prosinec 1947. Kolem druhé ho-
diny odpolední se v Hořansku pomalu scházejí dívky 
a chlapci z Trnavy. Počkají i na opozdilce. Je jim kolem 
dvanácti let. Zachumlaní do teplých kabátů, čepic, šál  
a nezbytných rukavic. Na nohou vysoké vlněné boty. Na 
zádech batoh. Obsah batohu je u všech téměř shodný 
– náhradní oblečení na celý týden a učební pomůcky. 
Čeká je totiž společná cesta do školy. Pěšky do Liptá-
lu. Jako husy v řadě za sebou šlapou do kopce přes Pa-
prádnou a potom směr Liptál. Dnes tolik nenasněžilo, 
takže je nedoprovází dospělí, kteří by jim jinak museli 
část cesty proházet. Často se stává, že sněhu napadne 
tolik, že prodrat se jím je nad jejich dětské síly. Nebyli 
by schopní brodit se vysokou vrstvou napadaného sně-
hu obvykle až po kolena. To pak vesměs rodiče nebo 
starší sourozenci vezmou lopaty a prohazují školákům 
z Trnavy část cesty. Za Paprádnou se potom dostanou 
na cestičku, která je jakž takž prošlapaná od místních 
pasekářů a myslivců. Vede vysokým smrčím. 

Zhruba po dvou hodinách cesty je v Liptálu čeká vyto-
pená ubytovna. Někdy se pravda cesta protáhne – tře-
ba když se strhne sněhová bitka. To si potom ale musí 
pospíšit, aby nezatměli.

V pokojích, kde jsou žáci ubytovaní zhruba po deseti, 
budou přebývat až do příští soboty, kdy je čeká cesta 
zpět, do jejich domovů. Na pokojích si vybalí oblečení, 
které si uloží do nočních stolků, připraví věci do školy 
na pondělní vyučování, případně zopakují učivo. Po-
tom hurá na večeři. Obvykle je k večeři kaše, která po 
několikahodinovém putování sněhem a mrazem přijde 
vhod. Veškerou péči o děti zabezpečují jeptišky po 
celou dobu jejich pobytu. Dětem topí v kamnech, vaří 
jim a dohlížejí na plnění školních povinností. Po večer-
ce uhasí oheň v kamnech, aby nedošlo k požáru. Děti 
uléhají do svých postelí.

Ráno, kolem šesté hodiny, je po nezbytné hygieně čeká 
snídaně. Někdy bílá káva, jindy čaj s buchtou nebo 
chlebem s máslem a marmeládou. Po snídani, před 
sedmou hodinou, se vydají ze své ubytovny do kostela 
na mši a potom do školy. Cesta vede kolem ubytovny 
pro dívky. Chlapci to mají do školy nejdále, ale ne pří-
liš. Školu mají v budově kláštera, který obývají řádové 

sestry Dominikánky. Řádové sestry zde vyučují děti, 
ale také v klášteře hospodaří. Pěstují zeleninu, chovají 
zvířata. Také koně. O koně a hospodářství v klášteře se 
stará pacholek s rodinou, kterého zaměstnává správce 
kláštera a hospodářských budov.

Hodiny vyučování běží v obvyklém stereotypu. Stejně 
tak okamžiky určené modlení před vyučovací hodinou 
a po ní. Odpoledne se rozejdou do svých ubytoven, 
kde si v místnosti, k tomu určené, vypracují školní úko-
ly na další den. Občas někoho potká nehoda a zablátí 
si ponožky, které si potom ve společné umývárně vy-
pere. Přece jenom monotónní běh dnů něco naruší. To, 
když skupinka hochů od místních spolužáků vyslechne 
příběh o zbojnících, kteří si prý prokopali v podzemí 
chodbu, která vede z polí do místního hostince U Kles-
ků. Rozhodnou se vše prověřit. Jejich dychtivý zápal po 
dobrodružství ukončí hospodský, který se nečekaně 
objeví na místě činu a neprojeví pro jejich plán pražád-
né pochopení. Navíc od něho schytají pár lepanců.  

Večeře, hygiena, spánek. Vše se opakuje i další dny až 
do soboty. V sobotu po obědě se skupinky chlapců  
a dívek vydávají na zpáteční cestu do svých domovů. 
Všemiňané jsou v jisté výhodě – mají to blíž. Trnavjané 
šlapou o hodnou chvíli déle. Sobotní odpoledne už trá-
ví doma. Zítra je neděle...

Na závěr
Sepsáno podle vyprávění a osobních zážitků obyvatele 
Trnavy: pan Karel Bečica po zhruba sedmdesáti čtyřech 
letech povyprávěl o zážitcích z "chození" do školy v Liptá-
le. Chodil zde se svými spolužáky po dva roky. Putování za 
školou přes kopce provázelo děti i z dalších vesnic. Školu 
v Liptále navštěvovaly i děti ze Všeminy, Lhoty u Vsetína  
a Rokytnice. Mezi pamětníky těchto „výšlapů“ do ško-
ly patří také Ludmila Gerychová (roz. Sovjáková). V roce 
1949 školní vyučování v Liptále ukončil komunistický 
režim, kdy byly jeptišky přesunuty jinam pod záminkou 
přechovávání rádiové stanice a kolaborace se západem. 
Školní docházku potom naše skupinka školáků dokončila 
v Želechovicích. Tamní ředitelka, Emílie Klusalová, se na-
konec zasloužila o vznik Základní školy v Trnavě – navrhla 
využití budovy po zrušené pálenici v Trnavě právě k tomu-
to účelu.

Pavla Králová
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THE STRUGGLE IS REAL

Recuerdos ze Španělska
Kdybych potkala mé o rok mladší já, za nic na světě by 
mi neuvěřilo, co jsem v roce 2022 podnikla. A že toho 
bylo opravdu hodně. Každoročně si spousta rodin chce 
užít slunné a odpočinkové prázdniny, a proto vycestují 
například do Španělska. Já jsem se tam tento rok vydala 
také, ale z úplně jiných důvodů. 

S motivací naučit se lépe španělsky a trochu se 
osamostatnit jsem se začátkem roku rozhodla hledat 
letní brigádu v zahraničí. Po spoustě marného 
přemlouvání svých kamarádů jsem dospěla k jedinému 
řešení, a to takovému, že vycestuji sama. Mým rodičům 
se samozřejmě můj nápad příliš nezamlouval, ale já 
jsem si stála za svým. Nakonec jsem objevila agenturu, 
která mi za určitý poplatek našla místo a domluvila 
pohovor, kterému jsem se podrobila začátkem března. 
Tím byla situace zachráněna a já i mí rodiče jsme si 
trochu oddechli. Stres se objevil, až když došlo na již 
zmíněný pracovní pohovor. Na rovinu vám řeknu, že 
pohovor ve španělštině přímo s manažerem campingu 
se v té době nedokázal vyrovnat ani mé největší 
noční můře. Naštěstí se vše vydařilo tak, jak mělo, a já 
jsem byla přijata. Olééé, vamos!! Tímto bych i vás ráda 
vyzvala k tomu, abyste se nebáli vyjít ze své komfortní 
zóny a vyrazili poznávat svět a odlišné kultury. Třeba 
jako pracovník, protože tímto způsobem zabijete 
dvě mouchy jednou ranou; nejen, že strávíte čas na 

exotickém místě, ale k tomu si ještě něco vyděláte.  
A právě nejlepší čas na hledání takové pracovní pozice 
je už začátkem roku, který se blíží závratnou rychlostí.

Než jsem se nadála, den D byl tady a s ním i již 
dlouho očekávaný odlet. Přistáním v Barceloně se 
to vše zpečetilo a přede mnou se náhle otevřel nový  
a neskutečně zajímavý svět, ve kterém se z Michaely na 
čas stala „Mikaela“. Pracovala jsem v krásném camping 
resortu, konkrétně v baru na pláži. Ovšem tím nejlepším 
nebyla ubikace, ale lidé, které jsem zde poznala. Na to, 
jak jsem se původně obávala konverzací a používání 
španělského jazyka, brzy se to stalo mou přirozeností.  
A to hlavně díky mým spolupracovníkům a teď  
i přátelům. Náš španělský kolektiv krásně doplňovali 
lidé ze všemožných koutů světa. Ani ve snu by mě 
nenapadlo, že se díky této pracovní příležitosti seznámím 
s lidmi z Jižní Ameriky, ať už jde o Argentinu, Bolívii nebo 
Kolumbii. Spousta známých v Česku se mě teď vyptává, 
jakého charakteru jsou Hispánci a jestli to odpovídá 
filmům, ve kterých jsou zobrazováni. Já osobně bych 
řekla, že to sedí. Jejich obličej nejčastěji zdobí úsměv 
a zpěv s tancem nesmí nikde chybět (dokonce ani na 
pracovišti).

Samozřejmě jedinou náplní mých dnů nebyla pouze 
práce. Spoustu času jsem strávila relaxem na pláži 
nebo cestováním po Katalánsku – měla jsem možnost 
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podívat se například do města Reus, rodiště světově 
známého malíře Antonia Gaudí. Zde mě okouzlilo 
jemu věnované muzeum. Dále jsem navštívila 
nádherná místa, kde se rozprostírají obrovské pláže,  
a to konkrétně Salou, Cambrils a Miami Platja. Jedním  
z nejsilnějších zážitků pro mě byly určitě i slavnosti Sant 
Magí v malebném městečku Tarragona, které se mi 
zalíbilo natolik, že jsem ho navštívila dokonce třikrát. 
Měla jsem tam možnost vidět španělské tradice v celé 
své kráse. Ulice plné cabezudos, Castellers (viz obrázek 
č.3) a gigantes – mi naprosto vzaly dech. Co se týče 
španělského jídla, nemůžu říct, že bych se řadila mezi 
největší fanoušky. Vyzkoušela jsem jejich nejznámější 
pokrmy jako například churros, tortilla de patatas  
a pár typů tapas, ale chobotnice na talíři mi domácí 
svíčkovou prostě nenahradí. Naopak španělské fiesty 
(párty) opravdu stojí za to. Jediný háček je v tom, že 
Španělé většinou vyráží „pařit“ až kolem třetí hodiny  
v noci a domů se vracejí v ranních hodinách. Já jsem to 
udělala prakticky a přímo z klubu jsem vždy zamířila na 

pláž, kde jsem se kochala východem slunce. Na závěr 
jsem se kolem osmé šla nasnídat do tzv. comedoru 
neboli jídelny. Jednoduše nezapomenutelný zážitek.

Jak rychle léto přišlo, tak také odešlo, a mně 1. září 
nezbylo nic jiného než dát tomuto místu a lidem 
sbohem. Se slzami v očích jsme se rozloučili posledním 
„Adiós“ a bylo to. Dva měsíce nabité novými zkušenostmi  
a zážitky se staly minulostí. Do budoucna ale doufám, 
že se se svými novými přáteli ještě uvidím. Do jisté míry 
jsem s nimi stále v kontaktu a oni nepřestávají básnit 
o Praze, proto věřím, že se tam jednoho dne setkáme. 
V každém případě jsem opouštěla Španělsko plná 
motivace s chutí prozkoumat tuto zemi ještě více, což 
se mi následně na podzim i povedlo, ale o tom až příště.

Jakou hlavní myšlenku jsem si z pobytu odnesla?
Že život je mnohem víc než jen takový, jaký ho známe. 
Existuje nekonečno možností a alternativ, jak ho žít, 
přitom žádná z nich není nezvratně správná ani špatná. 
Neměli bychom ostatní soudit jen podle toho, že dělají 
věci jinak než my. Taky jsem si uvědomila, že ne všichni 
lidé žijí v bezpečí a míru. Moji přátelé z Ekvádoru tento 
„luxus“, jak to oni nazývají, bohužel nemají. Proto  
z celého srdce doufám, že tyto kouzelné svátky nejen 
prožijete v míru se svou rodinou a přáteli, ale také 
rozdáte svou lásku a laskavost všem okolo. Jsme tu 
přece od toho, abychom si vzájemně pomáhali. 

Krásné Vánoce všem!

Michaela Vránová

Obrázek č.3 - Castellers

THE STRUGGLE IS REAL
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Andrea Doleželová

Křížovka o ceny

Po čtyři neděle před Vánoci na něm 
zapalujeme svíčky.
Každoročně 5. prosince v podvečer 
navštěvuje děti, aby se přesvědčil, 
že byly celý rok hodné.
Dává se na Štědrý den pod talíř.
Tradiční vánoční pečivo pletené  
z kynutého těsta.
Doprovází Mikuláše a anděla.
První zimní měsíc.
Tradiční vánoční výzdoba, zavěšuje 
se do prostoru tak, aby se pod ním 
dalo políbit – přináší lásku. 
a plodnost.
Poslední den v roce.
Na Štědrý den držíme půst, 
abychom viděli…
Tradiční česká vánoční koleda.
Tradiční křehké cukroví slepované 
marmeládou.
Noc je nejdelší a den nejkratší  
z celého roku.
Děti ho staví ze sněhu pro radost, 
místo nosu mrkev, na hlavě hrnec.
Jeden ze symbolů Vánoc. Město, 
kde se narodil Ježíš Kristus.
Po štědrovečerní večeři všichni  
s očekáváním jdeme k….
Nosí nám dárečky.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16. Tajenka:

PRO MALÉ A NEJMENŠÍ

Pranostiky – doplňovačka

Na svatou _ _ _ _ _ _ _ _ saně do dvorku!

Jsou-li na Štědrý den hvězdičky, ponesou hodně  

_ _ _ _ _ _ _ _.

O svatém Mikuláši _ _ _ _ _ _ často práší.

Když krtek ryje v lednu, končí zima v _ _ _ _ _ _.

Na _ _ _ _ _ _ _ _ zimy polovice.

Na Matěje rampouchy, úrodný rok na _ _ _ _ _.

(Barborku, slepičky, snížek, květnu, Hromnice, mouchy)

Pravidla pro luštitele
Pro zařazení do slosování o ceny je nutné do 28. února zaslat na e-mail: trnavskyzpravodaj@email.cz správně 
vyplněnou celou křížovku, nestačí pouze tajenka. Na vylosované čekají pěkné ceny od obecního úřadu. Hlavní 
cenou je poukázka v hodnotě 500 Kč do knihkupectví. Soutěž je určena dětem do 15 let. Příjemné luštění a hodně 
štěstí při losování. Výherci z minulého čísla jsou: Erika P., Dominik Ch. a Patrik a Viktorie M. Gratulujeme!  
Tajenka z minulého čísla: PODZIMNÍ RADOVÁNKY

Vážolyní  

Ňkosánívá

Níslebru

Bováboní

Loníkouvá

Borsnowding

Věstaní láhusněka

Zimní radovánky – přesmyčky
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Dneska odpočinek.  
Jen ale… počkej tady 

Štístko, hned se 
vrátím. Tady ale něco 

nehraje…  
dnešek 
nebude  

tak klidný,  
jak si  

myslím.

Moje čokoláda?  
Štístko? Kde jsi?!

Hmm…

Přeji si být 
zlatý…Přeji  
si udělat  

Ele radost. 

WOW!

Kde je  

Štístko?

Přátelství je 
důležitější, 
než nějaká 
čokoláda 
či cokoliv 
jiného.

PŘÁNÍ
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PŘÍRODA

Darujte jmelí
Málokterá rostlina je opředena tolika pověrami  
a mýty jako právě jmelí. Jmelí bílé neodmyslitelně patří  
k symbolům Vánoc. V období zimy – období vánočních 
svátků zdobí zelené keříky téměř všechny domovy. 
Jeho symbolika je především ve vzhledu – jmelí je 
stále zelené svěží barvy. V dávných dobách se věřilo, 
že jmelí přináší štěstí, chrání člověka před neštěstím, 
nemocemi, ohněm, úderem blesku. Jako symbol 
návratu světla se věšelo do štítů domů, na zeď.

Jmelí je poloparazitická rostlina, která vytváří na svém 
hostiteli zprvu menší, postupem času i půlmetrové 
trsy stále zelených větviček. Pokud je někde k vidění 
trs o větším průměru – např. půl metru, můžeme 
si být jisti, že jeho stáří je okolo dvaceti až třiceti let. 
Jmelí rozšiřují ptáci, ale nikoliv svým trusem, jak 
se dříve předpokládalo. V dnešní industrializované 
krajině nemají ptáci dostatek potravy a ani klid. Proto 
vynášejí bobulky jmelí vysoko do korun stromů, kde 
z rozmačkaných bobulek otírají zobákem jedovatá 
semínka o větve stromů a tím lepkavé zbytky bobulek, 
které obsahují semínka ulpí na větvích stromů, kde 
postupem času vyklíčí. Ptáci nemají jmelí rádi, ale 
nezbude jim nic jiného. Jmelí by nekonzumovali, kdyby 
měli na výběr něco jiného.

Při určitém počtu keříků jmelí stromu nic nehrozí, ale 
může být problematické počet keříků regulovat. Ze 
svého hostitele si odebírá vodu a minerální látky. 

Za nejkvalitnější se považuje jmelí, které roste na 
jabloních, hlohu, jedli, smrku. Obecně se rozlišuje jmelí 
rostoucí na listnatých a jehličnatých stromech. Jmelí 
rostoucí na ořešáku, lípě, topolu a javoru je toxičtější, 
proto z těchto stromů rostlinu nesbíráme.

Léčivé účinky jmelí na zdraví člověka jsou 
známy už od středověku a jako lék se používá do 
dneška. Jeho hlavním léčebným účinkem je regulace 
krevního tlaku – odstraňováním vápenatých usazenin  
v cévním systému. Posiluje srdeční sval a zlepšuje 
krevní oběh. Tím se stává vynikajícím preventivním 
prostředkem proti civilizačním potížím dnešní doby.  
Dobře pomáhá i při návalech krve do hlavy, odstraňuje 
pocity strachu a nervozity, léčí onemocnění štítné 
žlázy. Přispívá také k regulaci cholesterolu. 

Sběr jmelí k léčebným účinkům je ideální v březnu, 
kdy obsahuje nejvyšší množství účinných látek.  
K léčebným účelům se sbírají listy, nikoliv stonky nebo 
bobule. Bobule obsahují jedovaté látky.

Nejvhodnější je používat jmelí ve formě tinktury. 
Tinkturu jednoduše vyrobíme ze 150 g nasekaných 
listů (nikdy ne plodů!), které zalijeme 1 litrem  
40 % – 60 % alkoholu. Nádobu s obsahem uzavřeme  
a necháme luhovat po dobu jednoho až jednoho  
a půl měsíce za občasného protřepání. Po vyluhování 
přecedíme a necháme ustát. Užíváme 6 až 8 kapek 
rozpuštěných ve sklenici vody po dobu 6 až 8 týdnů. 
Po této době užívání si dáme pauzu nejméně na 
týden. Tinkturu není vhodné užívat nepřetržitě, 
obvykle několikatýdenní kúra postačí. Je možné 
použít také studený macerát, protože varem se 
účinné látky ničí. Do litru studené vody vložíme  
3 g nasekaných listů a necháme macerovat přes 
noc (cca 8 hodin), po této době macerát přecedíme.  
Dávky nezvyšujeme, protože tím neuspíšíme účinek 
léčebných látek. V případě použití usušených listů je 
účinnost maximálně jeden rok.

Při užívání této byliny v uvedeném dávkování nebyly 
zjištěny žádné nežádoucí účinky – dle informací  
v odborné literatuře. Přesto je na místě opatrnost. 

Použitá literatura a zdroje:
Byliny léčí – Jarmila Podhorná; Věčně zelené naděje – 
Josef A. Zentrich, Josef Jonáš; Malý atlas liečivých rastlín – 
L.Thurzová a kol.; Naše liečivé rastliny – Velgosová Marta, 
Velgos Štefan; Moje léčivé rostliny – Maria Treben

Kurz:
Bylinková škola – kurz praktické fytoterapie – Jaroslava 
Divílková, Vizovice

Pavla Králová
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UPOUTÁVKY A INZERCE

Novoroční
koncert

Obecní úřad Trnava a Římskokatolická farnost  
Trnava pořádají novoroční koncert

Tria ARS ANIMAE
NEDĚLE 1. LEDNA 2023

18:00 ■ Trnava ■ kostel Navštívení Panny Marie

Na novoročním koncertě zazní kromě 
operních a duchovních skladeb  

také vánočně laděné písně.

Lenka Rafajová - soprán, Jiří Šon - klavír, varhany,  
Kateřina Oškerová - mezzosoprán

www.farnost-trnava.czwww.trnava.cz

TRNAVSKÉ 
DÁRKY

ZAKOUPÍTE  
NA OÚ

Inzerce



Trnavské kalendárium
  1. 1.  Novoroční koncert ARS ANIMAE – Obecní úřad Trnava a farnost Trnava

20. 1. Reprezentační ples školy – SRPŠ

22. 1. Dětský karneval – SRPŠ

27. 1. Ples lyžařského klubu Trnava – SK Lyžařský klub Trnava

18. 2. Končinový průvod obcí – SDH Trnava

           Končinová zábava s kapelou Rider's – SDH TRNAVA

22. 4. Memoriál R. Oškery (mezinárodní volejbalový turnaj) – SK Orfeus Trnava

30. 4. - Pálení čarodějnic – VK Trnavští jeleni z.s.

1. 5.  3. ročník pohárové soutěže O pohár starosty obce – SDH TRNAVA 

1. 5.  3. ročník pohárové soutěže O pohár pivovaru Vraník – SDH TRNAVA

26. 5. Pouťová zábava KŘÍDLA 

17. 6. Po stopách loupežníka Píšťalky – SK Lyžařský klub Trnava

  4. 8. Letní lyžařská zábava KOSOVCI – SK Lyžařský klub Trnava

Srpen: výšlap na Svatý Hostýn – SDH TRNAVA

3. 9. XVI. ročník Trnavský kolík – pivovar VRANÍK

1. 10. Farní den – farnost Trnava

4. 10. Trnavský vrch – XXIX. ročník okresního přeboru v přespolním běhu – ZŠ Trnava

Listopad: k tanci a poslechu kapela Trnkovjanka – SDH TRNAVA

Listopad: rocková zábava – SDH TRNAVA

1. 12. Rozsvícení stromečku s jarmarkem – Obecní úřad Trnava 

31. 12. Silvestr pro děti – Obecní úřad Trnava 


