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SLOVO REDAKTORA

Slovo redaktora
Jaro už je tady! Alespoň podle kalendáře. A s ním i první letošní číslo našeho zpravodaje. Trnavský čtvrtletník byl oděn zásluhou našich mladých
grafiků do nového hávu. Tradiční rubriky zůstávají stejné. Přibylo však příspěvků z akcí, které se výraznou změnou covidové situace začaly opět po
více než roční pauze konat. K velké spokojenosti všech účastníků. Společná setkávání nám všem chyběla. Místní spolková činnost nabírá plné obrátky. Bude se konat školní ples, volejbalový turnaj a další akce. Novinkou
je stránka určená mladým čtenářům. Věříme, že se stane tradiční součástí
našeho zpravodaje. Blížící se velikonoční svátky jsou pro nás pro všechny
nejen symbolem jara, ale taky symbolem naděje. Naděje a víry ve vítězství.
Dle křesťanské tradice Kristus vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa…
V této nelehké době, kdy za humny zuří strašlivá válka a v kyberprostoru
se šíří dezinformace o jejím průběhu, se vzedmula obrovská vlna solidarity
vyjádřená materiální i finanční pomocí těm, kteří trpí. Všichni věříme, že
se podaří s vydatnou pomocí celého světa tuto nesmyslnou agresi zastavit. Čím dříve, tím lépe. A blížící se Veliká noc by mohla být pro nás pro
všechny přímo symbolickým bodem konce utrpení nevinných dětí, jejich
rodičů i prarodičů. Většina z nás již válku nezažila, ale mnozí pamatujeme
dočasný vstup „spřátelených“ vojsk na území naší republiky. Ne, to si nikdo
z nás určitě nepřeje. A proto věřme, že letošní jaro bude ve znamení konce
řinčení zbraní, bombových výbuchů a umírání… Naděje a víra ve vítězství
rozumu, nechť zůstává v našich myslích a je podpořena našimi činy. Život
má smysl a je krásné jej žít v míru… Přeji vám všem pěkné Velikonoce,
pěkné jaro a pěkné počtení…
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SLOVO STAROSTY
OBECNÍ INFORMACE

Milí spoluobčané,
dovoluji si vás co nejvřeleji pozdravit z půdy obecního
úřadu a chci vás prostřednictvím několika málo řádků
podpořit v tolik očekávaný příchod jara, který nám, co
nevidět, připomene kukačka, přílet hejna vlaštovek či
ve výškách znějící sólo slavíka. Sice ještě zubaté, ale
i tak hřejivé sluníčko, kterého jste si jistě bezpochyby
všimli, nás svými lechtivými paprsky každodenně dřív
a dřív vytahuje z našich obydlí, dodává nám tolik potřebnou energii a chybějící vitamín „D“. Stále intenzivněji nás upozorňuje na příchod Svatého týdne a svátků
velikonočních, jejichž charakter umocňují lidové zvyky
a tradice, které se i já snažím předávat nejen svým potomkům. Dovolím si malý přídavek:
„Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.“
Těšme se tedy z každého okamžiku svého života, stráveného s rodinou, se svými nejbližšími a všemi přáteli.

Navzdory turbulentním
mezinárodním událostem
zapomeňme na vše nedůležité, co nás rozděluje
a ptejme se sami svého
svědomí, co je v životě
opravdu důležité. Děkuji
vám všem, kteří pomáháte lidem postiženým
ztrátou rodiny, domova
a rodné vlasti! Děkuji vám
všem, kteří jste ochotni
obětovat něco ze svého
pohodlí. Pomáhat je lidské!
Ze srdce vám přeji klidné svátky velikonoční, pevné
zdraví a neutuchající víru v lepší časy.
Motto: „Žádný liják netrvá dlouho.“
Petr Štěpaník, váš starosta

Informace a kontakty
Obec Trnava

Kontakty:

www.trnava.cz

starosta@trnava.cz

577 988 293
602 511 491

matrika@trnava.cz

577 988 223

ucetni@trnava.cz

577 988 223

www.facebook.com/obectrnava

Úřední hodiny

Matrika
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8.00–11.30

12.30–17.00

Středa:

8.00–11.30

12.30–17.00

Úmrtí:

Narození:

Vojtěch Gabrhelík 			
Martin Malčík 			
Tomáš Pavelka 			

Pondělí:

1/2022
1/2022
2/2022

Miroslav Staněk 			
1/2022
Vlasta Gerychová 			
1/2022
Vojtěch Vičík 				1/2022
Roman Řezník 			
1/2022
Zdenka Šlahařová 			
2/2022
Stanislava Bednaříková 		
2/2022
Václav Dolanský 			
3/2022
Františka Dolanská			3/2022
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Z OBCE

Renovace hřbitova
Počátkem jarních měsíců projde místní hřbitov proměnou v podobě oprav veřejného osvětlení, vodoinstalace a oplocení. Právě v důsledku prací na novém
oplocení v rámci rozšíření hranic hřbitova, vyzýváme
nájemce hrobových míst, aby zatím posečkali s jejich
jarní výsadbou z důvodu volného přístupu lesní zvěře.

Poptávka po volných
ubytovacích kapacitách
Vážení občané,
v návaznosti na množící se dotazy, jak ze strany externích zaměstnanců dojíždějících do naší obce za prací
(možnost i dlouhodobého pronájmu za úplatu), tak
i vzhledem k novému usnesení vlády k nouzovému
ubytování a plánované redistribuci uprchlíků válkou
zdecimované Ukrajiny, si vás dovoluji požádat o zprostředkování tipu, nebo přímo o nabídku volných ubytovacích kapacit v obci Trnava. Pokud budete mít tip či
přímo zájem, obraťte se, prosím, s vaší nabídkou osobně na Obecní úřad Trnava v úřední dny, popř. telefonicky na tel. č.: 602 511 491.
Petr Štěpaník, starosta

Současně dáváme na vědomí, že správcem místního
hřbitova byl stanoven pan
Petr Řepišťák, Bánov č. 250, tel. č. 605 325 304,
kterého je nutno vždy předem telefonicky kontaktovat,
má-li dojít k jakémukoliv záměru s hrobem, tzn. vyměření, výkop, opravy pomníku, úpravy, ukládání uren, aj.

Od dubna si připlatíme za jízdné
Sdělení Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK)
Od 1. dubna 2022 mění stát systém slev na jízdném ve
veřejné dopravě. Nově budou mít děti od 6 do 18 let,
studenti do 26 let a senioři nad 65 let nárok na slevu
50 % z jízdného namísto současných 75 %. Sleva 75 %
z jízdného zůstane zachována pouze pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P.
Nárok na slevu musí prokázat cestující od 15 do 18
let a cestující nad 65 let platným osobním dokladem
s fotografií, studenti ve věku 18–26 let studentským
průkazem s fotografií. Děti do 6 let se i nadále přepravují bezplatně, stejně jako průvodci cestujícího držitele
průkazu ZTP/P.
Zároveň bude stanovena jednotná cena za převoz kol,
a to 10,- Kč bez ohledu na délku trasy.
Cestovné je možné platit hotově, platební kartou, mobilním telefonem nebo kartami Zetka či ODISka, které
navíc umožňují zvýhodněný přestup mezi spoji do 30
minut (cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním
spoji). Slevy se počítají z plného jízdného a zaokrouhlují se vždy na celé koruny dolů.
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Z OBCE

Pošta v novém kabátě
Mnozí z vás zaznamenali dvoudenní uzavření pobočky České
pošty v naší obci. Důvodem byla plánovaná rekonstrukce a nutné opravy, které přispějí ke spokojenosti nejen zaměstnanců, ale
i občanů obce.
Pobočka sídlí v budově obecního úřadu, kde si pronajímá prostory. Ty se
nacházely již v havarijním stavu. Tomu se nelze divit, protože poslední rekonstrukce, resp. malování, proběhlo před 18 lety. Z hlediska hygieny a bezpečnosti práce bylo toto prostředí dále nepřijatelné. Z vlhkých stěn, napadených plísní, postupně odpadávala omítka.
Návrh na rekonstrukci padl na zářijovém zastupitelstvu. Byla naplánována na zimní měsíce, kdy jí mohl zaměstnanec obce, Radek
Vajďák, věnovat plnou pozornost. Měla proběhnout již v lednu, ale kvůli karanténním
opatřením byla přesunuta na únor. Všechny
práce se uskutečnily od 24. do 27. února.
Na dva pracovní dny byla pobočka uzavřena,
k dispozici našim občanům byla pobočka ve
Slušovicích se všemi svými službami včetně
zásilek, které tam byly převezeny.
Na rekonstrukci se podílela firma ELZVO
s.r.o., jejíž zaměstnanci provedli novou elektroinstalaci a výměnu světel. Další práce probíhaly pod dohledem Radka Vajďáka. K prosvětlení prostoru přispělo odstranění mříží
z oken. Zároveň byly vyměněny parapety.
Snížením stropů se vylepšila tepelná izolace.
Následovala sanace zdiva, omítnutí a vymalování místnosti. Celková cena rekonstrukce dosáhla 180 tisíc Kč.
Mříže na oknech a vlhké zdivo
Vedoucí pošty se v novém prostředí cítí velmi
dobře, místnost je nyní prosvětlená, provzdušněná a čistá. Účelem oprav bylo nejen zkvalitnit
pracovní prostředí, ale také investice do zachování provozu pošty v naší obci. Dle mého názoru je
pošta hojně využívána a nyní splňuje požadavky
moderního zázemí. Od října loňského roku nabízí
také službu Balíkovna, rychlé a cenově výhodné
vyzvednutí či podání balíku přímo na pobočce.

Plesnivé zdi a podlaha

Do budoucna je v plánu pokračovat rekonstrukcí
místnosti pro matriku a zajištěním lepšího internetového připojení na obecním úřadě. Věřím, že
všechny tyto, ale i další plány se podaří v blízké
době zrealizovat.
Andrea Doleželová, zastupitelka
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Odpadové hospodářství
Milí spoluobčané,
od 1. ledna 2022 nabyly účinnosti dvě nové vyhlášky, a to Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství a dále Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství (viz vyhlášky na úřední desce www.trnava.cz ).
Jak jsem se již zmínil v předvánočním vydání Trnavského zpravodaje, z pohledu péče řádného hospodáře jsem
stanovil poplatek na rok 2022 v celkové výši 840,- Kč/osobu. Poplatek je pomyslným obrazem celkově vynaložených nákladů na odpadové hospodářství předešlého kalendářního roku, viz níže.

VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA ODPADY - OBEC TRNAVA
2020

2021

POČET OBYVATEL

POPLATEK/os.

PŘÍJMY*

VÝDAJE*

ROZDÍL DOTOVÁN OBCÍ*

1137

500 Kč

730

934

204

POČET OBYVATEL

POPLATEK/os.

PŘÍJMY*

VÝDAJE*

ROZDÍL DOTOVÁN OBCÍ*

1141

500 Kč

847

972

125

Příjmy 2021*
Poplatky obyvatelé

Výdaje 2021*
581

Nebezpečný odpad

23

Poplatky podnikatelé

12

Sklo a bioodpad

293

Sběr papír a železo

92

Směsný odpad

656

Zpětný odběr Ekokom

celkem

162

celkem

972
* v tisících

847

Celkové nahoře uvedené náklady na odpady nejsou konečné. S tímto jsou ještě spojené vedlejší náklady, jako
jsou např. pojištění a provozní náklady sběrného dvoru, mzdové náklady, náklady na energie a pohonné hmoty,
pronájem popelnic či pořízení evidenční výpočetní technologie.
Spousta z vás si zdražování odpadů nezaslouží
Vaším uvědomělým a zodpovědným chováním k odpadovému hospodářství se vyhněte možnosti odpad vůbec
vytvářet, předcházejte vzniku odpadů, např. poučení o environmentálně příznivém přístupu hned při nákupu
v obchodech (místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové na potraviny, drogerii, opětovné
použití výrobků, oděvů, apod.). V opačném případě se snažte nahromaděný odpad co nejvíce třídit a snižovat
jeho váhu, neboť tím ušetříte nemalé finanční prostředky obce, ale hlavně své výdaje za poplatky v letech následujících!

VEŘEJNÁ BESEDA – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vzhledem k množícím se dotazům na adresu systému odpadového hospodářství jsme ve
spolupráci se zástupci společnosti „Mojeodpadky“ naplánovali besedu s občany, která se
uskuteční v zasedací místnosti v 1. patře Obecního úřadu Trnava.

TERMÍN: středa 6. dubna 2022 v 17:30 hod.
Plánovaná beseda je určena pro veškerou trnavskou veřejnost, která se
chce více informovat o stávajícím systému odpadového hospodářství
v naší obci, proto neváhejte přijít.
Jsme připraveni na vaše dotazy, budete vítáni!
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NA KUCHYŇSKÉ ZBYTKY NEJLEPŠÍ JSOU SLÍPKY!

domác

Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?
Zbytky z kuchyně, tj. slupky od zeleniny, ovoce, zbytky pečiva, sedlina
z kávy a tak dále, to vše je původcem zápachu, který se především v letních
měsících často line z popelnic. Zapomínat bychom neměli ani na larvy
a mouchy, které v takovýchto popelnicích doslova hodují. Máte plechovou popelnici a rezaví vám dno? Tak vězte, že je to kvůli bio odpadu, který
obsahuje až 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky rozložitelný odpad
původcem skleníkových plynů a toxických výluhů. To jsou hlavní důvody,
proč bio odpad do popelnice NEPATŘÍ!!!

Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Ideálním řešením, jak se vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady, a především
také s kuchyňským bio odpadem, je kompostování. Správné kompostování není žádná věda. Stačí
dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost nevysychal, nebo naopak nezačal hnít, čas od času
prohodit vidlemi, a je to. Zapůjčený kompostér od obecního úřadu je přímo k tomuto přizpůsobený. Díky pestrému složení vám poté vznikne kvalitní hnojivo do záhonků nebo do květináčů.
Správný kompost navíc vůbec nezapáchá!

Co vše mohu kompostovat?
Do kompostérů můžete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, květiny vč. hlíny, trávu, listí, papírové kapesníčky a utěrky v menší míře, čajové sáčky, kávové filtry a sedlinu, trus býložravých
zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír a další.

Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
Kromě kompostování je také skvělý způsob, jak naložit s bio odpadem,
domácí chov slepic. Bohužel úbytek domácích chovů je smutným trendem dnešní doby. Přitom mít doma pár slepiček má hned několik benefitů! Slepice se vám s radostí postarají o zbytky z kuchyně – i o ty živočišné!
Díky pestré skladbě bio odpadu z kuchyně slepice mají navíc dostatek
zábavy a laskomin, za což se vám odvděčí kvalitním domácím vejcem.
Ten pocit, že neplýtváte jídlem (zbytky nejsou odpadem, ale krmivem),
a že se v klecovém velkochovu mačká o něco méně slepiček, fakt stojí za
to. Slepičí trus, tzv. „slepičince“, slouží také jako velmi kvalitní hnojivo,
které se dnes dokonce i prodává, a ne zrovna levně.

Více informací můžete najít na YouTube, Facebooku nebo Instagramu

MOJE ODPADKY.

í

Z OBCE

Sběrný dvůr v roce
2022

Brány sběrného dvoru budou opět otevřeny od
pátku 8. dubna 2022 každý SUDÝ týden v měsíci,
a to ve dnech*:

PÁTEK 15:00 – 17:00 hod.
SOBOTA 09:00 – 12:00 hod.
Odpad bude možné odkládat na SD pouze na základě předložení evidenční ODPADOVÉ KARTY, kterou
jste obdrželi v kanceláři OÚ Trnava.
* Provozní doba vyhrazena.
O aktuálních změnách budou občané včas informováni vyhlášením v místním
rozhlase, na obecním facebooku, příp. zveřejněním
v Trnavském zpravodaji.
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ZASTUPITELÉ
ODPOVÍDAJÍ
Petr Štěpaník, starosta
Také v jarním vydání Trnavského zpravodaje jsme
Kdysi před léty jsem snil, jako každý druhý, o možnosti
oslovili zastupitele naší obce s otázkou, která má přibýt jedním z filmových hrdinů 60. let minulého století, nebo ovládat alespoň střípek jejich schopností.
blížit jejich pohled na svět. Protentokrát je pro ně přiČasem jsem dospěl k názoru, že v reálném životě by
pravená otázka z oblasti sci-fi, a tak zastupitelé mohli
to bylo hrozně otravné. Občas je lepší být „normální“
upustit uzdu své fantazii a naplno se projevit bez ja- a stát pevně nohama na zemi. Ale přeci jen bych nyní z čistě prokýchkoliv běžně vymezených mantinelů…
fesního hlediska uvítal alespoň jednu nadlidskou schopnost – manipulaci s časem. Přál bych si mít daleko více času na rozkvět naší

„Jakou byste chtěl(a) mít super schopnost a proč?“ obce a být co nejvíc nápomocen v řešení problémů, dotýkajících se

přímo našich spoluobčanů. A co bych nabídl jako benefit? Ochotu
a pochopení, lidský přístup, dostatek vůle a nadšení pro dobrou
věc.

Helena Březíková, místostarostka
Přála bych si super rychlost. A to v případě stavby
kanalizace. Aby vše proběhlo rychle, bez nepříjemných průtahů, nervózních občanů, řidičů atd. Abychom všichni byli v pohodě, a nakonec měli radost
z díla, které se nám konečně podařilo zrealizovat.

Jiří Dolanský

Vlastimil Bednařík, místostarosta
Tato otázka je podána na něco, co nikdo nemá a ani
mít nebude. Přesto, jestli bych si mohl přát mít něja-kou „super schopnost“, tak umění předvídat budouc-nost. A proč? Každý z nás skoro denně řeší mnoho
různých situací a následně musí učinit rozhodnutí, jak
to vyřešit, objednat, jak financovat (za jakou částku). A jen čas ukáže, jestli naše rozhodnutí bude správné anebo ne. Touto schopností
bychom tomuto všemu předešli.
„Jak by vypadal náš život, ve kterém by bylo vše přesně naplánováno a bez chyb…?

Petr Chmelař

Dodnes jsem žádnou super schopnost mít nechtěl.
Nikdy jsem nad touhle otázkou nepřemýšlel, protoMyslím si, že by ji neměl mít ani nikdo na světě. Je
že super schopnosti lze vidět jen ve sci-fi filmech. Na
totiž lehce zneužitelná. Pokud bych však nyní tuto
světě je ale spoustu lidí, kteří mají dar a schopnosti
vlastnost měl, použil bych ji na to, co je pro každého
dokázat něco víc než jiní. Ať už se to týká vědomostí,
z nás v této době aktuální, a to je zastavení války.
umění, sportu, lékařství...
Dotýká se nás všech. Zařídil bych, ať lidé mohou znovu žít ve zdra- Kdybych nějakou super schopnost opravdu mohl mít, tak by neví, v klidu a radosti se svými blízkými a rodinami.
záleželo jakou. Důležité by bylo, jestli by byla ku prospěchu lidem,
veřejnosti.

Jana Krčmová

Adam Páleníček

Pokud se počítá mezi super schopnosti schopnost
Mnohokrát jsem si říkal, že bych chtěl umět vrátit čas,
rozdávat radost, a především pozitivní přístup
číst myšlenky nebo třeba mít nějakou super schopk životu, tak bych chtěla umět toto. Protože s úsmě-nost, kterou vidíme v Marvelovkách v kině. Nicméně,
vem a radostí ze života jde zvládnout i to, co se zdá
když jsem se nad tím hlouběji zamyslel, dospěl jsem
na první pohled nezvládnutelné…. Mimochodem
k závěru, že to vlastně asi ani nechci. Právě to, že věci
umět létat by taky nebylo špatné…
nemůžeme změnit, že ostatním nevidíme do hlavy, že nemáme super schopnosti, které by nám vše usnadnily, dělá život zajímavější.
Navíc si myslím, že vlastně každý má super schopnost. U každého
totiž existuje nějaká dovednost, něco, v čem vyniká, co zvládá lépe
než ostatní, a to bez pochyby je super schopnost. Důležité je ji jen
objevit.

Tomáš Hubáček

Andrea Doleželová

S touto rubrikou jsem v minulosti přišel do redakce
Otázka na super schopnost mě hodně překvapila.
zpravodaje, abychom společně přiblížili občanům
Občas bych si přála nějakou mít, třeba umět číst myšjednání a postoje lidí, kteří zastupují jejich hlas při
lenky nebo být neviditelná, ale jen na chvíli. Zároveň
veřejném dění. Záměrem bylo představit názory
mě děsí zodpovědnost, kterou by takový dar s sebou
a činy na konkrétních projektech, událostech, které
nesl. Pokud bych si opravdu měla nějakou super
se týkají Trnavy. Věřím, že pro naše občany by bylo velmi prospěš- schopnost vybrat, souvisela by s mojí profesí. Byla by to magie, díky
né pozorovat, jak se jednotliví zastupitelé dívají na bytovou otáz- které bych mohla pomáhat uzdravovat.
ku, fotbalové hřiště nebo přemístění MŠ do budovy ZŠ. Místo toho
máme otázky velmi abstraktní, které spíše než k reálnému poznání, vedou k prázdnému výčtu kladných lidských vlastností ve velmi
oportunistické formě.
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Ochotníci v Trnavě
Zimní období bývalo na vesnici vždy takové poklidnější. Většinou hodně sněhu a potok zamrzlý. Idylka pro milovníky lyžařských sportů. Ale v Trnavě všichni nelyžovali. V kalendáři na tento rok, určitě jej máte doma, je v sedmém
týdnu roku 2022 krásná vzpomínka na trnavské divadelníky. To je roků, co se v Trnavě naposled hrálo divadlo….
Cože, vy si to ještě pamatujete? Ale takových už moc není. Ale prý to bývalo dobré. Co si tak trochu zavzpomínat?
Oprášit dávné vzpomínky se pokusili manželé Jana a Josef Lužní.
Jano, slyšel jsem, že tvůj tatínek to měl v Trnavě všechno na svědomí?
Divadlo se v Trnavě hrálo již dříve. Můj tatínek se zapojil do činnosti trnavských ochotníků v roce 1956. Od té doby
jsme v tom byli namočení celá rodina. První divadelní kus, který režíroval, se jmenoval „Pivoda, vodník pod vyšehradskou skálou“. Pohádková hra o čtyřech dějstvích plná vodníků a jejich dušiček, které lovili ve Vltavě. Autorem
příběhu je pražský dramatik František Langer.

Premiéra byla na Palérni počátkem roku 1957. A bylo plno! Na dochované fotografii jsou aktéři prvního představení:
Vilém Vičík, Hubert Fottera, Rostislav Škrabana, Marie Mišurcová, Jaroslav Mikerásek, Jan Klásek a Dana Srbová – nápověda
Takže bezesporu úspěšný začátek. A co bylo dál?
První hra o vodníkovi odstartovala tradici trnavského amatérského divadla.
Kde jste zkoušeli?
V Trnavě byly dva sály, kde se divadlo hrálo. Ze začátku se hrálo v sále na Palérni. Asi v roce 1970 se stal naší domovskou scénou větší sál v hostinci Na rozcestí.
Kolik představení se za sezónu nacvičilo?
Hrálo se každý rok jedno představení. Od podzimu se zkoušelo a ke konci zimního období, tedy v únoru a březnu
se hrálo pro veřejnost. Na každém představení bylo vždycky plno.
Jak to bylo s kulisami na jednotlivá představení?
Kulisy jsme si vyráběli svépomocí. Většinou je dělal Jirka Vičík. Na plátno se namalovala okna. Křesla a stolek se
donesly od Vičíků z obyváku. Často se vzaly nějaké historické kulisy, které byly uložené na půdě a předělaly se pro
potřeby nového představení. Scéna byla vždy velmi jednoduchá.
Kdo představení režíroval?
Každou hru měl ve své režii můj tatínek.
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Kde bral náměty a inspiraci?
Scénáře vydávalo vydavatelství Dilia. Odtud čerpal pan režisér náměty pro trnavské ochotníky. Každý rok si bral
dovolenou a jezdil o prázdninách s manželkou do Vysokého nad Jizerou, kde byl festival vesnických ochotnických
souborů. Během týdne viděli třeba pět divadel. Od roku 1963 jsme patřili pod Osvětovou besedu v Gottwaldově.
Při té existoval poradní sbor pro ochotnická divadla. Tatínek do Zlína pravidelně jezdil. Probíralo se tam kdo a co
bude v dané sezóně hrát. Když jsme měli premiéru, přijela do Trnavy tříčlenná komise, která zhodnotila představení i výkony herců. Vždycky nás pochválili. Dostali pohoštění a za rok přijeli znovu.
Kolikrát se každá hra hrála?
V Trnavě zpravidla dvakrát a vyjíždělo se v rámci okresu. Vždycky
se jezdilo do Hvozdné. Hrávali jsme ve Vlčkové a dokonce jsme
hráli v hospodě na Pinduli. Tam byla zajímavá věc. Ze šatny se na
jeviště lozilo po žebři. Já jsem byla tehdy v šestém měsíci, a to
bylo opravdu náročné několikrát za představení lézt po žebři na
pódium a zpět.
Hvozdná, to je bašta ochotnického divadelnictví v regionu…

„Bohatý chudák“- drama (1967) Zdeněk Vrchovský, Antonín Boček, Miroslav Balůsek,
Dáša Vajďáková, František Fottera, Miroslav
Staněk, Dana Srbová, Alois Polášek, Jan Klásek,
Rostislav Škrabana, v popředí: Jarmila Krovická, Vilém Vičík, Jarmila Balůsková

V osmdesátých letech jsme byli snad lepší než oni. Měli ale proti
nám lepší zázemí, to je pravda. Ale nepamatuju si, že by oni hráli
na oplátku u nás.
Dalo by se říci, kolik herců se za ty roky v divadelním souboru
vystřídalo?
Herci se na každou hru sháněli znovu. Jádro bylo stabilní, ale podle nacvičované hry se doplňovalo dalšími hereckými nadšenci.

„Kalibův zločin“– dle románu K.V. Raise (1974)

„Chudák manžel“ – komedie Molière (1985)

1974 – Alice Macháčková, Ludmila Macháčková, Miroslav Staněk st., Marie Řezníková, Miroslav Staněk ml., Irena
Vičíková, Božena Slováčková, Anna Vrchovská, Karel Samsonek, vepředu: Vilém Vičík, Jiří Vičík, Miroslav Polášek
1985 – Marcela Miková, Božena Slováčková, Miroslav Polášek, Anna Čalová, Miroslav Staněk ml., Jana Lužná, Josef
Matůšů, Marie Řezníková, vepředu: ???????, Zdeněk Tomšů
Jani, vzpomeneš si, kdy začala tvá herecká kariéra?
To bylo v roce 1980. Měla jsem tehdy sedmnáct let. Na své první představení si však nemohu vzpomenout. Vím, že
jsem hrála se Zdeňkem Tomšovým. Vzpomínám si na velkou trému před plným sálem u Vraníků.
Tvůj manžel Josef se taky zapojil do souboru.
Co mu taky jiného zbývalo, když se přiženil do divadelnické rodiny. U nás jsme hráli všichni, kromě maminky. Vdávala jsem se v roce 1981. Manžel hrál v následujícím roce ve své první hře „Žebrácké dobrodružství“ od slovenského autora Jána Soloviče. Během nácviku této hry odešel ze souboru Antonín Boček a on jej v hlavní roli nahradil.
Nebylo to jednoduché hrát ve třiceti letech sedmdesátiletého žebráka.
12
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Blanka Řezníková – nápověda, Josef Matůšů, Věra Juříková, Miroslav Staněk, Jana Lužná, Marie Řezníková, Karel Samsonek, Vilém Vičík, Jana Sovjáková, Jiří Vičík, Marie Dubovská, v podřepu: Zdeněk Tomšů, Josef Lužný a Rudolf Tomšů
Která byla poslední hra trnavských ochotníků?
V roce 1987 jsme uvedli v sále Na rozcestí populární kus Jakuba Jana Ryby „Vstaň mistře“. Jako obvykle bylo vyprodáno. Premiéru poctil svojí návštěvou i trnavský farář P. Jan Krist, který zapůjčil kostýmy pro role duchovních.
Hra měla velký úspěch.

Libuše Matůšů, Ludmila Macháčková, Anna Čalová, Zdeněk Tomšů, Božena Slováčková, Marcela Miková, Miroslav Polášek, Jana Lužná, Jaromír Mika, Miroslav Staněk ml. Antonín Boček, Miroslav Staněk st., Vilém Vičík, Marie Řezníková,
vepředu: Dan Mika, Josef Lužný, Josef Matůšů, Josef Matůšů ml.
13
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Historie trnavského ochotnického divadla byla opravdu dlouhá. Proč se po roce 1987 nepokračovalo dál?
V Trnavě se hrálo divadlo 31 let. Znamená to tedy třicet jedna představení, které nacvičili trnavští ochotníci. Během té doby se vystřídalo v souboru na osmdesát herců. Marie Řezníková, Jožka Matůšů, Karel Samsonků, Mira
Staňků, byly trvalky našeho souboru. Nás to všechny hodně bavilo. Měli jsme to hraní velice rádi. Mohli jsme se
sejít po práci s kamarády. Byly to veselé chvíle. Kolikrát jsme při představení zapomněli text, nápověda byla slyšet
až ve třetí řadě a herci měli okno jak výkladní skříň. Nakonec se divadlo vždycky dohrálo. Hodně jsme se spolu
nasmáli. V devadesátých letech se sály, kde jsme hrávali, vrátily do vlastnictví původních majitelů. Ti si zde zařídili
vlastní podnikání a opravdu nebylo kde hrát. Tak nám zůstaly krásné vzpomínky a hromada fotek, které si občas
probereme a zavzpomínáme.
Děkuji za krásné povídání….
Lubomír Vývoda
Redakční výzva - Poznali jste, která herečka je po pravici Zdenka Tomšů na fotce z roku 1985? Potom nám prosím
napište na redakční email trnavskyzpravodaj@email.cz

Výroční tablo
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Čtvrťáci a páťáci soutěžili ve spelování
Pod názvem Spelling Bee se skrývá
naše každoroční soutěž čtvrtých
a pátých tříd v hláskování anglických slov. Spelování není důležité
jenom kvůli správnému hláskování
jmen, ale také měst a slov, které se
často píší jinak, než by člověk čekal.
Anglická abeceda má 26 písmen.
Na rozdíl od té české, která se skládá ze 42 znaků. Je to proto, že se
v angličtině nepoužívají háčky ani
čárky.
V prvním kole se psal diktát, který
už pro některé znamenal vyřazení
ze soutěže. Letos byla napínavá spíše poslední kola, v nichž jsme museli zvyšovat obtížnost. O první tři
místa se strhl tuhý boj. A kdo uspěl
nejlépe?

4. třída:
1. místo – Timea Mičková
2. místo – Vladimír Mojsjuk
3. místo – Lilien Zbranková

5. třída:
1. místo – Matyáš Vrlíček
2. místo – Eliška Krajčová
3. místo – Tobiáš Oškera
Všem dětem gratuluji a děkuji za účast.
Věra Marková, učitelka ZŠ

Charitativní skákání přes švihadlo
V legraci se říká sportem k trvalé invaliditě. Proč ale
sportem nepomáhat dobré věci? Na základní škole
Trnava má dlouholetou tradici skákání přes švihadlo
a v lednu se naskytla možnost zúčastnit se Akce srdce
a právě skokem přes švihadlo „vyskákat“ rodinný vůz
pro rodinu malého Dominika Kováře ze Zlína, který trpí
dětskou mozkovou obrnou. Spolek Srdce na pravém
místě již od roku 2014 podporuje rodiny s hendikepovanými dětmi a jedním z nich je právě rodina Dominika
Kováře. Proto vznikla Akce srdce, do níž se mohli zapojit všichni, kdo chtějí pomáhat a naskákat 100 milionů přeskoků. Žáci rozdělení od 3. až 5. třídy naší školní
družiny proto začali skákat jako o život.
Lednová výzva trvala celý měsíc. I přesto, že jsme se
o akci dozvěděli s drobným zpožděním a skákali jsme
jen 14 dnů, naskákali jsme 37 687 přeskoků. Náš tým
se umístil na 156. místě z celkových 309 týmů. S dosaženým výsledkem jsme nadmíru spokojeni, jelikož to
bylo pro žáky a celkovou organizaci logisticky složité
z důvodu hygienických opatření a nařízených karantén
jednotlivých ročníků.
S velkým potěšením jsem sledovala zápal všech zúčastněných členů týmu. Byla radost pozorovat jejich nadšení, a to strhlo celý kolektiv. Najednou začaly skákat
15

i děti, které do té doby měly problém vůbec povyskočit, ale protože je to pro dobrou věc, každý se velmi
snažil. To prospěje nejen malému Dominikovi, ale i ke
zdraví všech zúčastněných žáků.

Pravděpodobně nejsložitější na celé akci bylo počítat
přeskoky našich nejrychlejších skokanů. Ti nejzdatnější
běžně skákali i přes 200 přeskoků za minutu. Nejvyššího počtu přeskoků za minutu dosáhla Timea Mičková ze 4. ročníku, které se jich podařilo zvládnout 226.
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Což činí téměř 4 přeskoky za vteřinu. Tímto byl dokonce pokořen osmiletý dívčí rekord školy, který do
té doby držela Veronika Havlíčková. Timea však i po
ukončení akce nechce pověsit švihadlo na hřebíček,
ale bude dále pokračovat, aby překonala rekord školy,
který od roku 2014 drží Vlastimil Sivák. Jeho počet se

tehdy zastavil na 228 přeskocích, takže naše současná
aspirantka potřebuje přidat už jen 3 přeskoky. Fotky
a videa našich „šviháků” najdete na sociálních sítích základní školy.
Tož #švihej #jemidoskoku
Kateřina Garguláková, učitelka ZŠ

Matematický klokan 2022
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický
klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která
byla v osmdesátých letech minulého století pořádána
v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve
Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo
přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého
světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé
v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF
UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR
byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový
počet bodů, kolik je v kategorii úloh.
V pátek 18. března 2022 se do této soutěže zapojili
i žáci naší školy. Seznamte se s nejúspěšnějšími řešiteli v jednotlivých kategoriích:

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior
(1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ).
Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových
úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti
nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve

Kategorie

Pořadí
1

CVRČEK

KLOKÁNEK

BENJAMIN

KADET

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Jméno a příjmení
Elen VLČKOVÁ
Tomáš VÝMOLA
Viktorie MATUŠINCOVÁ
Marie ADÁMKOVÁ
Ema KRČMOVÁ
Matyáš VRLÍČEK
Dominik BRHEL
Lukáš HRABICA
Jiří SUCHÁNEK
Šimon BEČICA
Alexandra ŠTEFKOVÁ
Jakub VRÁNA

Třída

Počet bodů

2

54

3
2
5
5
5
7
6
6
8
9

45
41
78
78
74
84
67
61
66
54

9

53
Lubomír Vývoda
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SPOLEK RODIČŮ
A PŘÁTEL ŠKOLY

Co nás letos pěkného čeká a nemine?
Milí rodiče, vážení občané,
v roce 2022 nás opět čekají akce pořádané naším spolkem. Velmi si vážíme vaší účasti, a proto bychom vás rádi
pozvali na některé z nich.

XXVIII. Reprezentační ples
Nejbližší akcí, která se bude konat v naší obci, je bez pochyby XXVIII. Reprezentační ples, který jsme přesunuli
z tradičního lednového termínu na dubnový. Věříme, že i v tomto čase si spousta z vás najde čas a přijdete si
s námi užít tento večer plný zábavy, dobrého jídla a příjemné muziky. S velkým potěšením můžeme říci, že si žáci
z 9. ročníku připraví slavnostní polonézu pod vedením Evy Cikrytové a vystoupí malé i velké břišní tanečnice pod
taktovkou Míši Bednaříkové. S ohledem na velký zájem z minulých let si zarezervujte svůj stůl u Žanety Vajďákové
na telefonním čísle – 773 073 881.

Den matek
V pátek 6. května odpoledne se v tělocvičně ZŠ Trnava bude konat Den matek,
kam jste zváni hlavně všichni rodiče, babičky a dědečci, abyste si užili příjemné
odpoledne s vašimi dětmi a vnoučaty. Děti si připraví pestrý program a každá
třída si přichystá své vlastní kulturní vystoupení. Nesmíme opomenout ani ty
nejmenší z mateřské školky. Vystoupení si připraví jak třída Soviček, tak i třída
Motýlků.

Akce našich dětí
V tomto roce vám můžeme s potěšením oznámit, že se spolek rodičů zatím podílel na financování těchto akcí:
•

bruslení ve Slušovicích

•

vystoupení dravců u ZŠ

•

odměny za soutěž ve spellingu

•

adopce na dálku

Dále máme v plánu v tomto roce přispět našim dětem:
•

příspěvek pro děti vystupující na polonéze

•

nákup šerp pro děti z 9. ročníku

•

škola v přírodě

•

plavání

•

baliček pro děti na konci školního roku

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás na akcích pořádaných naším spolkem, kde se veškeré utržené penízky
vrací zase zpátky dětem.
Anna Černochová, předsedkyně SRPŠ

Více informací
www.zs.trnava.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z mateřské školičky
Po delší době bychom vám chtěli opět
přiblížit život v naší mateřské škole.
A že se toho od září událo opravdu
hodně…. V září nastoupilo v plné parádě k předškolnímu vzdělávání 51 dětí
z Trnavy a z Podkopné Lhoty, z toho
25 budoucích prvňáčků. Hned jsme se
pustili do výchovně-vzdělávací práce,
obohacené nejrůznějšími akcemi, výlety a projektovými dny. Projektové dny, zaměřené na
rozvoj polytechnických dovedností, probíhaly pod záštitou MAS Vizovice. A opět se nám podařilo úspěšně
zapojit do dalšího OP VVV III. a získat dotaci, tentokrát
zaměřenou na nákup výukových tabletů a na projektové dny mimo naši školu. Výčet všech aktivit je opravdu velký, ani koronavirová pandemie nás nezastavila
a musím podotknout, že jako jedna z mála školek
v okolí jsme přerušili provoz pouze na 4 dny v měsíci
prosinci, kdy si s námi vir trochu pohrál. Teď se určitě
rádi podíváte na fotografické střípky z našich letošních
akcí.

Leden jsme zahájili již v plném obsazení. Čekaly
nás lekce malé technické univerzity, naši odvážní
sportovci se pustili do lyžařského výcviku na Trojáku, se zapálením jsme vyráběli krmení pro ptáčky
a s velkou láskou se staráme o želvičku Bublinku, která
prochází mnohdy těžkým výcvikem.

Trocha sněhu vykouzlila zářivý úsměv na dětských
tvářích….
Díky
sponzorským darům od
rodičů
čekalo
v lednu na děti
pod stromečkem
mnoho
dárečků. Touto cestou
bych chtěla rodičům moc a moc
poděkovat, a to
nejen za sponzorské dary.
Vánoční besídku jsme s dětmi natočili až na začátku nového roku. Můžete se na ni podívat na
https://www.youtube.com/watch?v=kVnHWH7x8W4
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Únorový karneval jsme si společně s dětmi velmi užily.
V rámci podtématu „Profese“ jsme navštívili trnavskou
pekárnu, provoz Fagus či hasičskou zbrojnici, a také za
námi přijel kamión z firmy S.I.T.S. Všem velmi děkuji za
možnost exurzí a za báječnou pohostinost.

Budoucí prvňáčky čeká v měsíci dubnu zápis do 1. třídy. Pilně se připravujeme na další studia. Během měsíce
března proběhly konzultační schůzky, na kterých paní
učitelka ze 2. třídy informovala rodiče o vzdělávacích
pokrocích dětí. Tyto konzultace sklidily velký úspěch.

Pro odreagování jsme vyrazili na výlet do vsetínské
Džungle. Tímto záběrem se s vámi loučíme, posíláme
mnoho pozdravů a již teď se velmi těšíme na nové zá-jemce o studium v naší školičce. Termín zápisu do MŠ
Trnava bude upřesněn a zveřejněn na začátku měsíce
dubna. Přeji všem lidičkám krásné jarní dny plné sluníčka, zdraví a dobré nálady.
Marcela Hanulíková a kolektiv mateřské školy

Více informací

www.mstrnava.webnode.cz
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CHARITA je nejen Tříkrálová sbírka
V posledních letech prožíváme těžké chvíle, které ovlivnily životy každého z nás, někoho více, jiného méně.
Žijí mezi námi lidé, jejichž životní situace je obtížná.
Nezisková humanitární organizace CHARITA je jedna
z mnoha neziskových organizací, které se snaží podávat pomocnou ruku a mít otevřené srdce pro každého,
kdo to nejvíce potřebuje.
Jednou z pomocí je konání finančních sbírek pravidelných i mimořádných. V roce 2000 dal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner podnět k vyhlášení Tříkrálové sbírky, která se během uplynutých let stala tradicí
a získala si podporu i státních představitelů. Sbírka se
uskutečňuje v období svátku Tří králů nebo také Zjevení Páně. Koledování navazuje na starou lidovou tradici
tříkrálových koledníků předávajících radostnou zvěst
o Bohu, který se nám Kristovým narozením stal blízkým
a miluje všechny lidi.

dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30 / 60 / 90
Charita nevyhlašuje sbírku materiální pomoci. Tuto zajišťuje z vlastních skladových zásob. Můžete podpořit
sbírku ošacení, která probíhá stále a slouží nejen lidem
na Zlínsku, ale i uprchlíkům. Protože Charita Zlín neprovozuje kontejnery na sběr ošacení, je zavedeno přijímací a výdejné místo na adrese Charity: Burešov 4486
v přízemí objektu za posilovnou Olympia. Přijímají se
jen velmi praktické a funkční oděvy (více najdete v samostatném letáku).
„Na prahu věčnosti nám nezůstane to, co jsme si vydělali,
ale ... to, co jsme rozdali.“
(Tweet papeže Františka z 20. 1. 2019)

Lenka Stedlová, farní charita

Letošní Tříkrálová sbírka v našich obcích probíhala
z důvodu ohrožení zdraví obyvatel a koledníků opět
netradiční formou. Statické kasičky byly rozmístěny
v kostele a na obecních úřadech v Trnavě a v Podkopné Lhotě. Rozpečetění proběhlo za přítomnosti pana
starosty Petra Štěpaníka a pracovníků zlínské charity.
Výnos činil 31 056 Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Pevně věřím, že se situace v dalších letech uklidní a králové opět vyrazí do ulic a budou moci přinášet radost,
pokoj a Boží požehnání do našich domovů.

sbírka

ošacení
pro osoby
v nepříznivé
životní situaci

čtvrtek 11:00 – 14:00
a 15:00 – 17:00 hodin

Komu tříkrálové peníze pomohou na
Zlínsku?

Burešov 4886, Zlín, přízemí
Tel.: 775 151 161

Z peněz, které se vybraly ve vizovickém a zlínském děkanátu, se bude spolufinancovat Nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích, Letní pobyt pro děti s diagnózou SMA a dystrofiemi, Denní centrum pro nejchudší
romské děti v Bulharsku v Salesiánském středisku Dona
Bosca, ale hlavním projektem je přímá pomoc lidem
v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku.

PŘIJÍMÁNO bez poplatku, zabaleno
v uzavřeném obalu – ošacení funkční a čisté
praktických materiálů i střihů
(spodní prádlo, trička, mikiny, bundy, rifle
a manšestr kalhoty) – sezónní obuv,
spací pytle, ložní prádlo, ručníky atp.

Charita Česká republika dlouhodobě působí na Ukrajině a spolupracuje s Charitou Ukrajina. V souvislosti
s invazí ruských vojsk rozšířila humanitární pomoc a vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu, jejíž výtěžek pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní
životní potřeby.
sbírkový účet u České spořitelny
55660022/0800, variabilní symbol
104

NEPŘIJÍMÁNO – ošacení nečisté, vlhké
či zatuchlé, nepraktické
(kabáty, obleky a sváteční šaty …),
vybavení domácnosti (nábytek)
a elektrospotřebiče

www.zlin.charita.cz

Činnost podporuje statutární město Zlín.

Více informací
www.farnost-trnava.cz
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Trnavští florbalisté se na děkanátním turnaji
neztratili
KAŠAVA (ph) – V sobotu 19. února se konalo tradiční
florbalové klání, kterého se zúčastnily týmy z celého
vizovického děkanátu. Do kašavské tělocvičny se sjelo na 15 týmů. I když jim covid často mařil možnosti
trénovat, nadšení a zapálení hráčů byly právě o to
větší – vždyť příležitostí pořádně si zahrát bylo jako
šafránu. Není proto divu, že vynikající výkony podaly
bez výjimky všechny týmy a na každý zápas bylo radost
se dívat.
Do sportovního zápolení se zapojili i bojovníci z Trnavy.
V I. kategorii (žáci 1. stupně) jsme sice žádného reprezentanta neměli, nicméně ve II. kategorii (žáci 2. stupně) vybojoval trnavský tým úžasnou stříbrnou pozici.
Ve III. kategorii (nad 15 let) byli hráči z Trnavy zastoupeni dokonce ve třech z pěti zúčastněných týmů. Dva
z nich obsadily příčky nejvyšší. Právem proto všem našim borcům náleží velká gratulace!

Setkání schol

Dne 7. 5. 2022 se v Trnavě bude
konat od 9:00 setkání schol
vizovického děkanátu.
Všichni jsou srdečně zváni do
našeho chrámu Páně, aby si přišli
vychutnat tuto hudební událost.
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Končiny jsou neuvěřitelný maraton!
Poslední sobota před Popeleční středou náleží i v Trnavě obnovenému masopustnímu průvodu plného
masek, skvělé nálady a veselých zpěvů celou obcí. Po roční odmlce zaviněné virem covid-19 trnavští hasiči
a jejich přátelé v sobotu 26. února způsobili na dědině ruch, jak se patří. Do zákulisí příprav končin vás necháme nahlédnout prostřednictvím vyprávění EVY VAJĎÁKOVÉ. Neočekávaně se do probíhajícího rozhovoru na
chvíli připojila i HELENA BŘEZÍKOVÁ, která jej obohatila o další zajímavé postřehy.

Řada plánovaných akcí, naposledy třeba
Tříkrálová sbírka, se kvůli covidu musela zrušit.
Na základě čeho a kdy jste se naopak rozhodli
uskutečnit tradiční končiny?
EV: Začátkem roku jsme se na poradě výboru hasičů
domluvili, že končiny letos uděláme. Koronavirus už
nebyl taková hrozba, a také jsme věřili, že všichni zapojení budou ohleduplní a sami v případě onemocnění
účast odvolají. Vsadili jsme na náš osvědčený koncept
„zastávek“. Tedy, kdo z Trnavjanů za námi chtěl přijít,
přišel. Kdo se na to necítil, zůstal doma a ani my ho
nenavštívili. Potěšilo nás, že jsme mohli zorganizovat
i zábavu v tělocvičně. Naštěstí vše proběhlo bez potíží
a snad jsme přinesli do Trnavy potřebné odlehčení. Je
pravda, že někteří řidiči by si měli sáhnout na svědomí,
zda musí tak spěchat. Ačkoliv je průvod řádně označen
zepředu i zezadu, ne všichni zpomalí.

Z vlastní zkušenosti vím, že jedna věc je rozhodnout se nějakou akci uspořádat, úplně jiná
je sehnat lidi, kteří ji zajistí. Kdo tvoří končinový tým?
EV: Kdo projeví zájem o účast, má u nás místo jisté. Jde
zejména o rodiny všech hasičů, včetně dětí, také naše
kamarády, známé. Nikoho neodmítáme. Letos jsme
měli ve skupině lidi z Podkopné Lhoty i z Lukova, celkem bylo 70 masek! Jen pro ně zajišťuje servis pět lidí,
jako třeba občerstvení. Všechno
je dopředu domluvené a za ty
roky, každý ví, co
je potřeba udělat. Jsme vděční
za každou pomoc, byť třeba
s úklidem tělocvičny.
Máme
jedinou podmínku, která se týká
účasti dětí v průvodu. Ty, které
ještě nemají šest
let, musí vždy jít
23

s dospělým doprovodem. Protože uhlídat tyto neřízené střely vyžaduje značné úsilí. Není neobvyklé, že je
hledáme v potoce či ve škarpě. Letos je nejvíc bavilo
rozdupávání zmrzlého ledu a u Pekárny byli také velmi
šťastní, ale podrobnosti si nechám pro sebe. (smích)

Jak celou cestu zvládli dospělí? Přece jen Trnava je dlouhá, zastávek je hodně...
EV: Někteří už ke konci vyhledávali zídku, aby se mohli
z únavy opřít, ale dřív to bývalo horší. To byli tací, co do
cíle ani nedorazili. (smích) Každopádně si všichni den
nenuceně užívají.

Co všechno obnáší končinový den z Vašeho pohledu organizátorek?
EV: Scházíme se v půl sedmé na zbrojnici. Společně se
snídají párky, vdolečky, převléká se do masek, což je
docela složitý proces, protože všichni chtějí vypadat co
nejlépe. Pořád se něco hledá –šátek, paruka... Zájemce
patřičně zkrášlím barvičkami a před osmou vyrážíme
na obec za panem starostou. Začíná se v Hořansku
a jdeme dolů. Přibližně v jedenáct jsme opět na zbrojnici, kde poobědváme a pokračujeme do Dolanska.
Kolem třetí čtvrté končíme. Je to náročný, dlouhý maraton.
HB: Na zbrojnici bývá celý den pořádně živo. Velmi důležitá je obědová pauza. Nezdá se to, ale být v masce
několik hodin je hodně náročné. Teplý nápoj zahřeje
promrzlá těla, postavy si odpočinou a naberou druhý
dech.

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2022
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Zmínily jste masky. Musí si účastníci přinést
převleky vlastní, nebo i toto je obstaráno?
EV: Základní masky, jako ženich, nevěsta, medvěd,
medvědář, vodník, slamák jsme v minulosti sami ušili,
nebo nakoupili a obsazujeme je jako první. Nabízíme
i jiné masky. Předem zjišťujeme, zda někdo masku potřebuje půjčit a pokud ano, tak jakou. Mně se moc líbí,
když si účastníci donesou vlastní masky. Každá novota
průvod obzvláštňuje. Letos jsme měli například domácí zvířectvo nebo trpaslíky.
HB: Byli jsme také velmi příjemně překvapeni, že se do
průvodu v podobě mexikána zapojil i pan starosta. Na
obci nás přivítal sice s bičem, ale zároveň s přáním, ať
všechno, co rozbijeme, uklidíme. A v uvozovkách bičoval i občany na zastávkách – zjišťoval, zda už mají zaplacený svoz odpadu. Když se ukázalo, že nemají, bylo jim
naznačeno, že mají v pondělí přijít na obec dluhy srovnat. A údajně se tam dveře opravdu netrhly. (smích)

Byla nějaká maska, která zaujala víc než jindy?
Zahlédla jsem na stránkách Horního Podřevnicka fotku žlutomodré postavy „Já jsem Ukrajina“...
EV: To byla Sněhurka! Nebudeme lhát, spojení s Ukrajinou byla shoda náhod. Tento modrožlutý převlek byl
vymyšlen ještě předtím, než začala válka.

Hledá se koňák a muzikanti!
Mezi hlavní lákadla pro veřejnost patří tombola. Jak dlouho se připravuje, čím se řídíte při
výběru cen?
HB: Tombola se chystá prakticky už od ledna. Při výběru cen se snažíme řídit jednoduchým pravidlem: „Co
bychom nechtěly vyhrát my samy, nedávejme do tomboly“. Na pořadovém čísle lístku tolik nezáleží. Velký
dárkový koš může být schován klidně pod číslem 777.
Jeden lístek do tomboly stojí pět korun, celkem jsme
jich prodali 11 100. Zájem je tak velký, že bychom pro-
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dali o tisíc víc. Museli jsme tak pohlídat, aby se dostalo na všechny stanoviště. Tady bych chtěla poděkovat
všem našim seniorkám či aktivním členkám, které mají
na starosti rulování tomboly či její balení.

Kolik šťastných úsměvů z výher dokážete vykouzlit?
HB: Měli jsme celkem 1100 cen, hlavní výhrou je popelnice. Jak jsem už říkala, nechceme dávat věci, které
by skončily v koši. Takže se mezi výhrami objevily třeba
slepice nebo Domestos. Chtěli bychom poděkovat každému, kdo nám při koupi losů nechá nějakou korunku
navíc. Z toho pak financujeme aktivity pro děti. Nebo
za každé pohoštění, kterého se nám na zastávkách od
příchozích dostává.

Podle mých soukromých ohlasů se končiny
u lidí těší velké popularitě. Vidíte ještě nějaké
slabé místo, na které je potřeba se zaměřit?
EV: Myslím, že jsme končiny za těch 15 let od obnovení
tradice dokázali vypilovat na maximum. Nic by nebylo, kdyby se do organizace, ať už tomboly, občerstvení, zdobení, osvětlení a nazvučení tělocvičny, zdobení vozu, všech úklidů a mnoho dalších činností, které
nelze vyjmenovat, nezapojilo tolik pomocníků. Tímto
bych všem chtěla opravdu moc poděkovat, vážíme si
každé pomoci!
HB: Souhlasím s Evčou. Už to máme za ty roky hodně
vychytané a velmi si vážíme každé pomoci. Jediné, co
nás trochu mrzí, že v průvodu nemůžeme využít místní
koňáky a muzikanty. Koňáka zajišťujeme z Hošťálkové
a hudebníci jezdí až ze Slovenska. Je velká škoda, že
nemáme vlastní.
EV: Se musíme naučit na něco hrát! (smích)
HB: Pokud tu jsou nějací ochotní houslisti a harmonikáři, budeme moc rádi, když se k nám přidají!
Marie Černíčková
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HASIČI

Když hasiči nehasí…
V lednu jsme se zúčastnili valných hromad 11. okrsku,
a to na Březové, v Neubuzi, ve Slušovicích a v Hrobicích.
28. 1. jsme uspořádali valnou hromadu na Obecním
úřadě v Trnavě. Zde jsme zhodnotili činnost za rok
2021 a představili plán na rok 2022. Volili jsme také nového starostu SDH Trnava, a to z důvodu dlouhodobé
nemoci pana Oldřicha Garguláka. Novou starostkou se
stala dlouholetá členka našeho sboru, paní Eva Vajďáková, která byla zvolena jednohlasně. Nové starostce
přejeme hodně úspěchů, sil a elánu.
5. 2. proběhl aktiv 11. Okrsku na Veselé. Byla zhodnocena činnost celého okrsku v roce 2021, byli jsme seznámeni s plánem na rok 2022. Po schůzi následovala
volná zábava, kterou jsme si všichni užili.

kteří i za chladného počasí přišli za námi a přichystali
nám výborné pohoštění a s námi si zatančili. Za to jim
patří náš velký dík.
Sbírka POMÁHEJ UKRAJINĚ, která odstartovala 5. 3. na
zbrojnici, byla rozprostřena do tří dnů. Šlo o materiální
pomoc. Naši spoluobčané přinášeli spousty potřebných věcí, které poslouží dobré věci. Poděkování patří
všem, kteří jakkoliv přispěli. Materiálu se sešlo hodně,
vše se roztřídilo, dalo do krabic, popsalo a odvezlo do
zlínského Českého červeného kříže. Ještě jednou vám
všem děkujeme.

21. 1. jsme se v hojném počtu zúčastnili posledního
rozloučení s dlouholetým a aktivním členem našeho
sboru panem Romanem Řezníkem. Děkujeme mu velmi moc za jeho odvedenou práci a za školu, kterou dal
mnohým z nás. Toto smutné rozloučení proběhlo se
všemi hasičskými poctami.
26. 2. jsme po roce opět vyrazili do ulic s masopustním
průvodem a uspořádali končinovou zábavu se skupinou Kosovci. Poděkování patří všem, kteří pomohli
s přípravami a uskutečněním tohoto náročného dne.
Velké díky však patří našim úžasným spoluobčanům,

Více informací
www.sdhtrnava.cz

„HASIČSKÝ DEN“
1. 5. 2022 pod Trnavou
2. ročník soutěže mladých
hasičů O pohár starosty obce
2. ročník soutěže O pohár
pivovaru Vraník
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HASIČI

Velké poděkování našemu kamarádovi, bývalému
starostovi, bratru, panu Oldřichu Gargulákovi
Pan Oldřich Gargulák pracoval od roku 1971 do roku
1990 jako profesionální hasič pro firmu Barum Continental, Otrokovice. V době, kdy bydlel ve Slušovicích,
pomáhal, bez registrace, jako dobrovolný hasič. Po přestěhování do Trnavy v roce 2007, se od 18. dubna zapojil do našeho sboru nejprve jako řadový člen, posléze
jako pokladník. Jako starosta SDH TRNAVA působil od
1. ledna 2010 do 28. ledna 2022, kdy ze zdravotních důvodů, odstoupil.
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Olda byl a je stále pro nás oporou. Vždy nás dokázal
povzbudit, nakopnout, vyhecovat k lepší práci či výkonům. Olda je náš vzor i kamarád, za kterým vždy rádi
přijdeme a on nám vždy dveře otevře.
Oldovi přejeme hodně zdraví, to je to nejdůležitější co
v životě potřebuje. Také milé a usměvavé lidi kolem
sebe.
Helena Březíková, náměstek starosty SDH
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HASIČI

Trnava pomáhá Ukrajině
„Vydržíš chvilku? Musím se zeptat céreček, jestli nechtějí
uvařit čaj…,“ přivítala mě odhodlaná a výborně naladěná dvaačtyřicetiletá Eva Vajďáková, vědoma si toho,
že úkol, který si s hasiči předsevzali, vyžaduje maximální soustředěnost a vzájemnou sounáležitost. Sotva
jsme se trochu oklepali z koronavirové nálože, která
vtrhla do našich zajetých životů a způsobila spoustu
otevřených nezhojitelných šrámů, přišla další pohroma. Válka. Pojem, který většina z nás zná ze zaprášených učebnic dějepisu, nebo z holywoodských trháků.
Najednou je tady, v sousedství, několik stovek kilometrů od našich domovů. Ruský diktátor a jeho pomahači si krvavým způsobem uzurpují území svobodného
národa a vyhrožují jaderným konfliktem celému světu.
Jak už to chodí, každá akce vyvolává reakci. Je na vůli
každého, pro kterou se rozhodne. Může jít o postoj
v souladu s tezí: „Co je nám po tom, ať si to vyřeší ti,
kterých se to týká!“ Anebo opačný: „Pojďme pomoct
utíkajícím matkám a dětem, nemocným a starším!
Vždyť jsme mohli být na jejich místě!“ My, nejspíš i vlivem historické zkušenosti s urputným rudým nepřítelem, se téměř jednotně přidáváme k druhému táboru.
Účastníme se demonstrací na podporu Ukrajiny, připínáme si modrožluté stužky na klopy kabátů či batohy,
a konkrétněji – například finančními příspěvky, nebo
sbírkami potřebných věcí pro uprchlé rodiny, dáváme
najevo, že soucítíme s ohroženými Ukrajinci a chceme
jim pomoct v této těžké situaci.
Materiální sbírka se uskutečnila také v Trnavě. Hasiči
začátkem března otevřeli budovu hasičské zbrojnice

a sbírali věci pro lidi v nouzi.
Chtěli aktivně pomoct. „Volali
mi mladí, že chtějí odjet na ukrajinské hranice a převážet matky
s dětmi do bezpečí! Jenže to by
tam způsobilo ještě větší chaos,“
vysvětluje Eva, proč raději navrhla uspořádat sbírku, která byla koordinována Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Poté, co obecní
zastupitelstvo odsouhlasilo uhradit náklady na dopravu nashromážděných věcí na cílové stanoviště hasičskou dodávkou, byla akce odšpuntována. Kdo chtěl
a mohl, přinesl v určené dny a hodiny balíky vod, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, nebo také spacáky,
termosky či deky. „Uvolnili jsme pět tisíc korun z našeho
rozpočtu a zakoupili termosky a spacáky. Jsme nadšení
z toho, kolik lidí přišlo a kolik se nashromáždilo věcí. Víme,
že ne každý má stejné možnosti, ale i zdánlivě málo, třeba dvě mýdla, v konečném důsledku velmi pomůžou! Lidi
byli opravdu úžasní! Moc jim děkujeme! Všechny věci jsme
nabídli centrále hasičů, kteří rozhodli, abychom je odvezli
22. března na zlínskou pobočku Českého červeného kříže.
Byli nadšení a ptali se, kdy přivezeme další várku,“ uzavírá
iniciátorka sbírky.

Příště se bude sbírat oblečení
Záběry na matky s dětmi překračující hranice s Polskem či Slovenskem často znázorňují obrazy, kdy ženy
s sebou nemají žádná zavazadla. Ve snaze zachránit
sobě a dětem holý život prchly pouze s tím, co zrovna měly na sobě. I tento problém si hasiči uvědomují.
A tak zvažují uspořádat sbírku oblečení. „Očekáváme,
že boje na Ukrajině nezmizí ze dne na den. A i potom bude
dlouho trvat, než se země obnoví. Sbírku oblečení plánujeme, jen víme, že je náročnější na organizaci. Daleko víc
času zabere přebrat všechny věci a roztřídit je. Doufejme,
že lidé přinesou jen pěkné, nositelné věci a bude dost dobrovolníků na třídění. Navíc už předem musíme vědět, kam
dáme „odpad“. Následně oznámíme termín, místo bude
nejspíš opět zbrojnice“.
Strach z toho, co bude dál, je zcela pochopitelný. Obzvlášť ti, kteří zažili sovětskou okupaci v plné intenzitě,
pociťují značné úzkosti. Vybavují se jim bolestné vzpomínky. Ukázalo se to i při končinách. „Na zastávky za
námi chodili starší lidé a mnozí měli slzy v očích z toho, co
se na Ukrajině děje,“ uvádí Eva Vajďáková. Modlitby za
mír najednou dostávají konkrétní obsah. A také zdánlivě banální situace, jako vypít čaj s cérenkami, může být
vnímána jako vzácná chvíle.
Marie Černíčková
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FOTBAL

Tak se nám ta sezóna rozjíždí: TJ Sokol Trnava

Tráva se zelená, hurá na fotbal!
V posledním březnovém týdnu nám začala fotbalová
sezóna. Po zimní přestávce, kdy se neuskutečnil ani
Turnaj mužů O pohár starosty obce Trnava z důvodu
pandemie, se mužstvo mužů i mladších žáků připravuje na nadcházející jarní část sezóny.
Muži se setkávali v tělocvičně místní základní školy,
a těsně před sezónou jsme utužili kolektiv na krátkém soustředění v Rožnově pod Radhoštěm. V sobotu
19. března 2022 jsme sehráli jediné přípravné utkání

s mužstvem Jaroslavice „B“ na umělé trávě ve Zlíně na
Vršavě s výsledkem 8:5.
Z mužstva mužů odešel do družstva dorostu Vizovic
Honza Matulík, jinak zůstaly kádry beze změny. Přijďte
nás podpořit a buďte naším dvanáctým hráčem!

Petr Zbranek

ROZPIS MLADŠÍ ŽÁCI TJ Sokol Trnava JARO 2022

ROZPIS MUŽI TJ Sokol Trnava JARO 2022

11. kolo

ČTVRTEK

7.4.2022

16,00.hod.

BŘEZOVÁ – TRNAVA

17. kolo

NEDĚLE

10.4.2022

15,30.hod.

NEUBUZ - TRNAVA

12. kolo

NEDĚLE

17.4.2022

10,30.hod.

TRNAVA - ZÁDVEŘICE

18. kolo

NEDĚLE

17.4.2022

16,00.hod.

TRNAVA - MYSLOČOVICE „B“

13. kolo

ČTVRTEK

21.4.2022

17,00.hod.

BISKUPICE - TRNAVA

19. kolo

NEDĚLE

24.4.2022

16,00.hod.

KOMÁROV - TRNAVA

14. kolo

NEDĚLE

1.5.2022

10,30.hod.

TRNAVA - JAROSLAVICE

20. kolo

NEDĚLE

1.5.2022

16,30.hod.

TRNAVA - JAROSLAVICE „B“

15. kolo

PONDĚLÍ

2.5.2022

16,30.hod.

VESELÁ - TRNAVA

21. kolo

NEDĚLE

8.5.2022

16,30.hod.

VESELÁ „B“ - TRNAVA

16. kolo

NEDĚLE

15.5.2022

10,30.hod.

TRNAVA - HVOZDNÁ

22. kolo

NEDĚLE

15.5.2022

16,30.hod.

TRNAVA - PŘÍLUKY „B“

17. kolo

PÁTEK

20.5.2022

16,30.hod.

KAŠAVA - TRNAVA

23. kolo

NEDĚLE

22.5.2022

16,30.hod.

TRNAVA - LŮŽKOVICE „B“

18. kolo

NEDĚLE

29.5.2022

10,30.hod.

TRNAVA - BŘEZOVÁ

24. kolo

NEDĚLE

29.5.2022

17,00.hod.

VŠEMINA - TRNAVA

19. kolo

NEDĚLE

5.6.2022

10,30.hod.

ZÁDVEŘICE - TRNAVA

25. kolo

NEDĚLE

5.6.2022

17,00.hod.

TRNAVA - RACKOVÁ

20. kolo

NEDĚLE

12.6.2022

10,30.hod.

TRNAVA - BISKUPICE

26. kolo

NEDĚLE

12.6.2022

17,00.hod.

KUDLOV - TRNAVA

21. kolo

ČTVRTEK

16.6.2022

17,30.hod.

JAROSLAVICE - TRNAVA

14. kolo

NEDĚLE

19.6.2022

17,00.hod.

TRNAVA - LÍPA
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VOLEJBALISTÉ

Vejce pěkně malované,
též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice
i štamprle slivovice,
tak se svátky jara slaví,
buďte veselí a zdraví!
Veselé Velikonoce přejí volejbalisté
z 1.STS
Dne 30. dubna se uskuteční
Čarodějnické odpoledne na hřišti
u Fagusu. Těšíme se na vaši návštěvu!
Žaneta Vajďáková, členka spolku

Přijďte se podívat, jak umíme hrát pod
vysokou sítí
Zveme vás na tradiční turnaj ve volejbale, který jsme začali pořádat před dvaceti osmi lety v trnavské tělocvičně
na počest našeho kamaráda, Rudolfa Oškery, který tragicky zahynul. S roční přestávkou se opět utkáme s našimi
slovenskými přáteli z Trnavy a Galanty. Přijďte tedy povzbudit trnavská družstva! Turnaj začíná po příjezdu našich
zahraničních přátel v 9 hodin prvním zápasem. Slavnostního zahájení bude přítomen pan starosta Petr Štěpaník.
Pokud vše vyjde podle předpokladů, bude předávat i ceny vítězům. Již se všichni těšíme, až si zase proti sobě
zahrajeme.
Lubomír Vývoda

OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA
a SK ORFEUS TRNAVA
pořádají

MEMORIÁL
RUDOLFA OŠKERY
mezinárodní turnaj smíšených družstev
ve volejbalu
sobota 30. 4. 2022
30
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STŘELCI

Komu se nelení, tomu se střílí
Od začátku roku 2022 jsme se připravovali na vrchol
sezóny, kterým bylo březnové Mistrovství České republiky v Plzni. Zúčastnili jsme se několika přípravných
závodů s těmito výsledky:
Tříkrálová cena Olympu Ostrava, 15. ledna
Tohoto závodu se zúčastnil pouze Marek Grebeníček
a obsadil čtvrtou příčku.
Ostravská únorová diabolka, 6. února
Těchto závodů se účastnil taktéž pouze 1 zástupce našeho klubu, Jakub Gerych. Skončil na 4. místě.
Zlatá diabolka Březolupy, 19. února
Zde jsme měli hojnější zastoupení, a to ve složení: Jakub Sovják, Michael Houšť a Marek Grebeníček. Nejlépe se umístil Jakub na 4. místě, Michal obsadil 19. místo
a Marek skončil desátý.
Týden před konáním MČR jsme jeli trénovat do Ostravy, kde jsme si vybrali vhodné diabolky a vyzkoušeli
střelbu na elektronické terče, které v Trnavě prozatím
nemáme.

MČR v Plzni, 12. – 13. března
Marek Grebeníček se umístil na 14. místě, Jakub Gerych skončil na 19. místě a Jakub Sovják na 23. místě.
Na MČR se utkávají jednotlivé kraje České republiky.
Součástí týmu Zlínského kraje, který obsadil 5. místo,
byl i Marek Grebeníček z našeho klubu.
V následující části sezóny nás ještě čekají tyto závody:
Český pohár mládeže, Kontrolní závody reprezentace
a Olympiáda dětí a mládeže. Na olympiádu v tuto chvíli
ještě není známá nominace účastníků.
Pro tuto sezónu jsme dostali od obce Trnava mimořádný příspěvek na koupi elektronického terče. Tento typ
terčů se využívá na velkých závodech a doposud jsme
museli jezdit trénovat střelbu na elektronické terče do
Ostravy. Zakoupením elektronického terče bychom se
měli stát více konkurenceschopní. Tímto bychom chtěli
poděkovat za podporu OÚ Trnava.
Radek Soukup, předseda spolku

Více informací
www. ssk-zs-trnava.webnode.cz
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THE STRUGGLE IS REAL

„Pozor, padají nám ohně!“ aneb život
v online světě
Dnešní době vládnou technologie. Zamyslete se sami:
kdy jste naposledy opustili dům bez svého mobilního
telefonu? Vsadím se, že se to moc často nestává. Teď
můžete namítnou, že mobil je přece nezbytný a že by
vás pak ostatní neměli jak kontaktovat. S tím nemůžu nesouhlasit, mobil je nesmírně praktická věcička.
S čím mám ovšem problém jsou sociální sítě, jako např.
Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter a spousta dalších. Nebo ani ne s nimi jako spíše se stylem, jakým je
používáme. Jako každý teenager dnešní doby strávím
brouzdáním na internetu, sledováním stories a lajkováním příspěvků spoustu času. Naštěstí můžu říct, že
díky karanténě už ne tolik jako dříve. Během pandemie jsem se naučila, že budoucnost je nevyzpytatelná,
a proto chci z přítomného okamžiku vytěžit co nejvíce.
Byla bych ráda, kdybyste i vy pochopili, že život mimo
obrazovku, jejíž sledování vám mimochodem kazí
zrak, může být stejně tak krásný a zajímavý, ne-li i víc.
Dříve jsem podobně jako většina dnešních dospívajících nacházela zálibu v dlouhém hraní počítačových
her, chatování s přáteli a sledování videí na YouTube.
Nechtěla jsem být mimo veškeré dění a připadat si odstrčená. Jenže zodpovězte si sami: chcete tímto stylem
žít celý život, 24/7 v online světě a ojediněle v přítomnosti? Protože přesně takhle to mnoho lidí má. Pěkný
příklad si můžeme ukázat třeba na následujícím příběhu. Schválně, jestli se v něm poznáte…
CRRRRRRRRRR. Už zase ten budík. Rychle ho vypnu, než
mě z toho kraválu začne bolet hlava. Potom se pomalu posadím na posteli. Hned co to jde, sáhnu po mobilu, který mi dá vědět, že je 6 hodin ráno. Kromě toho se
díky Instagramu dozvím, že jeden můj kamarád dostal
od svých rodičů nový počítač – ten se má! Cink. Netflix
mi oznamuje, že brzy vyprší platnost mého účtu – to je
ale otrava! Potřebuju si spravit náladu, a proto kliknu na

ikonu YouTube. Po chvíli bezmyšlenkového přepínání mezi
videi raději přejdu k TikToku. Tam se určitě líp zabavím.
Ani si nevšimnu jak, ale čas letí jako o závod, a zatímco
už asi posté slyším“ Emotional damage“, kamarádka mě
začne spamovat zprávami na Messengeru, kde jako vězím. Ajéje, už je půl 8. Do školy dojdu samozřejmě pozdě,
a navíc začínáme dvouhodinovkou chemie. Nedokážu si
představit horší ráno. Během vyučování jsem jako vždy
myšlenkama jinde. Nemůžu se dočkat toho, jak dojdu odpoledne domů a pustím si nové díly seriálu. V momentě,
co vejdu do dveří, přivítá mě bratrův křik, který hraje s kámošema na kompu. Raději se zavřu ve svém pokoji, kde
dám binge pro jistotu celé série, protože proč ne. Chystám se jít spát kolem desáté, ale 5 minutek na telefonu
přece neuškodí, řeknu si ještě. Rodiče si myslí, že už dávno
spím, když mě přijdou o půlnoci zkontrolovat. Ve 2 ráno si
přeci jen pomyslím, že bych už mohla dát spánku šanci,
a když si nastavuju na telefonu budík, který bude zvonit za
4 hodiny, trošku začínám litovat svých rozhodnutí. Zítra
to snad bude lepší.
A co když vám řeknu, že to lepší být vážně může? Má
rada pro vás zní jednoduše: zkuste jednou za čas telefon odložit stranou, soustředit se na své okolí a projevit
vděk za všechny krásy života, ke kterým máte přístup.
Ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, někteří lidé nemají pitnou vodu, jídlo nebo střechu nad hlavou. Dokonce ani rodinu a přátele. Zkuste se proto překonat a aspoň u konverzace věnovat svou pozornost lidem, kteří
jsou vám blízcí. Mít s někým 200 ohýnků je sice pěkné,
ale proč si raději s dotyčným člověkem nevytvořit 200
vzpomínek? Ty zůstanou vám oběma navždy.
Michaela Vránová

f

Slovníček pro dříve narozené
STORIES – krátké příběhy zveřejnovány pouze na dobu 24 hodin; nejčastěji na Instagramu
LAJKOVAT – „to like“ = mít rád, líbit se; označit něčí příspěvek jako, že se mi líbí; typické pro Facebook
CHATOVÁNÍ – dopisování si s někým prostřednictvím komunikační sítě
EMOTIONAL DAMAGE – v poslední době velmi populární zvuková stopa na TikToku
BINGE – holdování, oddávání se; význam v daném textu: sledování mnoho dílů seriálu na jedno posezení
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Exkurze do koutů Trnavy: Janovsko
V jedenáctém díle probrouzdáme nejjižnější části naší
obce, konkrétně oblast mezi Trnávkou a Dřevnicí, respektive vodní nádrží Slušovice. Naše toulky započneme u Skaly pod již neexistujícím mlýnem, po proudu
Trnávky se dostaneme až k soutoku s Dřevnicí, a poté
se vydáme proti proudu Dřevnice až k zaniklému hrádku Janůvky, abychom odsud došli lesem do dědiny
zpět ke Skale.
Na začátku naší cesty, U Skaly, nalezneme hned dva
skalní útvary. Stojí naproti sobě, po obou stranách
potoka. Pamětnice, paní Sulíková, zavzpomínala, že
starší lom je ten na levém břehu potoka a říkalo se mu
„Januškova skala“. Těžba zde měla ustat kolem roku
1964 z důvodu blízkosti domu č.p. 225. Těžba se pak
přesunula na pravý břeh potoka, kde se s odstřelováním mělo přestat kolem roku 1970. Z jižní strany tohoto kamenolomu se nachází zajímavý název U korábka;
jeho původ však znám není. Z dnešního pohledu je až
ku podivu, že i nad skálou se dříve oralo – tamním polím se říkalo Niva (horská louka) a Pod nivú. Naopak
dole pod skálou, směrem k potoku, se rozprostírá rovinka Na lúce, kde v posledních desetiletích vyrostlo
několik domů.

opětovné fungování JZD Trnava, jelikož původní trnavské JZD se po dvou letech ne příliš dobře organizovaného fungování (1952-1954) rozpadlo.
Před branami Kravína se z kopců line opět drobný potůček. I nyní se vydáme proti jeho proudu. Narazíme
přitom na názvy Ve žlébku (význam zřejmý), Podhájí,
Pod vrškem, Dolina Ševcova (vše dnes již zalesněné
pastviny) a Na hranici. Poslední název patřil (dnes již
zalesněným) polnostem pod hřbetem, který odděluje
Trnavu od přehrady a táhne se od Bařin až do Nových
Dvorů, přičemž se pozvolna snižuje.
Co by kamenem dohodil, směrem na západ, mezi polnostmi Na hranici a Důjkovou pasekou (viz dále), se
kdysi rozkládala dnes již zaniklá paseka. Ležela z druhé strany hřbetu mezi Trnavou a přehradou a stávala
tam usedlost č.p. 100, jejíž majitelem byl roku 1829 jistý Josef Slováček. Z těchto míst vede lesní cesta zpět
na Kravín a protíná malebné louky (dříve polnosti) zvané Janovsko.

Když se od Skaly vydáme po hlavní silnici směrem ke
Slušovicím, brzy vystoupáme na mírný kopeček. Na
něm, po pravé ruce, se nacházel obchod, který provozovala rodina Hanáčkova. Jeho existenci ukončila až
výstavba smíšeného zboží u Lipek roku 1972.
O kus níž odbočuje doprava ulička, která končí hned za
potokem, u Vajďáků. Kdysi se tu říkávalo U Prstenkářů.
Nad tímto domem se tyčí strmé svahy pokryté lesem.
Dříve bychom zde však našli mozaiku luk, polí a pastvin a na nich jména jako Na Ličmónovém, Podskálí
a jižněji stráň Brdo. Ta je dodnes holá a právě sem spadají počátky činnosti sportovních nadšenců z Dolanska, kteří v roce 1981 vybudovali lyžařský vlek v dolní
části obce.
U mostu ke kravínu se z pravé strany vlévá do Trnávky drobný potůček. Kdybychom šli proti jeho proudu,
narazíme postupně na místa zvaná Drahy, Honečka
(obě označuje polní cesty, kudy se hnal dobytek na
pastvu), Podhájí (význam zřejmý, dříve oblast pastvin) a Taneční kolo, zvané též Pod vrškem. Jedná se
o nevelké, ale ploché místo daleko v horách, kde se za
2. světové války scházela mládež, aby si zde pořádala
muziky, které v té době byly přísně zakázány.
Areál zemědělského družstva, zvaný Kravín, byl budován od září roku 1956. Touto aktivitou bylo započato
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Taneční kolo “Pod vrškem “
Od Kravína vede směrem ke Slušovicím Dúbravová
cesta, která je dodnes dobře viditelná – vede podél
mírného svahu a je lemována stromy. Dnes Dúbravovou cestu obklopují pastviny, nicméně dříve se zde
nacházela ta nejúrodnější pole v Trnavě. Z horní strany
cesty se jim říkalo Nivy, z dolní strany (ku potoku) byly
nazývány Podraží (podél dráhy – již zmiňované cesty).
Za mírným žlebem, zvaným Štěpnica, se z horní strany
připojuje k Dúbravové cestě les zvaný Doubravy a doprovází ji až do Nových Dvorů. Štěpnica byla v historii
pro Trnavjany významným bodem, jelikož za Štěpnicou už byla jen panská pole, kam se chodilo robotovat,
a to až k samotnému soutoku Trnávky s Dřevnicí. Na
starých mapách jsou označována jako Čzidowa. ŠtěpTRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2022
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nica tak bylo místo, kde se štěpila půda panská a půda
poddanská.
Málokdo ví, že do katastru naší obce náleží také malá
část pravého břehu Dřevnice. Konkrétně je to místo
po pravé ruce za cedulí Nové Dvory, kde najdeme budovu firmy Zaremba a za ním rybník Petra. Dále kopíruje hranice naší obce řeku Dřevnici. Druhou výjimkou
je východní část hráze vodní nádrže Slušovice. Zde
spadají do katastru naší obce důležitá zařízení tohoto
vodního díla, jako je budova strojovny, spodní výpusti s elektrárnou, bezpečnostní přeliv i odběrná věž.
Vodní nádrž Slušovice byla uvedena do provozu roku
1976 (výstavba od ledna 1972, napouštění od podzimu 1975), celkový objem činí 9,949 mil. m³ vody, délka hráze je 562 m a její výška nade dnem činí 30,2 m.
Odběrnou věž a dolní výpusti spojuje 146 m dlouhá
výpustní štola.
Necelý kilometr a půl vzdušnou čarou od hráze se po
levém břehu vodního díla rozprostírá Důjkova paseka, respektive její ostatky – spodní část zmizela nenávratně pod hladinou, zbytek pokryly lesy. Do dnešních
dnů tak zůstal jen malý palouček s chatou, kde kdysi
stávala chalupa č.p. 61.
Z Důjkovy paseky je to už kousíček ke skalnímu výchozu, na kterém kdysi čněl hrádek Janůvka. O tom
je však více pojednáno v samostatném článku tohoto
čísla. Skalní výchoz, jako takový, byl využit pro těžbu

kamene v průběhu stavby vodní nádrže, tedy mezi lety
1972-75. Těžbu zde provozoval podnik Ingstav a materiál byl použit, mimo jiné, pro výstavbu samotné hráze.
V tomto kamenolomu byly objeveny strmě ukloněné mocné pískovcové lavice bělovežských vrstev račanské jednotky magurského flyše. Stejně tomu bylo
i v kamenolomu v obci. Není proto pochyb, že se jedná
o jednu „skalní žílu“. Tato skutečnost se odráží i v prostoru mezi těmito kamenolomy – jejich spojnici tvoří
příkrý hřbet a zejména na straně k přehradě, v lokalitě
zvané Na grúni, se na povrchu objevují větší či menší
skalní výchozy.
Nejvyšší bod této spojnice je pak nazýván Stráže.
I když toto místo postupně zarůstá, bedlivý pozorovatel odsud zahlédne vrchol Vartovnu, na které se
tyčí stejnojmenná rozhledna. Název Vartovna vznikl
pravděpodobně počátkem 18. století, kdy zde hlídky
zemských strážců hranic – valašských portášů „vartovaly“ neboli hlídaly, aby zapálením ohňů mohly varovat vizovickou vrchnost před blížícím se nebezpečím,
především ze strany uherských povstalců – zvaných
Kuruci. Je tedy pravděpodobné, že na tomto místě Trnavjané drželi „stráže“, aby v případě zahlédnutí zapálených ohňů na Vartovně mohli dát varovnou zprávu
obyvatelům v údolí.
Pavel Hanulík

Letecký pohled na kdysi pánské stráně “Čzidowa“
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Janůvky – místo utopené v přehradě
Od roku 2018 probíhá vědecký projekt historiků, geografů a krajinných ekologů z Mendelovy univerzity
v Brně a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd
ČR, zabývající se dokumentací a výzkumem obcí, osad
i významných samot, které zanikly po roce 1945 na historickém území Moravy a Slezska. Za dobu trvání tohoto projektu badatelé prozkoumali a zdokumentovali
kolem osmdesáti zmizelých lokalit, jež jsou zveřejněny
v internetové databázi Zaniklá sídla Moravy a Slezska.
Jedním z míst, které ve sledovaném období zmizelo
z mapy jsou i Janůvky, pod nimiž se před skoro padesáti lety zavřela voda slušovické přehrady.
Janůvky tvořilo jen několik domů a hospodářských budov (většinou mlýnů) roztroušených podél říčky Dřevnice mezi Kašavou, Hrobicemi a Trnavou. Podle Lexikonu obcí v zemi Moravskoslezské z roku 1935 náležely
čtyři místní usedlosti s 24 obyvateli pod katastr obce
Kašava. Jedna usedlost se šesti obyvateli spadala do
Hrobic, kde se uváděla pomístním názvem Na Janůvce.
Jedna ze zdejších samot, kterou představoval Bednaříkův mlýn se nacházela sice na katastru Kašavy, ale svou
adresou patřila k obci Trnava, jak o tom píše holešovský profesor Pavel Kvasnička ve Vlastivědě moravské
z roku 1929. Na trnavském katastru se pak nachází
i místo, kde stával hrádek Janůvka (v některých pramenech uváděný jako Janov, či Janova) nejasného původu, jež zanikl v 15. století pravděpodobně v důsledku
husitských válek.
Nejstarší doložený záznam, v němž se objevuje název Janůvky, pochází z roku 1480 a zmiňuje se o mlýnu stojícím pravděpodobně v místech zaniklé osady
Janova. V místě pak bylo vystavěno několik dalších
mlýnů a pil, k nimž patřily i okolní pole a louky. Tyto
podniky byly nejprve v majetku místní vrchnosti, která je od 17. století dávala do dočasného nájmu a později prodala mlynářským rodinám, z nichž mnohé se
udržely v Janůvkách po celé generace. Vedle mlýnů
s hospodářským příslušenstvím patřila do Janůvek také
panská myslivna, která představovala zároveň středisko samostatného janovského revíru. Osud Janůvek se
naplnil v 70. letech dvacátého století s vybudováním
Vodárenské nádrže Slušovice nad soutokem Dřevnice
a Trnávky, která zajišťuje pitnou a užitkovou vodu pro
Zlínsko. Voda, která po staletí živila zdejší obyvatele
a dala ráz zdejší mlynářské oblasti, tak nakonec přinesla Janůvkám i zánik.
Stavba slušovické přehrady znamenala také konec
existence dvou významných hospodářských objektů,
u nichž se blíže zastavíme a jejichž historii přebíráme
z publikace Rudolfa Hurta Dějiny obce Kašavy. Blíže
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k této obci stál mlýn s číslem popisným 56, který se
nazýval podle posledních majitelů jako Havlíkův mlýn,
a jehož součástí byla i pila a zemědělská usedlost. Tato
usedlost patřila nejprve zdejší lukovské vrchnosti, která jej v roce 1758 odprodala Josefovi Dujkovi a jeho rodině, po nichž se v mlýně usadily a hospodařily ještě
rodiny Jašků a Havlíků. V roce 1948 byl mlýn i s příslušenstvím znárodněn a o dva roky později ukončen jeho
provoz. V roce 1955 došlo ještě k dočasnému obnovení
mletí obilí, avšak zakrátko se zastavilo mlýnské kolo natrvalo. Dále po proudu Dřevnice se pak nacházel Bednaříkův mlýn s pilou, který měl číslo popisné 57. Jak je
z pojmenování tohoto mlýna zřejmé, tento objekt se
nacházel v majetku mlynářské rodiny Bednaříků, mezi
jehož členy patřil i vyhlášený muzikant, zakladatel a kapelník kašavské dechovky Karel Bednařík.

Havlíkův mlýn stojící blíže Kašavě nakonec nebyl zatopen, ale přesto došlo k jeho zbourání, protože se
nacházel v ochranném vodárenském pásmu. Jeho pozůstatky jsou na břehu přehrady ještě dodnes patrné
a v terénu dobře viditelné, a to včetně části dochovaného náhonu. Naproti tomu Bednaříkův mlýn skončil
celý pod vodní hladinou. V roce 2017 zavzpomínala
na svůj zatopený domov v Janůvkách v rozhovoru pro
seriál Zaniklá místa uveřejněném na zpravodajském
portálu iDnes.cz paní Emilie Červenková, rozená Bednaříková, žijící v současnosti v Kašavě. Věříme, že i mnoho zejména starších čtenářů Trnavského zpravodaje si
po přečtení tohoto článku připomene Janůvky, malou
osadu utopenou ve slušovické přehradě.
David Kovařík,
spoluřešitel projektu „Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti
obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska“, podpořeného Ministerstvem kultury v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu
a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016
až 2022 (NAKI II).
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Mycáci
Zdeňa donésl z komory károvanú kabelu, a to bylo jasné znamení, že sa dnes půjde do dědiny
k samcovi nechat nahónit samice. Vedle tašky postavil demižón s loňskú gořalků, odšpuntoval
ho a starým ztvrdlým šlauchem nasál. Malinko gořalky vcucl, ale zbytek už rychlým naučeným
posunkem nasměroval do hrdla flašky, na které eště v jednom místě prosvítala etiketa tuzemáku. Slivovica zčerstva zabublala a natékla do flašky v luftě, jak voda v potoku z jara, když sa dá
tát sněh na Humenci. A protože Zdeňa věděl, co sa patří, přibral ke gořalce eště aj sklenku zavařených klobásek. Šak taký samec néni zadarmo, tož ať sa to Olovi také trochu rentuje, když už
poskytuje kvalitní oplodnění pro půlku dědiny. Ola néni žádný amatér, chová aj sútěžní mycáky,
výstavní kuse a ze slušovické výstavy drobného zvířectva pravidelně odchodí s ověnčenýma
bedénkama a medailama za první místa. Tam si može byt Zdeňa jistý, že dostane nejlepší genetiku pro svoje
samice, které sa včil krčily v károvanej tašce vedle sebe jak dva chlupaté pecny chleba. Byly nažrané a spokojené,
tak sa ani nijak nebránily nečekaném výletu.
Ola s kúsem dýmícího vajgla přilepeným na spodním rtu zrovna venku štípal polena na třísky a Zdeně si hneď
nevšiml. Až na něho Zdeňa húkl to svoje zvučné „Vitaj, Oldřichu!“, narovnal sa a zamžúrál k brance do skorého
jarního slunka.
„Tož su tady s týma samicama.“
„Enom poď dalej, už ťa čekám. Vybral sem jim letos dva samce, pro každú jednoho, aby sa cérky nehádaly. Potom
sa přijdu podívat, jak sa malí vyvédli. Sám su na to zvědavý!“
Ola zavédl Zdeňu za chalupu ke králikárňám, které byly ukluděné a voňavé senem, jak ze žurnálu. Vytáhl z tašky
zkušeně jednu samicu a položil ju do otevřítého kotca, kde sa prsil velikánský šedivý králík.
„To je náš uhlobaron. Podivaj sa mu na packy, jak je má černé, jak kdyby proletěl uhlákem.“ Smíl sa Ola a natahovál
samcovy nohy do délky, aby zdůraznil králíkovy proporce.
„Pěkný, pěkný! To je pořádný kus mycáka, ti povím!“
Druhá samica skončila v jinačím kotci, s hnědým mycákem. Nebyl tak mohutný, jak uhlobaron, ale zas měl pěknější chlupy. Aspoň Zdeňovi sa to tak pozdávalo.
„Včil máme čas, poď uvařím ti kafé, ať majú mladí nejaké soukromí. Ukážu ti eště, jak mi sedí kvokaňa na deseti
vajcoch. Za týdeň by měla mět kuřata. Poď, poď!“ odháňál Oldřich Zdeňu od králikárně. Ale Zdeňa sa chtěl podívat
na všecky ty šampiony a vítěze soutěží králičí krásy.
„Ty, Olo, počkaj eště, co to máš toť v tej králikárně? To sú jacísi divní mycáci. Hledím na ně a takové sem jakživo
neviděl.“ Olovi zrazu došla řeč. Hleděl na Zdeňu jak zjara a huba jak kdyby nejdřív mosela přežvýkat nepoddajné
slova, než jich vypustí ven. Zdeňu to u ukecaného Oldřicha dosť překvapilo. Ola začal potichu:
„Ale tož to sa stala taková věc, ani sa mi o tom moc nechce mluvit, ale že si to ty,“ začal záhadně a bylo na něm vidět, že není ve svojí koži. „Mladý sa dal také na chov a donésl si z Přerova z burze morčata. Pěkné, chlupaté, veliké.
Ale pravíl sem mu hneď, že to je nahovno taký chov, když sa to nedá lépnút na oběd. A on že na to kašle, že on
stejně už maso jest nechce, a šak víš, jak to ti mladí včil majú. Enomže sa stalo, že sa milí mycáci prohrabali přes
zhnilé desky z jedného kotca k morčatom a včil máme malé míšence.“
„To néni možné, to sa nemohlo podařit, šak to je jiný druh!“
„Mohlo, nemohlo, šak sám vidíš, jak vypadajú! Jak jelimani – uši krátké chlupaté, čumák jak mycák, pracky uzučké
jak morča. Já to hlavně mosím utajit, nikde to prosímťa neprav!“
„Ale to bys mohl dat na nejaký výzkum, to by sa mělo poskytnút vědě, Olo. Byl bys slavný genetický inženýr!“
„Nikdy, Zdenečku, nikdy. Oni by mi ty moje morčací mycáky beztak zabavili! A víš jak oni sú dobří? Jak to nejjemnější kuřátko, tak dobré maso, ogaro, eště nejedls! Šak ti na nedělu jedno lépnu.“
Irena Vlčková
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PŘÍRODA

Včelí život na jaře
Stejně jako po každé zimě, v tomto období, všichni
včelaři a obdivovatelé včel netrpělivě vyhlížejí první
známky příchodu teplejších dnů, které umožní včelkám vyletět z příbytků – úlů a porozhlédnout se po
první potravě. Je jí převážně nabídka pylu. Po zimním
„spánku“ včelky z úlů vylétají ještě dříve, to když první
hřejivé paprsky stále ještě zimního slunce dopadnou
na česno – vstup do úlu. Děje se tak obvykle ve dnech,
kdy se venkovní teplota vyšplhá nad nulu, ideálně aspoň k deseti stupňům, svítí slunce, nefouká ledový
vítr. Vyletí se tzv. vyprášit – vyprázdnit výkalové vaky,
v nichž včelky celou zimu skladují metabolické zbytky
spotřebované potravy (glycidových zásob).
Další důvod, proč včelky vylétají z úlů, je najít zdroje
vody, které jsou pro jejich život a rozvoj na jaře velmi
důležitý. Vodu potřebují více v období, kdy matka klade vajíčka, což nyní nastává. S prodlužujícími se dny
matka denně zaklade vajíčky čím dál větší plochu plástů. Posláním matky ve včelstvu je zajistit jeho pokračování, rozvoj. Matka, na rozdíl od ostatních včel, dělnic
a trubců, se dožije nejdelšího věku, a to zhruba tří až
pěti let. Délku života včel, tudíž i matky v dnešní době
ovlivňuje více faktorů, především znečištěné životní
prostředí, z velké části chemizace v zemědělství – což
je dílo nás, lidí.

Zásobní plást s pylem a se směsí medu a zpracovaného
cukru

Ani sekunda nazmar
Včelí život je zcela podřízen prospěchu celého včelstva. Každá včela během svého krátkého života (zhruba
6 týdnů), plní svůj úkol, který vyplývá z její role. Po 21
dnech od zakladení vajíčka matkou se vylíhne včelka. Po vylíhnutí se nejdříve stane čističkou – opravuje
a uklízí buňky. Potom se stará o výživu larviček – to
jako krmička, kojička. Zhruba od 12. dne života se stane stavitelkou – staví plásty prostřednictvím drobných
částeček vosku tvořených voskotvornými žlázami, poté
se stává strážkyní česna, kdy brání česno, vstup do úlu,
před vetřelci. Až naposledy se stává létavkou – sbírá
a nosí do úlu zásoby pylu, nektaru, vody, a také propolisu (pryskyřic).
37

Brzy z jara, kdy se příroda začíná probouzet, jsou
zdrojem pylu pro včelky tyto rostliny: čemeřice, talovíny, sněženky. Z keřů lísky, dříny, vilíny. Později vrba
jíva – známé kočičky, jejichž samičí rostliny poskytují
včelkám i nektar. Nejprve je nabídka kvetoucích rostlin
poměrně chudá, ale postupem času přibývají plicníky,
podběly, olše a další vrby. V tomto období obývá úl
zhruba 20 tisíc včelích obyvatel.

S oteplením a s rozkvětem dalších stromů, keřů a rostlin se zvýší nabídka potravy pro včelky. Nejen pylu, ale
i nektaru. V úle je po dlouhé zimě rušno. Matka rozšiřuje
plodové hnízdo, včelky přináší do úlu veškerou potravu. Včelstvo roste. Tomuto období se ve včelařské terminologii říká časné předjaří. Tento termín naznačuje,
že včelařský rok se poněkud názvoslovím i dělením liší
od našeho „lidského“ kalendářního roku a začátek nového období charakterizuje rozkvět vůdčí rostliny. Nutno dodat, že včelařský rok začíná podletím. Následuje
podzim a zima, předjaří, časné jaro, jaro, časné léto,
léto. Předjaří charakterizuje rozkvět lísky, časné jaro
vrby. Po předjaří následuje jaro a je charakteristické
rozkvětem třešně ptačí, řepky. V létě je to trnovník akát
a nástup podletí naznačuje rozkvět lípy. Zhruba v tomto období je zdrojem cukerných zásob také tzv. medovice – sladká šťáva, což je produkt mšic, mer a puklic,
kterou sbírají včelky na listech stromů za určitých příhodných podmínek. Květy břečťanu nabízí poslední
bohatou snůšku nektaru, a to na podzim.
Nyní se nacházíme v období velmi nadějném. Včelaři
očekávají a přejí svým včelkám bohatost květů a příznivé počasí. Počasí je právě ten element, který očekávání bohaté snůšky nektaru, tedy medu, může zásadně
ovlivnit. Přejme včelkám a přírodě jen to nejkrásnější.
Pavla Králová
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AKTIVITY PRO
VEŘEJNOST

Trnavské jogínky
Náhodný chodec, který prochází v úterý, a teď už i ve
čtvrtek, po sedmé hodině večerní kolem budovy obecního úřadu, si může povšimnout mihotavého světýlka
v oknech v patře. Možná přejde jen tak kolem, ale možná se zamyslí: Co se to tam děje? Že by zasedání zastupitelstva? Proč si nerozsvítí? Úsporná opatření? A co že
jsou tak potichu?
Na stránkách Trnavského zpravodaje se už psalo
o všech možných spolcích, klubech a seskupeních, které v obci fungují, ale o trnavských jogínkách zatím nepadlo ani slovo. Je čas toto pochybení napravit.

Cvičíme na obecním úřadě
Je to už bezmála pět let, co se nás, přesněji řečeno, našich bolavých zad a neprotažených svalů, ujala Aneta
Kupcová a začala za námi dojíždět ze Slušovic. Nejprve jsme cvičily ve škole na balkóně nad tělocvičnou,
ale tam nám byla zima a hlasité výkřiky fotbalistů pod
námi v tělocvičně: „Kxxxx, jak to hraješ?!“ také nevytvářely zrovna harmonickou atmosféru. Azyl jsme nakonec našly v zasedací místnosti na obecním úřadě.
Tady je nám dobře, i když prostory nejsou příliš velké
a účast bývá hojná. Několikrát se nám stalo, že si při
rozpažování musíme dávat pozor, abychom si vzájemně nenafackovaly. Proto není potřeba dělat této aktivitě bůhvíjakou reklamu. Platí, že kdo přijde včas, zabírá si svou jógamatkou lukrativní místo vzadu u zdi.
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Naopak, kdo přijde pozdě, má smůlu a zůstává u dveří
(volné místo se najde i za barovým pultem, ale tak zle
zatím nebylo).
Jóga je cvičení klidné, pomalé. Cvičí se potmě, jen při
svíčce, za zvuku tiché hudby. Je nás dost, které se alespoň jednou týdně přicházíme odreagovat, najít klid
a mír v duši, soustředit se jen na svůj dech a na chvíli
zapomenout na všechny trable každodenního života.
Namasté
Hana Bartíková

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • DUBEN 2022

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Zasedání obecního zastupitelstva
13. prosince 2021
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hodin na Obecním úřadě v Trnavě. Starosta
obce Petr Štěpaník zahájil schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Schůze se zúčastnilo všech 9 zastupitelů, z čehož 3 byli připojeni distančně, tím byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Na programu byly
k projednání následující body:

Majetkové záležitosti

Organizační záležitosti

1. Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení rozpočtu
ZŠ Trnava na rok 2022, tento projednalo
a schválilo bez výhrad. Rozpočet je veden
jako vyrovnaný.

1. Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur
obecního majetku a závazků k 31. prosince
2021.
2. Zastupitelstvo obce souhlasilo s novou
Obecně závaznou vyhláškou o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství č. 2/2021.
3. Zastupitelstvo souhlasilo s předloženou
Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 3/2021.

2. Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou MŠ Trnava o schválení rozpočtu
MŠ Trnava na rok 2022, tento projednalo
a schválilo bez výhrad. Rozpočet je veden
jako vyrovnaný.
3. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace pro Sportovně střelecký klub
ZŠ Trnava na celoroční činnost částkou
20 000 Kč a na pořízení elektronického terče
částkou 37 000 Kč.
4. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace na celoroční činnost TJ Sokol
Trnava částkou 30 000 Kč na podporu mužů
a 30 000 Kč na podporu mladších žáků.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva naleznete
na www.trnava.cz/uredni-deska/usneseni-zastupitelstva. Zápis je také k nahlédnutí v listinné podobě na
Obecním úřadě v Trnavě.
Andrea Doleželová, zastupitelka

5. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace na celoroční činnost 1.STS Trnava ve výši 15 000 Kč.
6. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s cenovou
nabídkou na obnovu veřejného osvětlení
směr Luhy ve výši 51 825 Kč bez DPH od firmy MOEL s.r.o., Šumice 511.
7. Obecní zastupitelstvo schválilo finanční dar
Lyžařskému klubu Trnava částkou 9 810 Kč,
která odpovídá zisku ze sběru železného odpadu v obci, který klub organizoval.

Více informací
www.trnava.cz
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PRO MALÉ A NEJMENŠÍ

Velikonoční luštění
1. Čím holky zdobí klukům pomlázky
2. Pečivo z piškotového těsta ve tvaru
zvířátka
3. Nazdobená vajíčka
4. První jarní měsíc
5. Pán, který rozkvétá na jaro
6. Po jaru přichází…
7. Den, kdy se má jíst
zelená strava
8. Sladké velikonoční
pečivo ve tvaru bochánku 7
9. Kluci si často vykoledují
10. O svátcích se připravuje
tradiční		
z masa,
pečiva a špenátu
11. Z vrbových proutků se plete
12. Den, kdy kluci vyráží na koledu
13. Všichni se těšíme na první jarní…
14. Rozkvetlé vrbové proutky
15. V jejích slupkách se vajíčka
obarví nahnědo
16. Klíč, který kvete žlutě

1

x

2
3

4
5
6

x

x

8
9
11

x

10
13

12
14

15

16
Tajenka:

Pranostiky – doplňovačka
Na svatého       vylézají hadi a štíři.
Na svatého Řehoře       letí přes moře.
     za kamna vlezem,
     ještě tam budem.
Na Marka vsaď do země

Hádanky
Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého
vajíčka. Co je to?
Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při
teplotě na nule rozkvétají?

(Řešení: Jiří, čáp, březen, duben, oharka, kuřátko, bledule)

Andrea Doleželová, zastupitelka
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AKTUÁLNĚ

Dětský domov a Základní škola Vizovice
(budova základní školy Masarykovo nám. 420 Vizovice, 1. patro – u autobusového nádraží)

Základní škola pro děti s lehkým
mentálním postižením, autismem
a souběžnými více vadami
oznamuje, že v měsíci dubnu 2022 proběhne

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.

Žádost podávají rodiče dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší 6 let i rodiče
dětí, které měly odklad.
Vaše dítě bude mít profesionální péči s laskavým přístupem pedagogů, v malém třídním
kolektivu a v příjemném prostředí naší školy. Těšíme se na vás!

Bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 774 444 390, na emailové
adrese: ddzsvizovice@centrum.cz, nebo na www.ddzsvizovice.cz.
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R
É
U
K
S
ČIČKY
V
A
ZLATÉ TRN
Jste manuálně zruční a umíte něco, co
ostatní nedokážou?

Znáte někoho takového?
Fotky výtvorů nám posílejte na email
trnavskyzpravodaj@email.cz
spolu se jménem autora.

Vybrané příspěvky budou otištěny
v dalších číslech zpravodaje.

AKTUÁLNĚ

Obecní úřad Trnava hledá knihovníka/
knihovnici
Náplň práce:
•

Poskytování výpůjčních služeb, informování
o službách knihovny, registrace uživatelů a její
aktualizace, zajišťování správného řazení knih
a dokumentů, odesílání upomínek uživatelům,
spolupráce při realizaci akcí pro školy a veřejnost,
spolupráce s organizačními složkami v obci

Požadujeme:
•

•

Samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, informační gramotnost, základní
znalost práce s PC
Dobrý všeobecný přehled v knižním trhu a litera-

Uchazeč/ka zašle, nebo předloží nejpozději do
20. dubna přihlášku, která bude obsahovat:
•
•
•
•
•

jméno, příjmení, titul
datum a místo narození, adresu trvalého bydliště
kontaktní údaje (tel. číslo, emailovou adresu)
motivační dopis / profesní životopis / výpis dosavadních zaměstnání
datum, podpis

Zájemci mohou zasílat své přihlášky elektronicky na starosta@trnava.cz, nebo odevzdat osobně
v zalepené obálce s nápisem „VŘ KNIHOVNA“, nebo
vhodit do hnědé poštovní schránky OÚ Trnava.

tuře

Místo výkonu práce:
Obecní knihovna v 1. podlaží požární zbrojnice

Typ pracovního úvazku:
Zkrácený pracovní úvazek/dpp (vhodné pro všechny
milovníky četby a vázaných knih, pro aktivní seniory,
nebo maminky na RD)

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP OD KVĚTNA
2022, popř. dle dohody

Inzerce v Trnavském zpravodaji
Nově zájemci o inzerci v obecním zpravodaji
mohou zasílat poptávku na náš email:
trnavskyzpravodaj@email.cz
Trnavský zpravodaj vychází v nákladu 450 ks.
Inzerce není nároková a nemusí být
zveřejněna v následujícím čísle.
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menší než

A5
500 Kč

A5
750 Kč

A4
1 500 Kč
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