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ÚVODNÍ SLOVO 

Drazí spoluobčané, 
je mi velkým potěšením vás touto cestou pozdravit z teprve půl mě-
síce trvajícího funkčního období na pozici nově zvoleného starosty 
obce Trnava. 

Předstupuji před vás s upřímnou pokorou a velkou mírou zodpověd-
nosti a své zvolení chápu jako obrovský závazek. „Pátek 13.“ se stal 
dnem, který obrátil můj zaběhnutý biorytmus vzhůru nohama. Je na-
místě přiznat, že pro mě po více než půl století zde stráveného života, 
nastalo období pomyslného splacení závazku vůči rodné obci, po-
tažmo vůči vám – spoluobčanům. 

Velmi moc chci, jak se sluší 
a patří, poděkovat svému před-
chůdci starostovi, panu Martinovi 
Kašpárkovi. Jeho několikaleté 
pracovní úsilí pod hlavičkou 
obce, jehož jedny z prvních po-
zitivních výsledků jsou již dávno 
historií, ale další jsou a jistě bu-
dou v horizontu několika týdnů a 
měsíců víc a víc zřetelné. Za to 
Vám, Martine, patří můj velký 
obdiv a respekt. 

Milí občané, přeji vám pevné zdraví, střízlivou mysl a hodně té me-
zilidské ohleduplnosti. Budeme to potřebovat. 

Těším se na setkání s vámi!  

Motto: „Klíč k mluvení je naslouchat.“ 

Petr Štěpaník, starosta 
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Z OBCE 

Modernizace učeben na ZŠ 
Učebna matematiky 
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a do-
stupnosti infrastruktury základního vzdělávání 
žáků Základní školy Trnava, a to prostřednictvím 
modernizace matematické učebny. 

Projekt Modernizace učebny matematiky na 
ZŠ Trnava je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015056 

Termín realizace projektu: 2020-2021  

Učebna fyziky 
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Zá-
kladní školy Trnava, a to prostřednictvím modernizace fyzikální učebny. 

Projekt Modernizace učebny fyziky na ZŠ Trnava je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015055 

Termín realizace projektu: 2020-2021 
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Z OBCE 

Děkujeme Martinovi Kašpárkovi! 
Pan Martin Kašpárek byl zvolený do zastupitelstva obce Trnava v roce 2010. V období od 1. listopadu 
2015 do 31. července 2021 vykonával funkci starosty. 

Pod jeho vedením byla v obci provedena řada změn. Byla dokončena třetí etapa výstavby chodníků, 
opravena místní komunikace v dolní části vesnice, byla opravena budova tělocvičny ZŠ, provedena 
rekonstrukce mostu pod Horní točnou, později přibyly ještě další dva mosty – v dolní části a naproti 
zbojnice. Na místním hřbitově byla opravena márnice a zároveň byla opravena páteřní komunikace. 
Nyní nás čeká ještě nové osvětlení, na které je schválený projekt a zároveň vybraná firma, která by 
měla ještě do konce letošního roku zrealizovat tuto akci. 

Byla provedena modernizace interiéru budovy tělocvičny ZŠ. Na níž navázal největší projekt, a to pří-
stavba ZŠ, oprava hydroizolace, oprava fasády, vybudování bezbariérového vstupu, nového výtahu, 
nových dílen – vše pod názvem dotace – rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava. Ve škole byla také 
vybudována počítačová učebna, byly vybaveny nové dílny. A letos přibyla také nová učebna matematiky 
a fyziky. Také byla provedena výsadba stromů na zahradě ZŠ. 

Byl vybudován sociální byt, další byt zrekonstruován. Byl otevřen sběrný dvůr, rozmístěny nové kontej-
nery na třídění odpadu, včetně kontejnerů na bioodpad. Také vybudován nový varovný a výstražný 
systém. 

Mezi nejvýznamnější akce však bezesporu patří vyřízení všech povolení a dotací na akci kanalizace.  
Na jaře 2022 by se měl začít tento velký projekt realizovat. Také je velký pokrok v případě vodovodu. 
Je vytvořena studie a zadalo se vypracování projektu. 

Není toho málo, pod čím vším je Martin Kašpárek podepsaný. Nelze tady také vše vypsat, ale patří mu 
velký dík za jeho pracovní úsilí, vypětí, práci s lidmi a zároveň s námi zastupiteli. Za vše, co pro naši 
obec udělal. 

Martine, děkujeme ti velmi moc za tu dobu, kterou jsme strávili po tvém boku. 

Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a hlavně, ať se ti jen daří. 

Helena Březíková, místostarostka obce 

Park máme opět uklizen! 
Děkujeme všem členům našeho klubu seniorů, kteří zkrášlili náš 
park před školou. Je velmi příjemné slyšet, že se tato dobrovolná 
akce „Z“ stala jejich tradiční činností. Berme si z toho příklad! Je 
neocenitelné, pokud se nám takto daří udržovat místa, kde se 
schází občané všech generací za zábavou či odpočinkem, hlavně 
děti z mateřské či základní školy.  

Petr Štěpaník, starosta 

 
  

Matrika 
Narození Úmrtí 
Laura SLOVÁČKOVÁ 7/2021 Františka ŠUBARDOVÁ 5/2021 
Elen MYNARČÍKOVÁ 8/2021 Vasyl YAKUBYAK 7/2021 
 

 
0 let
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ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ 

 

Vážení čtenáři, 

pokračujeme s rubrikou „Zastupitelé odpovídají“, skrze kte-
rou se můžete pravidelně seznamovat s tím, jak na věci ko-
lem nás nahlížejí obecní zastupitelé. Každému z nich je 
vždy s předstihem zaslána jedna stejná otázka a všichni 
dostávají stejný prostor pro odpověď. Zda tuto možnost vy-
užijí, je na jejich uvážení. 

Kterou lidskou vlastnost považujete za nej-
důležitější a proč? 
 

 

 

 Petr Štěpaník, starosta 

Když si člověk uvědomí, jaké velké množ-
ství lidských vlastností vůbec zná, hlavně 
těch pozitivních, kterých jsou doslova plné 
slovníky, není jednoduché vybrat právě tu 
nejdůležitější. Otázka zazněla a já bez zby-

tečného rozmýšlení vyřknu „čestnost“. Hodně pro mě zna-
mená, neboť ctít morální hodnoty v úzké souvislosti s bu-
dováním dobrého jména mě provází od útlého mládí. 

   
Helena Březíková, místostarostka 

Za nejdůležitější lidskou vlastnost považuji 
úctu. Je to pocit, který cítíme k člověku, kte-
rého si vážíme, respektujeme ho. Je to také 
ohleduplnost, zdvořilost. Úctu nemáme vroze-
nou, musíme se ji naučit, osvojit si ji. Úcta je 
jemná moc, kterou si musíme pěstovat. Bez 

úcty nejsou možné vztahy, bez ní se v životě neobejdeme. Mrzí 
mě, že úcta k člověku mizí, že si nevážíme jeden druhého 
a není to jen o starší a mladší generaci. Slyšet slova – když on 
nemá úctu ke mně, proč já ji mám mít k němu? Pojďme si vážit 
jeden druhého, mějme úctu k rodičům, učitelům, ke stáří, 
k mládí, ale hlavně jeden k druhému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vlastimil Bednařík, místostarosta 

Těch důležitých vlastností je určitě více, ale 
mám za sebe určit jednu. Z mého hlediska 
jedna z důležitých vlastností je zodpověd-
nost, která v dnešní době chybí hodně li-
dem, hlavně mladším. 

Zodpovědnost přináší do života klid a pohodu. Na lidech 
s touto vlastností se dá stavět nejen v soukromém životě, 
ale hlavně v podnikatelské činnosti. 

 

   
Jiří Dolanský 

Za mě je to ale především důvěryhodnost. 
Schopnost získat a udržet si důvěru je při 
práci s lidmi podle mě velmi důležitá.  Lidé, 
kteří si navzájem důvěřují, dokážou totiž 
téměř nemožné. Důvěra je přitom jako tenký 

led. Lehce se propadnete, ale dostat se zpět je náročné 
a mnohdy i nemožné. Taky si velmi cením schopnosti za-
chovat klidnou hlavu a racionálně uvažovat. Pod tlakem 
člověk snadno udělá chybu. Lepší je se dvakrát nadech-
nout a rozmyslet si řešení než potom řešit vzniklé nepříjem-
nosti, což ve finále zabere více času, energie a mnohdy i fi-
nancí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petr Chmelař 

Smysl pro humor. S úsměvem jde všechno 
líp a veseleji. 

   
Jana Krčmová 

Nejdůležitější lidskou vlastností je pro mě 
lidskost samotná, která nás odlišuje od zví-
řat. Pro mě je lidskost souborem mnoha 
vlastností a životních postojů, jako je čest-
nost, solidarita, humor, touha po vzdělání, 

respekt ke všemu živému i neživému, co nás obklopuje, 
a hlavně k sobě samým navzájem. A především je lidskost 
schopnost používat v životě cit, srdce a rozum. Když se to 
zkombinuje s pozitivním životním přístupem, tak je to ideál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adam Páleníček 

Pokoru. Ať má člověk, kolik chce peněz, ja-
kékoliv postavení, znalosti, schopnosti či 
dovednosti, měl by stále mít určitou pokoru 
a úctu k ostatním lidem. Čím jsem starší, 
tím víc si uvědomuji, kolik věcí nevím, kolik 

lidí je chytřejších, schopnějších, zručnějších. Není to ale jen 
o věku. Nesdílím názor, že starší nutně znamená chytřejší 
a zkušenější. Stáří nemusí být záruka kvality, jak mi říkal 
jeden (starší) člověk, kterého si vážím. Je to o lidech. 
U každého si dokážu najít něco, v čem mi připadá lepší, 
čím mě inspiruje, abych zabral a zlepšil se. 

 

 
   

Tomáš Hubáček 

Nejvíce se vážím člověka morálního. V mo-
rálním jednáním nacházím vše, co je po-
třeba pro šťastný každodenní život, ať už 
doma, v práci nebo v sousedském vztahu. 
Konkrétněji bych vyzdvihnul vlastnosti jako 

upřímnost, čestnost, schopnost čelit nepříjemným situacím, 
neházení odpovědnosti na druhé. To mi na Trnavě občas 
chybí. Naopak nezištnost lidí u nás velmi oceňuji. Udělá se 
tak spoustu práce a mnohdy si ani neuvědomíme, komu za 
to můžeme poděkovat. Konečně pak rysy jako moudrost, 
nebýt sobecký, respektovat ostatní, umět pochválit nebo 
být aktivní. 

 Andrea Doleželová 

Nejdůležitější lidská vlastnost je pro mě 
zodpovědnost. Na zodpovědného člověka 
se mohou ostatní spolehnout, má svědomí 
a chová se eticky nejen k lidem, ale i k život-
nímu prostředí Je důležité k ní vychovávat 

naše děti, a hlavně jim ukázat, že i my sami dokážeme pře-
vzít zodpovědnost za své jednání se všemi důsledky, které 
z něj plynou. 

Musím zmínit ještě další dvě, pro mne důležité vlastnosti, 
a to jsou spravedlnost a empatie. Myslím si, že spolu se 
zodpovědností jsou tím nejlepším předpokladem lidskosti. 
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NÁZOR ZASTUPITELE 

Naši furianti 
Přesně tato divadelní hra se mi 
honila hlavou poslední týdny 
v souvislosti s událostmi veřej-
ného života u nás v Trnavě. Pro 
ty z vás, kteří by pozapomněli, 
o čem pojednává dílo, jehož ná-

zev jsem si vypůjčil, připomenu, že jde o realis-
tické drama Ladislava Stroupežnického s podti-
tulem „obraz života v české vesnici o čtyřech 
dějstvích“. V našem případě bychom mohli 
volně navázat s některými obměnami. Dějství 
máme pouze tři a nehledáme ponocného, nýbrž 
starostu.  

První dějství: Umění odejít 
Rezignace starosty Martina Kašpárka přišla 
velmi náhle a neočekávaně. Alespoň pro mě. 
Zprávu o rezignaci všichni zastupitelé obdrželi 
v pondělí 12. července v příloze e-mailu s účin-
ností k 31. červenci. Starosta jako důvod vzdání 
se funkce starosty i mandátu zastupitele uvedl 
zdravotní stav. Všichni jsme se snažili tuto situ-
aci zvrátit a dosáhnout toho, aby Martin zůstal 
ve své funkci déle, nejlépe do konce volebního 
období. Bohužel se to nepodařilo a nezbývalo 
nám než skutečnost respektovat. Uvědomu-
jeme si, že zdraví má každý jen jedno.  

Martinovi bych chtěl i zde poděkovat za dobrou 
práci, kterou odvedl a která za ním zůstává vi-
dět. 

Druhé dějství: Umění zůstat 
Dle zákona o volbách se uvolněné místo zastu-
pitele (po Martinovi) automaticky doplňuje prv-
ním náhradníkem téže kandidátní listiny, které 
byl odstoupivší zastupitel součástí. V tomto pří-
padě SNK obce Trnava. Zastupitelkou se tedy 
stala Andrea Doleželová. 

Další, pikantnější rezignace přišla v den veřej-
ného zasedání zastupitelstva 28. července, dvě 
hodiny před konáním schůze, kdy svůj odchod 
ohlásila Eva Vajďáková. Taktéž k 31. červenci, 
tentokrát však bez udání důvodu.  

Na její místo měl dle zákona nárok náhradník 
za kandidátní listinu SNK obce Trnava 2022. 
Následoval kolotoč rezignací, kdy první náhrad-
ník, Zdeněk Matulík, odstoupil k 2. srpnu. Na 
jeho místo jako druhý náhradník automaticky 

nastoupil Martin Žůrek, který zastával roli zastu-
pitele jeden den a taktéž rezignoval. A konečně 
nastoupil třetí náhradník, Petr Štěpaník, který 
už se rozhodl neodejít. 

Tady bych chtěl poukázat na princip, který byl 
v mých očích porušen, a to, že funkce zastupi-
tele je určitá forma závazku vůči občanům a od-
stupovat by se mělo jen ve velmi vážných situ-
acích, například zdravotních. Pokud bychom se 
rozhodli opustit tato pravidla, můžeme se, ad 
absurdum, dostat do situace, kdy ve volbách 
občané rozhodnou, kdo je má zastupovat, 
avšak zastupitelé a neúspěšní kandidáti se do-
hodnou a díky rezignacím se do zastupitelstva 
dostanou ti „správní“. Apeloval bych na všechny 
budoucí kandidáty, aby si rozmysleli dobře, zda 
jsou ochotní vykonávat veřejnou funkci, a vyva-
rovali se do/nasazování na kandidátní listinu jen 
proto, že někdo „potřebuje doplnit kandidátku“. 

Třetí dějství: Umění vládnout 
Pokud jsme se chtěli řídit dle francouzského 
hesla „král je mrtev, ať žije král!“, potřebovali 
jsme krále, respektive starostu. A tak se rozjelo 
několik kol vyjednávání s různými jmény, až 
většina zastupitelů přišla s návrhem, aby se stal 
novým starostou Petr Štěpaník. Ten nabídku 
přijal a ohlásil kandidaturu. 

Zprvu jsem byl z této situace zaskočený a ne-
považoval jsem to za šťastné řešení. Jako 
vhodnější řešení bych upřednostnil hledat sta-
rostu mezi původními zastupiteli, kvůli kontinu-
itě a množství načerpaných informací za tři 
roky, u některých i za mnohem delší období. 
Avšak velmi rychle jsme se upnuli na hledání 
starosty mezi nováčky. Pro korektnost je nutné 
dodat, že téměř všichni původní zastupitelé byli 
oslovení a vyjádřili se odmítavě. 

Před veřejným zasedáním, 13. srpna, jsem byl 
rozhodnut z principů výše zmíněných nehlaso-
vat pro Petra Štěpaníka. Po sadě otázek, které 
jsem položil, mě však Petr svými odpověďmi 
přesvědčil, že může zastávat tuto funkci dů-
stojně, čestně, s určitým nadhledem, a proto 
jsem názor změnil a Petra podpořil.  

Novému starostovi přeji mnoho úspěchů, pro-
tože pokud bude úspěšný on, budeme úspěšní 
i my všichni! 

Tomáš Hubáček, zastupitel 
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Poklad v krabici sester Maléřových 
Pátrání po starých fotkách pro tvorbu kalendáře občas připomíná detektivní příběh: vyptávání, prosby, 
odkazování, čas na cestě. Jeden takový se mi letos udál: dozvěděl jsem se, že nad rozcestím bydlel 
pan Matůšů zvaný Maléř, který hodně fotil. Jak jsem zjistil, v tomto domě už nikdo z této rodiny nebydlí. 
Pátrání však mělo šťastný konec – dcery pana Matůšů jsem vypátral na Hané. A tak slovo dalo slovo 
a jednoho srpnového dne jsme se setkali v Kostelci u Holešova nad krabicí fotek. 

V obývacím pokoji mě uvítaly dvě usměvavé dámy. Paní Věra Schneiderová (70) a paní Miloslava Tot-
hová (71), nebo, chcete-li, „sestry Maléřovy“. Tohle oslovení s radostí přijaly, protože toto jejich příz-
visko na Hané sotvakdo zná. A já, zvědavý, jak se na Hanou dostaly, jsem se rovnou neomaleně vyptá-
val, od kdy jsou vlastně z rodného hnízda pryč. „Oficiálně asi od 18. roku. Studovala jsem a pak jsem 
dostala umístěnku ve Valašských Kloboukách, potom jsem učila ve Brumově asi 14 let. Ale na víkendy 
jsem jezdila za mámou, protože taťka ani brácha už nežili. To byla taková oáza moje. Nakonec jsem ale 
s manželem zakotvila tady, v Kostelci, protože to mám blízko do Trnavy, do Olomouce a vidím na Hos-
týnek,“ ujala se slova paní Miluška; Věra, její sestra, ji však vzápětí následovala: „Já jsem si šla dělat 
do Brna školu, sociálně-právní a potom jsem šla do práce tady, v Olomouci, a už jsem tady zůstala.“ 

Po krátkém vzájemném seznámení však ihned přešla pozornost ke 
vzpomínkám. Sestry Maléřovy totiž pro mě měly, mimo fotek, další 
poklad: dopisy tatínka z nucených prací v nacistickém Německu. 
„Litujeme toho, že dokud rodiče žili, tak jsme se málo ptali na 
všecko. Aj třeba ten otec. Víme, že byl na tom totálním nasazení, 
ale vůbec nevím do teďka, co on tam dělal. Jestli dělal zbraně nebo 
šaty… nás to asi nezajímalo,“ přemítá zpětně paní Věra. „My jsme 
se ho neptaly. On jako by to měl uzamčené na devatero klíčů. On 
nám špatné věci neřekl. O tom se nemluvilo vůbec,“ dokreslila celou 
záležitost paní Miluše. Starší ze sester ještě dodala: „Ale víme, že 
on tam šel vlastně dobrovolně za nějakého kamaráda, který byl že-
natý a čekal rodinu. Tak to vzal za něho.“ „Což je velká oběť,“ tiše 
přiznávám s obrovským respektem k tak dobrosrdečnému gestu 
pana Aloise Matůšů, který v té době měl lehce přes 25 let. „Právě. 
Tady všecky ty dopisy vám dáme, můžete si počíst. To jsou dopisy 
z toho Lince,“ nabídla mi paní Věra a ukázala na pečlivě zabalené 
a podle data seřazené zažloutlé dopisy. Je to vzácná nabídka, která 
se neodmítá. A co víc: dostal jsem souhlas tyto dopisy zveřejnit. 
A tak se na ně můžete těšit v dalším čísle Trnavského zpravodaje, 
který si i sestry Maléřovy v online podobě rády čtou. 

Nyní už se ale naše oči upřely na hromadu černobílých fotografií. 
Rychle dopíjím čaj, abych udělal na 
stolku místo pro zhlédnuté snímky. 
Brzy mě zaujme povědomá fotka sku-
piny malířů-pracovníků. „Tak tuto fotku 
už jsem několikrát viděl!“ „To jsou ma-
líři, co malovali kostel. Náš tatínek je 
vpravo dole,“ ukazuje prstem paní 
Věra. „Jak je nad kněžištěm ten nápis 
‚Velebí má duše Pána‘, tak to dělal on. 
On měl na to šablonu a podle ní to 
udělal,“ zasvěcuje mě do malířského 
umění paní Miluše. Její sestra mi ještě 
ukazuje: „Nalevo od něho je starý pan 
kostelník. Úplně vlevo stojí páter 
Krist.“ 
 

Alois Matůšů v r. 1938 na po-
vinné vojenské službě 
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Po několika rodinných fotografiích mě paní Miluše zasta-
vuje: „Tady jsme taky ještě jako malé.“ „To ale vypadá jak 
oltář při Božím těle…?“ podivuji se. „No však to taky je. 
To je oltář u Hlaváčů,“ určuje s jistotou paní Věra. To můj 
údiv ještě zesílilo: „To může být tak půlka padesátých let. 
To i tehdy mohlo být Boží tělo?“ „No já si vzpomínám, že 
to bylo,“ ujišťuje mě paní Věra. „Šly jsme v tom průvodu 
a házely lístky po cestě.“ „Ano, jako družičky... Ale divím 
se, že takový veřejný náboženský průvod mohl být.“ „Prý 
tehdy i ti lidé z obce chodili na mši do kostela. Ale zas je 
zajímavé, že třeba učitelé nesměli chodit tady do kostela,“ 
pokouší se mi nastínit onu dobu paní Věra. „Ano, to je 
pravda. Babička byla učitelka a taťka vzpomínal, že na mši 
jezdívali do Slušovic. Tam měl i První svaté přijímání. Je to 
zvláštní. Ti učitelé asi byli víc na očích než lidé z národního 
výboru.“ Naši diskusi doplnila o zajímavou skutečnost paní 
Miluše: „A tady u těch Hlaváčů, my jsme tam bydleli. Dole 
byla pošta a my jsme bydleli nahoře, než jsme se přestě-
hovali do vlastního domku. Těch bytů tam bylo víc.“ 

 
Následující fotka mi byla velmi povědomá. Než jsem 
však stihl cokoliv říct, zprava i zleva zaznělo sborové: 
„Jé, to je v Ráji!“ Jedná se o samotu, která se krčí 
v závěru údolí, jež se vine od Rozcestí směrem ke 
Všemině. „Ano, u té chalupy jsem byl,“ vybavuju si 
matně, „ale tam je to teďka pěkně zarostlé. Nebydlel 
tam někdo, kdo spravoval boty?“ „To si nepamatuju,“ 
krčí rameny paní Miluše, „ale ten pán tam vždycky 
sedával na zápraží. Zbranek se jmenoval. Byl takový 
samotář.“ „A proč se tam říká v Ráji?“ ptám se doufa-
jíc, že získám pro tak poetická název nějaký zajímavý 
příběh. Do reality mě ale vrátila paní Věra: „To nevím. 
Asi proto, že to tam bylo hezké, taková idyla. My jsme 

tam často chodívaly. Nebo do Drchaně, to jsme chodily věčně.“ 
 
„Tady tu fotku tam musíte dát! Tady tatínek maluje,“ vytrhává mě z představ o cérkách Maléřových, 
toulajících se v Ráji, paní Miluška a ukazuje na muže napravo. „On maloval v ZPS všelijaké ty nápisy 
a cedule, třebas i na průvod 1. Máje“ osvětluje zaměstnání svého tatínka paní Věra, přičemž dodala, že 
měl v tomto závodu na starosti ve-
řejnou propagaci. Preciznost, s ja-
kou pan Matůšů vytvářel malovaný 
text ve velkém formátu, nelze než 
obdivovat. „A on uměl i krásně 
psát,“ uznává velký um svého ta-
tínka i druhá ze sester. „On v Tr-
navě dělal i matrikáře. A jak měl 
zkušenosti s těmi různými formu-
láři a tak, tak za ním domů často 
chodili lidé, aby jim s tím pomohl.“ 
„Takže se u vás dveře netrhly?“ 
uvažuji nahlas. „On byl tatínek ta-
kový hodný. Vždycky chtěl vyjít 
vstříc. Tak těm lidem řekl, že to za 
ně udělá,“ vzpomíná na svého ta-
tínka starší ze sester. 
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„Tady máme společnou fotku, když jsme byly malinké. Nás si lidi věčně pletli,“ stěžuje si trochu paní 
Miluška. Já se však jen tiše culím. Paní Miluše se proto zaměřila na jiný detail: „Na to, že v obchodech 
nic nebylo, tak jsme chodili pěkně oblečení.“ „Chovali se králíci angoráci, tak mamka pletla a šila,“ při-
takává její sestra. „A takové ty vlnky ve vlasech, to tehdy byla taková móda dělat dětem,“ doplňuje 
pohotově svou sestru paní Miluše, jako by to všechno bylo včera, kdy tyto svetříky oblékaly a vlnky ve 
vlasech měly. 

Jako ze šperkovnice vytahuji další klenot. Nestačím se divit, že Zlín vypadá, i po desítkách let, stále 
stejně: „To je Tržnice ve Zlíně!“ „Ano, to je někdy ve třicátých letech,“ potvrzuje má slova paní Miluše. 

„Nalevo je maminka, jak byla za Mladou ženu u Bati.“ Opět mi 
padá brada: „No tak to je nádhera. O pár lidech z Trnavy vím, že 
jejich maminka byla za Mladou ženu. Oni říkali, že Baťu měli rádi, 
protože je přijal, i když byli z chudých poměrů.“ „Mi přijde, že se 
z maminky v tom Zlíně stala taková dáma. Chodila krásně oblé-
kaná. Opravdu,“ neskrývá svůj obdiv paní Věra. 

Se ztenčující se zásobou fotek jsem přesvědčen, že žádné další 
překvapení už nepřijde. Velký omyl. „Tak o tom, co je na této 
fotce, jsem už mockrát slyšel od taťky.“ „To je bouračka, co se 
stala ve Slušovicích,“ 
potvrzuje mi domněnku 
paní Miluše. „Ano, 
taťka mi o tom říkal. Že 
jel autobus z Trnavy po 
staréj cestě a urvaly se 
mu brzdy a přeletěl 
přes celé náměstí do 
míst, kde je dneska tra-
fika. Už ale nevím, 
jestli tam někdo ze-
mřel.“ 

Na dně krabice nalézám fotku, ze které vyzařuje radost mládí 
a letní pohody. „Tak toto vypadá na rozmarné léto!“ neubrá-
ním se komentáři. „Ty ale věříš, že si na ten den vzpomínám?“ 
říká Miluška své mladší sestře. „To byla pouť a nám se nechtělo jít na kolotoče, tak jsme šly někam 
jinam. Asi někde, jak se jde do Ráje,“ popisuje společnou vzpomínku sester paní Věra. „Vypadá to, že 
jste se tam docela bavily. Tady vidím, že má někdo i seno na vlasech!“ „No ba, Miluško, podívej se, to 
jsi ty!“ podává paní Věra s upřímným pobavením fotku své starší sestře, která si ji prohlíží se zděšením 

v očích i úsměvem na rtech zároveň. 

Tato upřímná radost dvou sester nad společ-
nými fotkami byla tím nejkrásnějším zakonče-
ním naší besedy. Fotek, o kterých by se dalo 
ještě psát, je nepočítaně. Proto kéž je tento 
silný moment pohnutkou i pro nás, abychom si 
udělali čas a se svými blízkými se sedli ke kra-
bici s fotkami. A tak za náš všechny ze srdce 
děkuji sestrám Maléřovými za to, že jsme spo-
lečně s nimi mohli prožít tyto nádherné chvíle. 

 
Pavel Hanulík 



  

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2021 11 

VÝROČÍ FARNOSTI 

110 let v naší farnosti 
Kostel postavený ze Stojanových slz a krve 
O zřízení samostatní duchovní správy v Trnavě se od roku 1892 snažila Kostelní jednota, která si dala 
za cíl nashromáždit 20 000 zlatých, aby mohla začít se stavbou kostela a fary. I když snahy o zbudování 
kostela byly v Trnavě už dříve, potýkala se Kostelní jednota zpočátku s chladným přístupem Trnavjanů. 
Hnací silou v těchto těžkých začátcích byl František Kratochvil, jednatel Jednoty a nadučitel v místní 
škole, i když sám byl bez vyznání. 

Šťastným dnem pro Kostelní jednotu i celou Trnavu by 7. listopad roku 1904. Deputace, která jela do 
Brna prosit Dr. Antonína Stojana, aby jim se stavbou pomohl, byla úspěšná. Již 20. listopadu sloužil 
Stojan mši na staveništi trnavského kostela, kde posvětil i základní kámen. Dr. Stojan tak na sebe vzal 
obrovské břemeno v podobě stavby trnavského kostela, zejména pak získání zbývající částky na její 
realizaci. 

Stavba samotného kostela byla dokončena roku 1906. Kostel byl hotov, 
ovšem na dluh, který Stojan z části splatil státní subvencí ve výši 67 000 
K. Následovalo pořízení vnitřního vybavení a oprava klenby kostela, 
která se začala r. 1911 bortit. I přes velké zadlužení byl kostel dokončen 
a dne 1. října 1911 slavnostně vysvěcen arcibiskupem Dr. Karlem Wis-
narem. Při této příležitosti kázal za velmi nepříznivého počasí pod dešt-
níkem samotný Stojan. 

Zřízení samostatné duchovní správy v Trnavě bylo oficiálně potvrzeno 
dne 29. července 1912 v Brně potvrzením Zakládací a dotační listiny far-
ního kostela a nové fary v Trnavě, která byla sepsána dne 9. června 1912.   
Dva dny nato, 1. srpna 1912, byla Podkopná Lhota vyfařena z Kašavy a připojena k Trnavě. Prvním 
farářem nově zřízené farnosti se stal P. Ondřej Bílek. 

Co se týče dluhů kostela, ty Stojan převedl na sebe, jinak by kostel nemohl být vysvěcen. Po mnohém 
žebrání a hledání dobrodinců byly dluhy zcela splaceny až roku 1918, kdy poslal Stojan trnavské farnosti 
dopis, ve kterém mj. píše: „Kostel trnavský a fara mne stály přehrozné peníze; konečně je všechno 
zaplaceno – zapraveno.“ Mimo modliteb za něj však Stojan v dopise od trnavských farníků ničeho ne-
žádal. Stalo se tak pouhých pět let před jeho smrtí. Bože, oslav duši jeho! 

 

Nejvýznamnější události ve farnosti 
• 1911 – 1. října byl kostel slavnostně vysvěcen Dr. Karlem Wisnarem 
• 1912 – 1. srpna byla Podkopná Lhota vyfařena z Kašavy a přifařena k Trnavě 
• 1921 – v Trnavě se konal okrskový sjezd Omladin a lidových jednot 
• 1923 – 5. července se v Trnavě konala první pouť v historii; téhož roku nesl dvoutisícový dav sochu 

Panny Marie Lurdské do Štípy, aby ji zde posvětil P. Jan Drábek, děkan z Fryštáku 
• 1924 – kostel byl poprvé zcela vymalován, zakoupeny byly sochy sv. Josefa a sv. Antonína Padu-

ánského; po výmalbě byl v předsíni kostela slavnostně pověšen obraz A. C. Stojana; na Štědrý 
den byl v kostele pověšen skleněný lustr, který zakoupil František Zetík 

• 1927 – 19. září P. Adolf Pírek posvětil kříž v předsíni kostela, který daroval farnosti 
• 1928 – 16. září posvěcen čtyřmetrový kamenný kříž na Luhoch; 28. října byly v předsíni kostela 

odhaleny dvě pamětní desky se jmény a fotografiemi padlých vojáků ve světové válce 
• 1929 – v jubilejním svatováclavském roce proběhla generální oprava kapličky v Podkopné Lhotě 
• 1932 – 27. března první primice trnavské farnosti – P. Josef Macík, rodák z Podkopné Lhoty 
• 1937 – provedena elektrifikace kostela i fary 
• 1939 – 5. července přijeli dva trnavští novokněží – 9. července byla primice P. Otakara Holuba, 

16. července byla primice P. Jana Vitovského 
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• 1945 – 2. – 9. července se konala Valašská děkovná pouť za ukončení válečných útrap 
• 1946 – 12. května posvěcena nová soška Panny Marie Lurdské; venkovní oprava kostela i fary 
• 1947 – vydlážděna cesta od mostu ke kostelu až k faře a hřbitovu (dar Miroslava Garguláka) 
• 1948 – 9. května byly posvěceny tři zvony do trnavského kostela (darovala rodina Gargulákova) 

a jeden zvon do kaple v Podkopné Lhotě (darovali místní obyvatelé); elektrifikace varhan 
• 1950 – 13. srpna slavnostní svěcení sochy Panny Marie Svatohostýnské v Podkopné Lhotě 
• 1951 – zavedeno elektrické zvonění ve věži trnavského kostela 
• 1956 – 1. září bylo na ranní mši svaté napočítání 561 lidí, na hrubé mši svaté 450 lidí (1011 lidí) 
• 1959 – P. Pepřík: „Křtěny jsou všechny děti katolických rodičů. Též svatby jsou svátostně slaveny 

všechny před Bohem a Církví. Umírající jsou zaopatřováni rovněž ve stejné míře jako jindy…“ 
• 1963 – 15. dubna byly posvěceny nové varhany kapitulním vikářem P. Josefem Glogarem; téhož 

roku za své vystupování proti P. Erichu Pepříkovi musel odstoupit někdejší předseda MNV Franti-
šek Gargulák, odejít musel i P. Pepřík, kterého nahradil P. Jan Krist 

• 1965 – po II. vatikánském koncilu: do kněžiště bylo pořízeno 
křeslo a ambon, titulní obraz Navštívení Panny Marie byl 
zavěšen do průčelí k sakristii, sochy sv. Cyrila a Metoděje 
na druhou stranu. Také proběhla nová (tónovaná) výmalba 
a vytvořeny byly mozaiky na oknech v kněžišti. 

• 1968 – díky politickému uvolnění se uskutečnila pouť na 
Hostýn i průvod Božího Těla v obci 

• 1971 – úprava kněžiště – hlavní oltář zmenšen a přesunut 
blíže k lidu (aby se bohoslužba mohla konat čelem k lidu), 
svatostánek umístěn pod prostřední okno kněžiště, křeslo 
přesunuto směrem k sakristii; téhož roku bylo budováno re-
kreační středisko pro bohoslovce na Luhoch – dílo bylo za-
baveno komunisty 

• 1972 – zbudována nová mariánská kaple, na místě bývalé 
kaple byl postaven velký pohyblivý betlém 

• 1973 – nový liturgický kalendář – pouť přesunuta na přelom 
května a června 

• 1984 – P. Jan Krist: „Radost působí, jak někteří věřící zůstávají v této těžké době věrni Bohu 
a církvi, bolest však působí, když lze pozorovat, jak mládež a vůbec střední generace na Boha 
zapomíná a od kostela se vzdaluje…“ 

• 1987 – nová fasáda a nová měděná střecha kostela 
• 1990 – obnoven Klub křesťanských žen, Klub křesťanské mládeže i činnost katolických skautů, ve 

farnosti působil chrámový sbor a dvě scholy 
• 1991 – 30. května opět vyšel průvod Božího Těla do obce (oltář u Hlaváčů) 
• 1994 – dokončena klubovna u fary, zalesněn svah nad hřbitovem  
• 1995 – 8. října byla slavnostně posvěcena nově zbudovaná kaple v Podkopné Lhotě 
• 1998 – zcela zanikla nedělní odpolední bohoslužba (požehnání) pro malou účast 
• 2001 – 27. května slavnostní posvěcení nového trnavského praporu Mons. Janem Graubnerem 
• 2006 – 20. srpna byla slavnostně požehnána kaplička na Paprádné 
• 2007 – renovace hlavních dveří do kostela, opraveny schody a položena zámková dlažba  
• 2008 – zbudován bezbariérový vstup do kostela, nové ozvučení i nové dveře na kůr 
• 2012 – pohřeb P. Jana Krista, který v trnavské farnosti sloužil 43 let  
• 2018 – 3. června se konala primiční mše P. Pavla Barbořáka, nového kněze z Trnavy 
• 2021 – revitalizace klubovny vedle fary 

Pavel Hanulík
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Z FARNOSTI 

Ježíš buduje farnost svými svátostmi 
Mnoho lidí na světě vyzývá k tomu, aby lidé nebojovali, neválčili mezi sebou, ale dali si pokoj a spolu-
pracovali, neboť tím se mnoho dokáže a každý najde potřebnou pomoc. K tomu, aby to začalo, založil 
Ježíš církev, v každém místě tedy farnost. Tu vytváří svými svátostmi. Křtem je do ní člověk přijatý, ve 
svatém přijímání posílený, v biřmování se stane jejím dospělým členem, ve svátosti manželství si v ní 
vytvoří svůj domov. 

Fotbalový klub Barcelona nikomu nedovolí, aby si myslel, že je víc než Barcelona. Na to doplatil Ibrahi-
movič, který se stal jejím hráčem, ale pořád si myslel, že je víc než ona. Brzo se s ním rozloučili. V Os-
travě byl soubor Adash, výborný, jedinečný. Ale kdo byl přijat do Adashe, musel do něho chodit. To 
nešlo, že by byl tak dobrý, že by se stal členem Adashe, ale chodil tam jenom občas. Pan docent No-
votný, který ho vedl dokonce po členech, chtěl, aby pro ně byl Adash na prvním místě, v myšlenkách 
i v životě. Zdálo se to jako naprostá blbost, členky byly studentky, budoucí učitelky. Jenomže: kdyby-
chom dnes navštívili jejich hodinu, anebo přehlédli jejich životní dílo, třeba by se nám to ani nelíbilo, nic 
proti nim. Zatímco koncert Adashe, to byla nádhera, možná to nejlepší, co mohly v životě předvést.  

A tak všemi svátostmi se stávám hráčem Barcelony, ať si nemyslím, že jsem něco víc než farnost, mám 
svůj důležitý život, ale možná to nejdůležitější je můj život ve farnosti. Takže když žádám o křest a první 
svaté přijímání dítěte, o biřmování, o svatbu v kostele, co si o sobě myslím, co chci, jak beru Krista 
Pána, za co považuji farnost, jak stojím o konec válek a bojů, jak věřím ve vzájemnou spolupráci a po-
moc, která přinese lidem více štěstí? 

S pozdravem váš Josef Kuchař, farář 

Farnost má nové webové stránky! 
Nový vzhled, rozšířený obsah, pravidelná aktualizace bohoslužeb. To jsou hlavní prvky nových webo-
vých stránek farnosti, které k příležitosti 110. jubilea posvěcení trnavského kostela připravil Přemysl 
Pavelka s významným obsahovým přispěním Pavla Hanulíka. Oběma velmi děkujeme, stejně tak Sta-
nislavu Hanulíkovi, který webové stránky mnoho let spravuje. Kdy a za koho jsou ve farnosti slouženy 
mše? Kdy bude biřmování? Dočkáme se Farního dne? Odpovědi najdete na www.farnost-trnava.cz. 

Marie Černíčková, členka farní rady 
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Zahájení školního roku 
Ve středu 1. září 2021 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Tradičně vše začalo ráno, kdy jsme se 
sešli v trnavském kostele Navštívení Panny Marie. Otec Josef přivítal všechny přítomné žáky, rodiče, 
babičky i učitele a povzbudil nás do nadcházejícího školního období, abychom se na školu těšili a rádi 
(se) učili. 

Zahájení před školou proběhlo na nádvoří školy. I když slabě mrholilo, vše proběhlo ve vší parádě. 
Všichni žáci byli spolu se svými třídními učiteli nastoupeni pod schody. Paní ředitelka Mgr. Helena Vý-
vodová přivítala všechny přítomné, zvláště naše nové spolužáky z první třídy. Starosta Petr Štěpaník 
pronesl krátký projev a spolu s paní místostarostkou Helenou Březíkovou předali našim novým prvňáč-
kům drobné dárky a popřáli jim hodně úspěchů do nové etapy v jejich životě. 

Ve třídách jsme se zdrželi jen krátce. Nic se nesmí na úvod přehánět…. A tak v devět hodin byla škola 
zase osiřelá, tak jako o prázdninách. 

Lubomír Vývoda 

Foto: Kateřina Garguláková 
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Z naší základní školy 
Prázdniny jsou za námi a už několik týdnů běží nový školní rok. Určitě si všichni přejeme to samé: aby 
nový školní rok byl jiný než předchozí a těšíme se, že to tak bude. 
V září jsme se vrátili do naší školní budovy, která je zase o další učebny „vylepšená“. Díky projektu 
„Modernizace učebny matematiky a fyziky“ máme na druhém stupni dvě nové moderní učebny. Ostatní 
prostory jsou pečlivě připraveny na řádnou výuku. 
Dodržujeme platná hygienická opatření – ve společných prostorách musí mít všichni zakryté dýchací 
cesty dle aktuálních nařízení. 
Těšíme se na konání kroužků, které v minulém školním roce nemohly probíhat. Všichni zájemci byli 
s nabídkou těchto aktivit seznámeni a pokud to bude možné, kroužky zahájí svou činnost v říjnu, pokud 
se s vedoucími těchto kroužků zájemci nedohodnou jinak. 
Kolik nás ve škole bude? Celkem 119 žáků v těchto třídách s těmito třídními učiteli: I. třída – 9 žáků, 
II. třída – 7 žáků, III. třída – 7 žáků, IV. třída – 20 žáků, V. třída – 11 žáků, VI. třída – 13 žáků, VII. třída 
– 17 žáků, VIII. třída – 15 žáků a IX. třída 20 žáků. 

Pedagogičtí zaměstnanci: 
Mgr. Helena Vývodová (ředitelka školy, 1. + 2. ročník) Mgr. Petra Kašpárková (3. ročník) 
Mgr. Irena Košárková (4. ročník)   Mgr. Adéla Pavelková (5. ročník, jazyk ruský) 
Mgr. Věra Marková (6. ročník, jazyk anglický)  Mgr. Hana Bartíková (7. ročník, jazyk český, 
Mgr. Lubomír Vývoda (8. ročník, matematika, tělocvik)  dějepis, výchovná poradkyně), 
Ing. Jana Divilková (9. ročník, přírodopis, zeměpis, chemie, výpočetní technika, preventista), 

Mgr. Vladislava Mžourková (fyzika), Mgr. Iveta Patáková (tělocvik, výchova ke zdraví, výtvarná a pra-
covní výchova), Mgr. Kateřina Oškerová (hudební výchova, náboženství), Jana Špačková (vychovatelka 
školní družiny), Kateřina Garguláková (vychovatelka školní družiny). 

Správní zaměstnanci: 
Božena Hanulíková (účetní, sekretářka), Josef Gabrhelík (školník, topič), Jana Bečicová (uklízečka), 
Věra Polaštíková (uklízečka), Petra Zlámalová (vedoucí školní jídelny), Marie Bečicová (kuchařka), Eva 
Sovjáková (pomocná kuchařka). 
Přeji všem žákům, zaměstnancům a jejich rodinám zdravý podzim plný pohody! 

Helena Vývodová, ředitelka školy 

 
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Trnava 
Milí příznivci Spolku rodičů a přátel školy, 
zcela jistě máte informace o tom, k jakým změnám došlo na půdě našeho obecního úřadu. Aby nedošlo 
do budoucna ke střetu zájmů, rozhodl jsem se k datu 30. září 2021 rezignovat na funkci předsedy Spolku 
rodičů a přátel školy. Jsem přesvědčen, že se moje rozhodnutí setká s vaším pochopením. Mé odstou-
pení ovšem neznamená, že se úplně přestanu věnovat činnosti spojené se ZŠ Trnava. Budu rád, pokud 
budu moci nadále přispívat alespoň malým poradenským hlasem při mnohačetných setkáních zástupců 
spolku. 
Velmi podobný osud potkal i další členku spolku, paní Andreu Doleželovou, která si pečlivě hlídala ná-
ležitosti kolem pokladny. Věřím, že se chybějící počty Členské rady spolku doplní z řad stávajících zá-
stupců jednotlivých tříd hned v první polovině září, kdy se budou konat třídní schůzky a jako každoročně 
přibydou nové tváře – zástupci našich letošních prvňáčků. 
Jménem svým chci moc poděkovat vám všem, členům Spolku rodičů a přátel školy i nahodile ochotným 
nečlenům, za úzkou a mnohdy víc než obětavou spolupráci při realizaci společensko-zábavních akcí 
nejen pro děti ZŠ, ale i pro občany naší obce. 

         Petr Štěpaník, předseda spolku 
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Král trnavských piškvorek
Na závěr minulého školního roku proběhlo fi-
nále celoroční soutěže. Vždy první den v měsíci 
se hrály v rámci matematiky třídní přebory a vý-
sledky se zapisovaly do tabulky. Stihli jsme ode-
hrát šest, někde sedm kol. Prvních pět z každé 
zapojené třídy postoupilo do velkého finále. To 
se konalo v úterý 29. června. Dvacet nejúspěš-
nějších hráčů se sešlo v matematické třídě, kde 
si zahráli proti sobě žáci 5. – 8. třídy dohromady. 

V pěti základních skupinách byl vždy jeden žák 
z každého ročníku. Každý hrál se svým soupe-
řem dva zápasy. Za vítězství byly dva a za re-
mízu jeden bod do tabulky. Při shodnosti bodů 

rozhodoval vzájemný zápas a pokud ani to ne-
pomohlo, hráli spolu hráči ještě jedno utkání. To 
rozhodlo, kdo je lepší. 

Na finálové zápasy se hráči rozdělili podle 
umístění ve skupině. Společně hráli proti sobě 
soupeři o 1. – 5. místo, o 6. – 10. místo. Nejlépe 
se dařilo šesťákům, kteří obsadili mezi prvními 
pěti hned tři příčky. Vyhrál Šimon Mika ze šesté 
třídy, na druhém místě skončil jeho spolužák 
Tomáš Holík a třetí byl Jakub Vrána z osmé 
třídy. Čtvrté místo vybojovala první dívka, a to 
Natálka Havlíčková ze 6. třídy. Na pátém místě 
skončil osmák Šimon Marek. 

 
Vítězové piškvorkářské ligy 2020-2021 

Foto: Lubomir Vývoda

Piškvorky jsou strategická hra pro dva hráče, 
při se které střídají v pokládání kamenů na hrací 
desku (případně kreslení dvou rozdílných sym-
bolů, například křížků a koleček). Ten, kdo vy-
tvoří nepřerušenou řadu pěti svých značek, vy-
hrává. Tato opravdu historická hra je skvělá      
pro trénink postřehu, strategie a logiky. Je tak 
jednoduchá, že ji mohou hrát i šikovné děti  

předškolního věku. V dnešní době nepotřebu-
jete ani soupeře. Dá se hrát na počítači, a to 
v různých úrovních. Od opravdu jednoduchých 
po náročné. Piškvorky zkrátka a dobře tříbí 
mysl. I v letošním školním roce pokračujeme 
v dalším ročníku piškvorkářské ligy. 

 

Lubomír Vývoda, učitel matematiky 
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Legendy divokého západu 
Nedělní poledne a idylka. Nad asfaltem procházejícím středem obce tancuje horký 
vzduch se stejnou vervou jako finalisté oblíbené podzimní televizní soutěže, a kdesi 
v dálce kvokání kuru domácího dává vědět o tom, že zítra opět budou moci být na snídani 
domácí vejce místo těch z obchodu, která občas chutnají, jako by byla vyráběna v závodě 
na bezpečnou likvidaci pneumatik. V jednotlivých domech se ozývá buď funění pantátů, 
kterým žena i přes protesty dala ke svíčkové sedm knedlíků („To sníš, neremcej!“), nebo 

vesnické ticho narušuje pouze zvuk televize, ať už jde o poobědovou pohádku, nebo nevraživou bitvu 
slov mezi dvěma politiky, kteří mají každý pouze svou pravdu, a které se snaží marně moderátor držet 
na uzdě se stejným úspěchem, s jakým by člověk na chabém provázku držel splašenou krávu.  

Náhle stín protkne paprsek slunce odrážející se od še-
rifské hvězdy. Do měkké půdy ostruhy pomalu ryjí 
brázdu jako tlapky zděšeného hafana odmítajícího pro-
cházku v dešti. A z dáli nabývá stále větší intenzity zlo-
věstný hluk. S nervózní kapkou na čele pomalu razící 
si cestu směrem k matičce zemi se šerif podívá vstříc 
dunění. Je to snad stádo divokých bizonů? Nebo úto-
čící kmen ještě divočejších indiánů? Šerif přimhouří le-
hce oko a zpoza obzoru se začínají vynořovat první po-
stavy. Dva rodiče a jedno radostné dítě. A pak další. 
Stádo nejdivočejších dětí. Lomoz sílí a dav se rozrůstá, 
aby pak následně mizel v autobuse. Tak začíná opět 
po roce tradiční letní tábor a nikdo není na pochybách, 
že na divokém západě nás čeká spousta dobrodruž-
ství. A že děti zde budou mít dostatek prostoru dát prů-
chod veškeré své nevybouřené divokosti. 

 
Táborové dny jsou typické tím, že ubíhají rychleji i než velká přestávka ve škole, a napěchované jsou 
zážitky více, než je jídlem napěchované břicho mezinárodního mistra v pojídání párků v rohlíku. Poně-
kud náročné je pak shrnout všechny ty zážitky do několika vět, je to asi stejně jednoduché jako přijít 
s řešením Riemannovy zeta-hypotézy, nebo jako najít volné parkovací místo před Priorem ve Zlíně 
v době oběda. Jako nejpřijatelnější varianta se nakonec jeví popis typického táborového dne, tudíž ne-
chť laskavý čtenář přijme prosím tuto formu líčení táborového dění.  
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Typický den na divokém západě 
Je ráno. Vzduchem létají drobné mušky jako řidiči 
rikšy v indickém provozu a paprsky slunce nená-
padně nakukují do oken od chatek jako psík 
na šunku, kterou se krmí jeho páníček. Přesně v 7:30 
se ozve nekompromisní zvuk komprimovaného for-
mátu digitální hudby znějící z reproduktoru napříč ce-
lým tábořištěm. Je čas vstávat a cvičit, jak by pravil 
bílý zástupce rodu zajícovců vyskakující z černého 
klobouku kouzelníka Pokustóna. Pokud někteří ro-
diče nabývají dojmu, že jejich ratolesti jsou na táboře 
podobny již zmíněnému hlodavci, je nutno po-
dotknout, že většina omladiny je podobna spíše jeho 
menšímu kolegovi a má už od druhého táborového 
dne během jitra ještě stále půlnoc. Ranní nepovinná 
rozcvička v podobě veselého tance si našla své příz-
nivce s pravidelnou účastí, většina dětí však své sym-
patie věnovala spíše vyhřátému spacáku. Snídaně 
pak nepřekvapivě vyhnala z postele i ty největší 
spáče, přece jen kus výborného žvance po ránu stojí 
i za ten téměř nepřekonatelně těžký úkol, jakým je 

opouštění postele. Jídlo bylo obecně během tábora nejen výborné a vydatné, ale taktéž ho bylo více 
než dostačující množství, takže ke smutku některých se o nějaké to kilo lehčí z tábora nikdo nevrátil – 
spíše právě naopak. Dopolední a odpolední program byl oddělen také nejkrásnější částí dne – obědem. 
Večer pak byl mnohdy věnován ať už nácviku kovbojských tanců, aby pánové vedle tancechtivých dam 
nepůsobili jako greenhorni, tak i také halekavému zpěvu u táborového ohně za doprovodu kytar. 

Každodenní dobrodružství 
Jak už bylo zmíněno, letos jsme se vydali na di-
voký západ. Utvořili jsme šest dopravních spo-
lečností a závodili v dostavnících na cestě do 
San Francisca. Pokud někdo z čtenářů netuší, 
jak vypadá zmíněný dopravní prostředek, může 
tak nahlédnout na obrázku vpravo. Základem je 
dřevo a několik lidí, kteří naopak nejsou dřeva. 
Možná se to někomu bude zdát poněkud pře-
kvapivé, ale rychlostí tyto dostavníky překoná-
valy kdekterý nejen tříválcový usípaný automo-
bil, a snažit se je dostihnout bylo stejně bezna-
dějné jako snažit se chytit komára, který v letním 
parném večeru našel útočiště ve ztmavlé ložnici 
a rozhodl se nahradit rodičům děti nebo dětem 
rodiče na pozici toho, kdo vám pije krev. Jednotlivé společnosti musely během dní řešit mnoho nároč-

ných úkolů, s kterými by si jen s obtížemi poradil 
i třeba vysokým IQ známý mozek anglického teoretic-
kého fyzika pohybujícího se toho času na vozíčku. 
Můžeme zde zmínit několik nahodilých událostí, ve 
kterých nakonec naše dopravní společnosti na výbor-
nou obstály.  

Slepý barman Johnie Walker potřeboval pomoci s do-
pravou vody. Stříkačky nám umožnily nejen s alespoň 
částečně vcítit do problémů hendikepované obsluhy 
hospodského zařízení, ale zároveň jsme se mohli i le-
gálně zlít. A stejně tak naše kamarády.
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Jinou událostí bylo nahrazení výpadku tiskárny v Dallasu. Po vzoru Cimrmana, který první přišel s živou 
kopírkou, jsme se i my stali s psacími potřebami náhradou tohoto zařízení, které už v mnoha firmách 
v leckterém zaměstnanci vzbudilo dosud netušené záchvaty cholerického vzteku. Je vhodné taky zmí-
nit, že jsme nepřepisovali texty, ale překreslovali obrázky. Během celé akce bylo nutno mlčet, tudíž jsme 
zvládli hodinu nepromluvit slova. Většina zřejmě bohužel poprvé a naposledy v životě, což kvitují mnozí 
rodiče ne s úplnou radostí. Každopádně je nyní z praxe dokázáno, že je možné i 60 minut v kuse mlčet. 
Manželka autora tohoto textu mu navrhuje, aby se osobně výzkumu v této oblasti i nadále aktivně a co 
nejčastěji věnoval – můžete tedy něco podobného zkusit i doma, zřejmě pak přinesete překvapivé po-
těšení některým svým blízkým.  
Rozdělávali jsme také jako správní táborníci oheň, 
který musel přepálit vysoko umístěný provázek. Byli 
jsme všichni úspěšní, a dokonce nikdo neprojevoval 
pyromanské tendence, není tudíž nutno na vaše děti 
volal hasiče. 
Jeden den byl věnován i výšlapu na Cripple Creek. 
V potu tváře jsme se plazili rychlostí kolony následu-
jící trio kombajnů na cestě do serpentin, ale že jsme 
došli do cíle s úsměvem je zřejmé i z fotky dvě strany 
pozpátku – zda je úsměv způsobený spíše tím, že 
půlka tábora téměř vykoupila u rozhledny zásoby na-
šeho národního syceného nealkoholického nápoje 
kolového typu, nebo to bylo naopak tím, že cestou bylo čas probrat všechny vesnické drby ode všech 
kamarádů, není autorovi textu známo.  

Protože dostavník tahají koně a my jsme se ob-
čas jako koně i cítili – ať šlo o množství potu 
nebo o utahanost – bylo nabíledni zúčastnit se 
dostihového závodu Wild Westu. Na unikátní 
fotce vlevo můžete obdivovat divoké oře v běhu. 
Takovýto kůň je nejen rychlý, ale i relativně čis-
totný, není třeba mu dokonce ani připomínat čiš-
tění zubů a jako palivo mu stačí rohlík se šunkou. 
Nejlépe pak běží na řízek nebo čokoládu.  
Chybět také 
nesměla jako 
každý rok ve-
černí olympi-

áda. Ani legendární běžec Feidippidés nepodal takové výkony, jako 
někteří táborníci. Pokud vám někdy dojde doma máslo nebo mouka 
a obchod bude těsně před zavírací dobou, můžete bez obav vaše 
ratolesti vyslat na rychlý nákup. Doporučili bychom podobné jednání 
i s pivem, to ale nezletilým prodáno být nemůže a když pro něj po-
šlete muže, půjde samozřejmě místo do obchodu raději do hostince 
na točené, a lze pak očekávat jeho návrat nejdříve v ranních hodi-
nách druhý den.  

Několik slov nakonec 
Prožili jsme spolu krásné dny a zvlášť některé povahové rysy různých dětí dávají tušit, že jednou na 
tento tábor budou vzpomínat lidé skutečně velcí minimálně svým charakterem, pokud tedy budou dále 
růst jako doteď. S tímto přáním by se tedy rád autor tohoto textu rozloučil – kéž všichni ti malí i velcí 
vytrvají v dobrém a žijí dál tak, aby když se kdykoliv za svým životem a skutky otočí, mohli být opravdu 
hrdí – jak oni sami na sebe, tak i jejich rodiče na ně. Krásný začátek podzimu a už teď se těšíme na příští 
letní tábor spolu s vašimi dětmi. Howgh! 

Kostík, táborový vedoucí 
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Hejtman ocenil hasiče při příležitosti 
svátku svatého Floriána 
Práci dobrovolných i profesionálních hasičů ocenil ve středu 9. června v sídle Zlínského kraje hejtman 
Ing. Radim Holiš. Celkem 38 hasičům předal pamětní medaile a 5 hasičům záslužná vyznamenání II. 
stupně. Na slavnostním aktu, který se uskutečnil při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, byli 
přítomni také ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje plk. Ing. Vít Rušar, starosta Kraj-
ského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Vlastimil Nevařil a další významní hosté.  

Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje již od roku 2006. Za tu dobu (včetně letoška) ocenil více než 
640 dobrovolných a profesionálních hasičů. Věk oceněných se pohybuje již od 12 let, kdy se jedná 
především o úspěchy dosažené v požárním sportu mládeže. Členové sborů dobrovolných hasičů (SDH) 
bývají oceňováni za dlouholetou aktivní činnost ve sboru, výkon funkce starosty či velitele zásahové 
jednotky, za výchovu mladých hasičů atd. 

 

Pamětní medaili za aktivní a příkladnou činnost ve sboru – 
dobrovolní hasiči – získala naše členka Eva Vajďáková. 
 

Děkujeme Evči za vše, co pro nás a naše děti dělá. 

Helena Březíková, náměstkyně starosty SDH Trnava
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Letní aktivity hasičů 
Aby se hasičská zbrojnice opět hodila do gala, uspořádali jsme 14. května bri-
gádu. Celou budovu jsme uklidili, dali dokupy veškerou potřebnou výzbroj, při-
pravili jsme tréninkové hřiště. Děti i dospělí mohli začít trénovat. 

Prvním závodem v hasičském sportu byla soutěž 18. června v Nové Bránici, 
které se zúčastnili naši muži. 20. června se muži zúčastnili soutěže ve Zlíně – 
Loukách, 3. července pokračovali na Hrobicích. Tady soutěžily i ženy, které získaly krásné 3. místo. 
Hoši pokračovali 4. července závody ve Študlově, 10. července se účastnili soutěže v Horní Lidči, 
11. července v Prlově, 25. července v Brumově – Bylnici, 7. srpna měli šťastný den a vybojovali 
2. místo ve Valašských Příkazech. 21. srpna se muži i ženy zúčastnili denní i noční soutěže v Tečovi-
cích. 

Po dlouhé pauze nebylo tolik pohárů, ale je důležitější, že všechno účastníci dělají rádi a s úsměvem. 
Věřím, že prolomí smůlu a vítězství se dostaví. 

Jako poděkování všem, kteří přiloží ruku k dílu, obětovávají své osobní volno ve prospěch spolku 
a snaží se doplnit do naší pokladny jakoukoliv korunu jsme uspořádali od 26. do 27. června výlet do 
Prahy. Hasičský sport není levná záležitost. Musí se nakupovat hadice, opravovat mašiny. Naši soutě-
žící také potřebují dresy. Za ty chvíle strávené při přípravě langošů, grilování klobás, prodeje alka či 
nealka, za to vše jim děkujeme. Poděkování patří všem, kteří se zapojili ve dnech 27. až 28. srpna 
v prodejních stáncích při Barum Rallye. 

Co nás čeká? 
Na podzim plánujeme účast na dalších závodech, zkontrolovat techniku, ale také 
nás čeká kulturní akce. 

Všechny srdečně zveme na pohodovou zábavu – dne 20. listopadu ve 20:00 ho-
din se sejdeme nejen k poslechu, ale také k tanci se skupinou KOSOVCI v tělo-
cvičně ZŠ Trnava. 

Helena Březíková, náměstek starosty SDH 
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Mladý hasič Trnava 3-18 let 
Pro rychlejší nástup a obavu, že nebudeme moci 
pokračovat, začaly častější a náročnější tréninky – 
od uvolnění čtyřikrát týdně tréninky přípravky, mla-
dších, starších žáků, dorostenek a dorostenců v ka-
tegorii jednotlivců na hasičském hřišti. Pro určitá opatření v letošní sezóně nebylo uspořádáno tolik po-
hárových soutěží pro mladé hasiče, jak jsme byli zvyklí. A tak jsme nevynechali žádnou soutěž pořáda-
nou v blízkém okolí. 

12. června: jarní kolo okresní Hry Plamen v Otrokovicích mladší a starší žáci (s omezením pouze štafety 
dvojic a požární útoky). 

19. června: krajské kolo Požárního sportu dorostenek – holky 3. místo, jednotlivci v zastoupení Kryštof 
Žurek, Jakub Gerych. 

Dorostenky 
Dorostenky byly po úspěchu v krajském kole přihlášeny 
do ZLPS (Zlínská liga hasičského sportu) a zúčastnily se 
těchto soutěží: 

20. června Louky 2. místo,10. července Machová, 
11. červenec Prlov, Velký Ořechov, 17. červenec Ne-
všová, 7. srpna Vrbětice, 8. srpna Bratřejov. 

. 

Mladší, starší žáci, přípravka 
3. července pohárová soutěž Hrobice, účast – mladší 
A, B, starší A, B, družstvo starší A 3. místo. 

7. srpna pohárová soutěž Březová, účast – přípravka, 
mladší, starší žáci A, B, přípravka 2. místo, mladší žáci 
3. místo.  
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Hasičské soustředění ve Vizovicích 
Začátkem srpna 31 dětí a 8 vedoucích prožilo pět intenzivních dní ve vizovickém rekreačním středisku 
Revika. Do hasičských tréninků štafet, požárních útoků a požární ochrany bylo zapojeno i táborové sou-
těžení družstev. Účastnily se čtyři družstva, které bojovaly o jedenáct bodů. Poslední večer jsme sou-
těže vyhodnotili a zatancovali si na diskotéce. 

13. až 14. srpna nás čekal tradiční dvoudenní výšlap na sv. Hostýn se spaním ve stanech. Počasí nám 
přálo na pohodovou cestu tam i zpět a večerní špekáček jako vždy chutnal výtečně. 

Do konce roku nás čekají dvě soutěže ZLPS dorostenky, podzimní kolo Hry Plamen, Pojezdová soutěž 
a Ukončená roku. 

Eva Vajďáková, vedoucí mládeže 

 

 

   

Hledáme nové hasiče a hasičky! 
Do řad hasičů přijmeme každého.  

Tréninky mladších a starších žáků jsou vždy ve 
čtvrtek od 16:00 do 17:00, přípravka v úterý od 
16:00 do 17:00. Přes zimní měsíce budeme tré-
novat společně v tělocvičně vždy ve čtvrtek od 
15:00 do 16:00, dle situace.  Pro jakékoli info mů-
žete volat na telefonní číslo 739 666 817 anebo 
psát na sdhtrnava@email.cz.  

O naše mladé hasiče a techniku se starají pro-
školení vedoucí mládeže: Eva Vajďáková, To-
máš Výmola, Jiří Vajďák ml., Tereza Gerychová, 
Pavel Zbranek, Zdenek Březík, Petra Zlámalová 
a výpomocná vedoucí na soustředění Veronika 
Havlíčková. 
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O střelcích a jejich klubu trochu jinak 
Byl jsem požádán trenérem klubu, abych připravil článek o střeleckém klubu z pohledu druhé strany, 
tedy ze strany rodiče jeho svěřence. Úvodem je potřeba zmínit, že můj názor nemusí zohledňovat postoj 
ostatních rodičů, ale co víme všichni, je, že klub dosahuje dlouhodobě výborných výsledků díky zápalu 
a nasazení trenéra Radka Soukupa. 

Před třemi lety, když jsem hledal, kdo by byl nejen ochotný, ale i schopný trénovat mého syna Michaela 
ve střelbě ze vzduchové pistole (VzPi) jsem nikoho v našem krajském městě Zlíně ani v nejbližším okolí 
nenašel. Bohužel mnozí zkušení trenéři již nejsou mezi námi nebo nejsou aktivní. Po delším pátrání mi 
byl doporučen právě pan Radek Soukup z Trnavy a za tento tip jsem dodnes velmi rád. Syn se od té 
doby dostal na úplně jinou úroveň střeleckých dovedností a pod novým vedením se začal intenzivně 
účastnit závodů. A po kratší době přišly první úspěchy a ocenění na stupních vítězů, což je pro každého 
sportovce ta největší motivace. Proto jsem neváhal Radka doporučit i dalším rodičům, a od loňského 
roku se klub rozrostl dokonce o něžné pohlaví. 

Sportovně střelecký klub ZŠ Trnava má v současné době kromě trenéra 5 členů, z toho 3 střelce VzPi 
Jakub Sovják, Michael Houšť, Babora Mikačová a 2 střelce ze vzduchové pušky (VzPu) Marek Grebe-
níček a Jakub Gerych. Dva střelci se ještě zabývají i střelbou z malorážkových zbraní (zbraně ráže 
22 LR). Se začátkem školního roku se opět chystá nábor nových členů do střeleckého kroužku. Je 
škoda, že za poslední roky nikdo z nováčků nevydržel. Holt střelectví je dřina jako každý sport, když se 
rozhodnete dělat jej pořádně. Hlavně se nenechte po prvních neúspěších odradit. A věřte, milí noví 
členové, že střelectví naživo je lepší a napínavější než za počítačem, a navíc tu najdete i nové přátele. 

Skvěle rozjetou přípravu na loňský i letošní rok bohužel přerušil COVID-19. Oproti ostatním klubům měli 
naši střelci smůlu v tom, že trénují v prostorách školského zařízení, kde byly podmínky o něco přísnější 
než na ostatních sportovištích, kde se dalo v omezeném počtu střelců začít s tréninky dříve. Tento rozdíl 
byl znatelný hlavně na prvních závodech po skončení restrikcí. V době Covidu byla možnost tréninku 
omezena na nepopulární „sušení“. To je nácvik střelby pomocí zbraně bez střeliva, tedy diabolek, tedy 
ten samý postup, jaký střelec provádí u klasické střelby, ale cvaká spouští naprázdno a nemůže kontro-
lovat chyby, které se projeví pomocí chybných zásahů v terči. Malorážkové zbraně nemají střelci bez 
dohledu trenéra nebo držitele zbrojního průkazu vůbec k dispozici. 

V klubu panuje skvělá atmosféra a vzájemná podpora, a to i když občas dojde na vzájemné soupeření 
o co nejlepší umístění. Většina ze svěřenců jsou již zkušení střelci a největší posun je pro ně výměna 
zbraně za lepší, což není levná záležitost, dále umění zvládání stresu a střelecká soustředění. Každo-
ročně je tu možnost se zúčastnit se prázdninového soustředění ve spolupráci s klubem Olymp Ostrava. 
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Této nabídky letos využil Jakub Gerych a opět jej to posunulo o velký kus ve střeleckých dovednostech. 

Radek Soukup, jak jsem měl možnost jej poznat, není jen skvělým poradcem ve sportovní střelbě, ale 
hlavně psycholog, který radí, jak se vypořádat s psychickým tlakem při soutěžích a také „taxikářem“ 
protože většinou se jezdí soutěžit do vzdálenější míst, a ne vždy je žádoucí, aby rodiče své potomky 
„rozptylovali“ na závodech. Toto není oslavná nacvičená óda na trenéra, ale mé zhodnocení jeho role 
ve fungování klubu. Je potřeba i zmínit, že bez podpory Obecního úřadu Trnava by klub nemohl fungo-
vat a další sponzoři jsou vítáni. Co by klubu velmi prospělo, by byla vlastní místnost pro trénování. 
Možná vás překvapí, že trénovat můžeme ve větších nevyužitých půdních prostorách, nebo technických 
prostorách budov. 

 

Co nás v nejbližší době čeká 
Od 4. do 5 září se chystáme na finále Českého po-
háru mládeže (ČPM) do Plzně. Nominaci na finále 
předcházela dvě kola v Ostravě a jedno v Plzni, kde 
byla konkurence soutěžících do 18 let z celé republiky. 
Jsme pyšní na to, že jsme se postavili takovým konku-
renčním klubům jako je například Plzeň, Brno, Ostrava 
či Bílovec, kteří mají pevné zázemí, tedy místnosti ur-
čené a vybavené speciálně a jen pro sportovní střelbu, 
jako jsou elektronické terčové zařízení, přitahovací 
terče, přesně daným osvětlením, a některé mají 
i vlastní venkovní střelnici pro střelbu z malorážkových 
zbraní. K tomu disponují i několika trenéry, kteří se 
specializují jen na jeden typ zbraně (pistole, pušky). 

 O to větší je to úspěch pro Jakuba Gerycha, 
který bude Trnavu a její klub reprezentovat hned ve 

třech disciplínách, a to VzPu, sportovní malorážka (SM) 3x20 ran a SM 60 ran vleže. Během 2 dnů 
udržet koncentraci a rozložit síly do 3 závodů je hodně náročné. Michael Houšť bude reprezentovat 
v disciplíně VzPi a sportovní pistole SP 30+30. Klukům držíme pěsti ať se jim podaří co nejlepší výsle-
dek. 

 

 

Do konce roku nás z velkých soutěží čeká Mistrovství České republiky v Plzni a jak je zvykem, od 
podzimu začne nová sezóna závodů ve vzduchových zbraních, kde opět nastoupí celý klub. 

Přeji do dalších soutěží pevnou ruku a ostrou mušku! 

Radek Houšť, otec člena klubu 

Nominační tabulka finále ČPM 2021:
Disciplína Soutěžící Pozice do finále

SM 60 z kategorie Dorostenci GERYCH Jakub 1.
VzPu 40 z kategorie Dorostenci GERYCH Jakub 4.
SM 3x20 z kategorie Dorostenci GERYCH Jakub 4.
SP 30+30 z kategorie Dorostenci HOUŠŤ Michael 14.
VzPi 40 z kategorie Dorostenci HOUŠŤ Michael 30.
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Činnost TJ Sokol Trnava 
Po více než roce a půl nám bylo umožněno znovu začít sportovat. Do léta jsme stále čekali na jasné 
stanovisko pro možné restartování celého sportu u nás v republice, a stejně tak i ve fotbale na amatér-
ských úrovních. Nakonec se celá výjimečná situace začala zklidňovat a došlo bez jakéhokoliv osobního 
kontaktu k přihlášení, rozlosování a k případným požadavkům jednotlivých klubů. 

Naše 2 mužstva se přihlásila opět do: IV. třídy mužů, a žáci se určitě naposled přihlásili do soutěže 
mladších žáků. Pro další soutěžní ročník již bude jedinou možností naše žáky přihlásit do žáků starších. 

V průběhu léta se pomalu rozjížděla příprava jak žáků, tak i mužstva mužů. Mladší žáci sehráli přípravné 
utkání s mužstvem Kašavy s konečným výsledkem 4:4 a na oplátku nás Kašava pozvala na stejné 
utkání žáků v rámci oslav 80 let kopané v Kašavě. Tentokrát jsme je zcela jasně deklasovali 12:2. 

 
Mužstvo mužů, to je již jiná situace, pro které zrovna nebyla nakloněna rok a půl dlouhá mezera při 
sportu. Přivyknuli jsme pohodě a lelkování doma, ale naštěstí jsou v mužstvu hráči, kteří stále rádi vyrazí 
mezi kamarády a jsou ochotní několik nedělí prožít spolu při sportu. 

Již první utkání na domácí půdě přineslo pro nás až nebývalou návštěvnost a na závěr utkání se nám 
podařilo v 90. minutě zvrátit výsledek na naši stranu s mužstvem Zádveřic 3:2. Druhé utkání jsme vyhráli 
1:0 na půdě Provodova a ve třetím utkání jsme opět doma zdolali mužstvo Neubuze 3:0. Ještě před 
uzávěrkou zpravodaje jsme porazili mužstvo Mysločovic „B“ 9:2. Start do nové sezóny ideální, ale čeká 
nás ještě spousta utkání.
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ROZPIS MLADŠÍ ŽÁCI TJ Sokol Trnava – PODZIM 2021 
2.kolo STŘEDA      25. 8. 2021 17:00  TRNAVA   HVOZDNÁ 
3.kolo PÁTEK        27. 8. 2021 16:30       KAŠAVA   TRNAVA 
4.kolo NEDĚLE        5. 9. 2021 10:30      TRNAVA           BŘEZOVÁ  
5.kolo NEDĚLE      12. 9. 2021 10:30       ZÁDVEŘICE          TRNAVA 
6.kolo NEDĚLE      19. 9. 2021 10:30      TRNAVA               BISKUPICE 
7.kolo ČTVRTEK   23. 9. 2021 17:30      JAROSLAVICE  TRNAVA 
8.kolo NEDĚLE      3. 10. 2021 10:30      TRNAVA               VESELÁ 
9.kolo ÚTERÝ        5. 10. 2021 17:00      HVOZDNÁ            TRNAVA 
10.kolo NEDĚLE    17. 10. 2021 10:30       TRNAVA               KAŠAVA 
1.kolo PONDĚLÍ   18. 10. 2021 16:30       VESELÁ   TRNAVA 

ROZPIS MUŽI TJ Sokol Trnava – PODZIM 2021 
2.kolo NEDĚLE       8. 8. 2021 17:00         TRNAVA            ZÁDVEŘICE 
3.kolo NEDĚLE     15. 8. 2021 16:30         PROVODOV         TRNAVA 
4.kolo NEDĚLE     22. 8. 2021 16:30         TRNAVA              NEUBUZ 
5.kolo NEDĚLE     29. 8. 2021 10:00         MYSLOČOVICE „B“ TRNAVA 
6.kolo NEDĚLE      5. 9. 2021 16:00         TRNAVA             KOMÁROV 
7.kolo NEDĚLE     12. 9. 2021 15:30         JAROSLAVICE „B“   TRNAVA  
8.kolo NEDĚLE     19. 9. 2021 15:30         TRNAVA                VESELÁ „B“ 
9.kolo SOBOTA     25. 9. 2021 15:00          PŘÍLUKY „B“      TRNAVA 
10.kolo SOBOTA     2. 10. 2021 15:00          LŮŽKOVICE „B“ TRNAVA 
11.kolo NEDĚLE    10. 10. 2021 14:30         TRNAVA             VŠEMINA 
12.kolo NEDĚLE    17. 10. 2021 14:30         RACKOVÁ             TRNAVA  
13.kolo NEDĚLE    24. 10. 2021 13:30         TRNAVA              KUDLOV 
1.kolo SOBOTA    30. 10. 2021 13:30         LÍPA                    TRNAVA 

 

Radek Houšť
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TRNAVSKÝ KOLÍK 

14. ročník O Trnavského kolíka 
Tak zas jednou po roce...máme tady Kolíka! V neděli 5. září se konal tradiční závod – triatlon O Trnav-
ského kolíka. Letos to byl již, se započtením i nultého, jubilejní 15. ročník. Počasí nám přálo a sluníčko 
nás provázelo celý den.  

Celkem se přihlásilo 69 závodníků, z toho 36 mužů, 8 žen, 
10 juniorů, 9 juniorek a 6 dětí. 

Skvělá nálada a nadšení zářily ve tvářích všech závodníků. 
Výstřelem startéra pana Janů se ve 13 hodin vrhli po hlavě 
do vody nejprve muži a po třech minutách také ženy a děti. 
Za bujarého jásotu fanoušků byl rybník překonán, poté stačilo 
uběhnout 2 km do Pivovaru Vraník, popadnout kolo a zdolat 
13 km trať.  

To se jako prvnímu podařilo Martinu Hečkovi ze Zlína s vítězným časem 
32:03 min. Jako druhý s časem 32:16 min. prosvištěl cílem Marek Kresta, 
který se zároveň stal nejrychlejším trnavským kolíkem.  

První ženou v cíli byla Veronika Brázdová s časem 38:19 min. a obhájila 
loňské vítězství. Skvělé! V kategorii muži nad 50 let zvítězil s časem 36:43 
min Zdeněk Machů z Podkopné Lhoty. Stříbro v této kategorie vybojoval 
Ola Hanáček, který také získal titul Patnáctiletý kolík, jelikož se jako jediný 
zúčastnil všech ročníků našeho závodu.   

Nejrychlejším juniorem do 18 let se stal Dan Holík z Vizovic s časem 41:45 
min.  Vítěznou juniorkou do 18 let se stala Veronika Máčalová s časem 
48:39 min., a také ona obhájila loňské zlato.  Mladším vítězným juniorem 
do 15 let se stal Petr Dovrtěl z Trnavy s úžasným výkonem 40:47 min., 
juniorkou do 15 let Nicole Baťková ze Zlína s časem 47:34 min. 

V kategorii děti do 12 let získal prvenství Filip Beneš ze Zlína (51:32 min) a kategorii děti do 7 let vyhrál 
Kristiánek Vogeltanz (71 min). 

Gratulujeme!!! 

Všichni kolíci dorazili do cíle šťastní a zdraví, a to je 
pro nás vždy tím největším přáním. Po závodě se 
kolíci občerstvili výborným guláškem a oroseným 
pivkem, děti oblíbenou kofolou. 

Na vítěze čekaly lákavé ceny a poháry ve tvaru ko-
líka. Jako každý rok dospělí také vyhráli naši valaš-
skou medicínu. Na nejrychlejšího kolíka čekala 
bečka piva. Všechny děti byly odměněny sladkostmi. 
Krásný prosluněný den byl zakončen přátelským po-
sezením na zahrádce pivovaru. 

Děkujeme všem sponzorům: OÚ Trnava, OÚ 
Podkopná Lhota, Elzvo, Servis chlazení Haná-
ček, Pivovar Vraník, Havog, Sheron, Lapp, Pneu 
Vraník, Jan Kabourek, Štrabag.  

A hlavně děkujeme vám, milí kolíci, za vaše odhodlání a těšíme se na vás na dalším ročníku Kolíka 
v neděli 4. září 2022. 

Kolíku ZDAR ZDAR ZDAR!!! 

Slávka Vraníková
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ROK NA VSI 

Rok v trnavském hospodářství 
Podzim 

Parné dny léta pominuly a pomalu se o slovo hlásí podzim. Někdy plný barev a slunce, jindy deštivý 
a zahalený šedivým závojem mlhy. V našem ovocnářském kraji však víme, co nás čeká – hodiny a ho-
diny strávené v sadech a na zahradách, se zohnutými zády a často zalepenými prsty od přezrálých 
trnek, jablek, hrušek a dalšího ovoce, které se urodilo na stromech. Ty jsou, z lidského hlediska, často 
již v „důchodovém věku“, přesto čas od času zarodí. Plodné by bylo také jejich vzpomínání na časy, 
když měly ještě kmen tenký jako proutek. I když řeči stromů nerozumíme, nemusíme zoufat – na tyto 
doby máme dochované paměti paní Anežky Sulíkové, která zavzpomínala jak na sběr ovoce, tak na 
další činnosti spjaté s podzimem. 

„Na podzim, i když bývaly ráno mrazíky a šedivo, tak přes deň, když vysvitlo sľunko, bylo pěkně a teplo. 

Po otavách se začaly kopat zemáky. Napřeď sa vykopávaly motykou, pozděj sa vyorávaly pluhem 
a enom sa to posbíralo. To už bylo lehčí. Pak přišla ešče starost s ovocem. Mosely se otrhat nebo 
otřepat karlátky a pak se z nich dělaly povidla. Slivovice ještě tehdá nebyla tak známá, jako dnes. Otře-
paly se taky jablka a hrušky a ty se usušily – buď v sušírně doma, nebo v sušírně u Hanulíků – prostřed-
ních Zemanů. Povidla se často vařívaly u Gerychů [U Lipek]. U toho bývalo veselo, pekly se tam i ze-
máky – to se dělalo, když se kopaly zemáky. Až byly zemáky vykopané, tak se hrabalo listí pro dobytek 
na podestýlku – to se v lese nadělaly hromady listu a nechaly se zvlhnout, aby se lepší nabíralo na vůz. 
Listí se hrabalo v listopadu – ně-
kdy býval listopad pěkný, že 
ještě na Martina sem pásla 
krávy, ale někdy už poletoval 
sníh. 

Tak se už pomalu začala hlásit 
zima, která začala na Mikuláše. 
Nejdříve zem zmrzla a pak na-
padl sníh, který držel celú zimu. 
Když napadl, tak to bylo jak 
v pohádce. Jak to bylo krásné, 
takový hebký, prachový, jak 
péří. Ten se pěkně ušlapal, že 
nebylo třeba ani prohazovat. 
Dni byly chladné, občas napadl 
i sníh, dni ubíhaly a my se těšili 
na Vánoce.“ 

 
Pranostiky 

Nesmíme zapomenout na pranostiky, které se s podzimem pojí. Roku 1958 je sepsal Josef Rafaja a Ka-
rel Hanáček. 
 
Říjen:  

Réž setá mezi Františkama bývá dobrá.  
Listopad:  

Sv. Martin přijel na bílém koni.  
Kateřina na blatě, Vánoce na ledě.  
Na sv. Kateřinu všeci lezú pod peřinu.  
Sněh na Ondřeje žitu neprospěje. 

Pavel Hanulík 
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MÍSTA V TRNAVĚ 

Exkurze do koutů Trnavy: obecní úřad a škola 
Devátá epizoda Exkurzí je poněkud odlišná od ostatních dílů. Nebude se totiž jednat nějaká zákoutí či 
místa v přírodě, která mají své jedinečné názvy. Budeme hovořit o místech, která každý Trnavjan jistě 
někdy navštívil – o obecním úřadu a základní škole. Obě místa navíc pojí vyučování, neboť budova OÚ 
dříve sloužila jako škola. 

Budova dnešního obecního úřadu byla posta-
vena roku 1841, letos tedy slaví své  
180. narozeniny. František Kratochvil, nadučitel 
původem z Vizovic, o ní v roce 1886 napsal, že 
„může býti Lukovským palácem v Trnavě“, pro-
tože byla esteticky velmi zdařilá, navíc to tehdy 
byla jedna ze sedmi zděných budov v celé obci. 
Nadučitel Kratochvil budovu dále popsal takto: 
„V roce 1840 počato se stavbou vlastní budovy 
školní nákladem pana hraběte ze Seilernů na Lu-
kově. Budova školní stojí více v polovici horní 
osady, a to snad kvůli pasekám a obci Lhotě Pod-
kopné. Ale proč ji vystavěli pod břehem, na tak 
nepěkném místě, není k pochopení. Vždyť tehdá 
bylo mnoho obecního – hned vedle krásná za-
hrada – nyní k č. d. 21 patřící. 

Budova školní rozdělena byla chodbou na dvě po-
lovice. Pravou polovici zaujímala velká síň vyučo-
vací, kdežto na levé polovici byl byt učitelův, se-
stávající ze dvou světnic. Pak byla kuchyně a komora. Jiných místností nebylo. ‚Učitel‘ sedí za stolem 
a vedle pomocnice – hůl. Žáci sedí na lavicích kolem stěn ‚izby‘.“ 

V těchto řádcích popsal František Kratochvil školní budovu ve stavu, ve kterém byla po čtyřicet let – 
jako jednotřídní. V roce 1881 byla rozšířena na dvojtřídní a roku 1894 na trojtřídní (tehdy ji navštěvovalo 
267 dětí). Součástí byl i byt řídícího učitele Kratochvila. Narodil se zde i jeho syn, Slavomír Kratochvil, 
který byl za 1. světové války pro svou protirakouskou odbojovou činnost 23. listopadu 1914 popraven 
a je proto nazýván „První obětí světové války“. Můžeme říci, že to byl asi nejvýznamnější trnavský rodák, 
jelikož prezident T. G. Masaryk ve 
svém projevu roku 1920 přiznal, že až 
smrt Slavomíra Kratochvila se stala 
jedním z hlavních důvodů pro jeho de-
finitivní protirakouské rozhodnutí. Na 
jeho památku mu byla 26. června 1936 
na jeho rodném domě odhalena pa-
mětní deska. 

Tato budova přestala sloužit jako škola 
roku 1952 (více níže) a stala se sídlem 
místního národního výboru (MNV), 
dnes obecního úřadu (OÚ). Generální 
opravy se objekt dočkal roku 1970, 
současná fasáda je z roku 2009. Mimo 
kanceláře OÚ zde sídlí i pobočka 
České pošty.  

  

Půdorys 1. patra školy po r. 1894 

Obecná škola v Trnavě, 1914 
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MÍSTA V TRNAVĚ 

Rozsáhlý objekt, ve kterém se od roku 1952 nachází místní základní škola, dříve fungoval jako velko-
pálenice pana Miloslava Garguláka, kterou založil jeho otec František roku 1909. Ten nejprve zbudo-
val selskou pálenici (pro veřejnost), která stála v místech dnešního parku (budova zbourána na počátku 
80. let). Později rozjel soukromý podnik, který se nacházel v budově u cesty (dnes kuchyně ZŠ). Rodina 
bydlela tam, kde se dodnes nachází byty. Na ty ze severní strany přiléhají kdysi hospodářské budovy, 
dnes prostory kadeřnictví. Roku 1947 pan Gargulák vystavěl budovu skladu (dnes učebny ZŠ). Nejno-
vějšími částmi dnešní školy jsou tělocvična (z r. 1975), jídelna (z r. 1997) a třetí patro s učebnami (z r. 
2019). K velkopálenici také patřila velká stodola, která byla zbořena v říjnu 1975. Na jejím místě dnes 
stojí učitelská bytovka. 

Jak již bylo uvedeno výše, škola se roku 
1952 přestěhovala z dnešního OÚ 
právě sem. Nová školní budova však 
byla zamýšlena jinde. Měla vyrůst u 
cesty vedoucí na Podkopnou Lhotu, při 
odbočce na Luhy. Dle pamětníků byla 
stavba nové školní budovy roku 1947 
schválena i naplánována včetně vodo-
vodu, a materiál, zakoupený panem Mi-
loslavem Gargulákem, tam již byl nave-
zen. Únorové události roku 1948 však 
vše změnily. 

Právě likvidace pálenice M. Garguláka 
a její následná transformace na zá-
kladní školu se v Trnavě stala demon-
strací síly komunistického režimu. 
Proto byla Gargulákova pálenice, včetně selské pálenice sloužící pro obyvatele obce, po únorovém puči 
znárodněna, a to i navzdory nařízení Košického vládního programu, podle kterého měly být zestátněny 
podniky nad 50 zaměstnanců – což tato pálenice, dle vícero pamětníků, neměla. 

Pálenice byla následně začleněna pod 
národní podnik Moravské lihovary 
a octárny Brno, závod Trnava, později 
známé pod názvem Valašsko-slovácké 
pálenice a konzervárny Uherské Hra-
diště, závod Trnava. Provoz pálenice 
byl definitivně zrušen roku 1949 a od 
1. ledna 1951 převzal objekty Krajský 
národní výbor Gottwaldov, referát škol-
ství. Navezený stavební materiál pod 
Podkopnou Lhotou byl použit na stavbu 
školy v Kašavě. Přitom školní kronika, 
která celou událost zaznamenává, mj. 
uvádí, že: „na úplně novou stavbu 
školy-budovy vlivem mezinárodní situ-
ace nebyla naděje.“ 

I když si to většina z nás neuvědomuje 
a školní budovu máme spjatou s povinnou školní docházkou, jsou počátky naší školní budovy jakýmsi 
památníkem na doby, kdy měli komunisté neomezenou moc zlikvidovat kohokoliv a cokoliv. O to více 
úsilí vynaložili, pokud se jednalo o symbol padnuvšího kapitalismu – úspěšný podnik, který byl vybudo-
vaný od nuly. A tak byla v Trnavě zničena firma, která dnes mohla být stejně věhlasná jako pálenice 
Rudolfa Jelínka. Ale hlavně byl zničen život dvou mladých úspěšných lidí s pěti dětmi, život rodiny 
Gargulákové. A tak mysleme u voleb na to, že nesmíme dopustit, aby se podobné zlo někdy neopako-
valo, ať už by vládl kdokoliv. Kéž našim dětem, doma i ve škole, předáme ty pravé hodnoty demokracie 
a svobody. 

Pavel Hanulík 

Dvůr velkopálenice M. Garguláka před Únorem 1948 

Ten samý dvůr po Únoru 1948 (odvedenci r. 1965) 
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POVÍDKA 

Trnavské zastávky 
„Tak prostě přijedeš autobusem, no, žádná hrůza.“ Martina sa podívala na svoju spolu-
žačku se skepticky pokrčeným obočím a neřekla nic. Irena v klidu pokračovala: 
„Bude to úplně největší překvapení večera, hlavně nepij nic chladného, ať máš hlas jak 
švédská pěnice a nebudeme předtím radši ani moc žrat, ať to v kostýmu nevypadá, že 
jsme nafúklé. Ty obepnuté overaly na ťa prozradíja všecko!“ 
„Už ticho, Ireno, já vím, že jsme to nadřely a že to vystoupení umíme, ale když budeš 

připomínat ztrátu hlasu a tělesné nedostatky, tak mne akorát vynervuješ a já to zkazím. Ale stejně nej-
horší věc je ta cesta! Tam se nemám šanci dostat, nikdy jsem nejela trajflem dál než na Příluk, to po 
mne nemůžeš chtít takové věci. A říkalas rekreační středisko u vleku? Tam ten autobus ani nejede, to 
jsem si dávno našla v mapách na internetu.“ 
„Ja fix! To bys chtěla moc, cérko, aby jezdily autobuse na paseky! V tom je věčné jejich kúzlo, že tam 
nejezdí MHD a jediný vhodný prostředek je teréňák nebo nohy. A jo, Marťo, je to trochu bokem, ale to 
je přesně ten důvod, proč tam má mamka tu oslavu. Daleko od dědiny, v stínu kapradiny. A od poslední 
zastávky ti nejaký odvoz domluvím, slibuju.“ 
„No nevím, moc ti nevěřím. Kostýmy teda bereš ty, technika tam bude a já prostě jenom přijedu, jo?“ 
„Přesněs to řekla. Zastávka Fagus, tam vystup a nikde jinde! Normálně sedneš ve Zlíně v pohodě 
a v klidu na autobus, ve Slušovicích přestúpíš…“ 
„Ježišmarja!“ 
„Neboj, je to stejný systém jak váš zlínský trolejbus. Všecko tam svítí a bliká, to si nespleteš. Potom 
prostě pojedeš směr Trnava a Podkopka. Tam sa není kde ztratit. Hlavně si pamatuj, že než přijedeš 
do samotné Trnavy, tak autobus pojede napřeď na kopec na Březovú, tam sa otočí kolem křížka a po-
jede na další kopec na Hrobice, kde nacúfe k hospodě, otočí sa a teprve potom bude na cestě do Tr-
navy.“ 
„A tomto ty říkáš normální cestování, jo? To abych si radši všecko napsala, nebo zkysnu nekde v Prde-
lově nad Dřevnicí a žádná ABBA na oslavě tvojí mamky nebude!“ 
„Klid, klid, Martinko, v Trnavě už bude akorát potřeba hlídat si zastávky, to zvládáš. Je jich tam celkem 
devět.“ 
„Devět? Tolik? To je jak přes půlku Zlína.“ 
„A to když spočítáme aj ty zpáteční, tak je jich 18! Kdysi jsem si udělala takový seznam zastávek, bylo 
v něm podrobně popsané, kde je budka, kde stojí akorát ten zahnutý čagan s obrázkem autobusu a kde 
není vůbec nic. Třeba na úplném začátku Trnavy, tam by člověk zastávku nehledal, ale když je lyžařská 
zábava, je to nejvytíženější zastávka.“ 
„Mamma mia!“ 
„Ne, pamatuj, že vystupujeme s Dancing Queen. Já su Agneta a ty Frida. A vlastně eště bacha na to 
Hořansko, tam sa bude autobus také točit. Nesmíš sa prostě tych slepých ulic bát. Není všecko přímo-
čaré ani tady ve Zlíně.“ 
„Já se slepých ulic nebojím, já su úplně psychicky v troskách, že vystoupím úplně jinde a nebudu ani 
vědět, na jaké místo si zavolat taxíka. A někdo mne tam zabije a znásilní, nebo mi bude nabízet domácí 
gořalku, a já to neumím odmítnout, to je moje nejhorší vlastnost.“ 
„Ne! Vůbec! Zákaz! To by mohlo ohrozit našu šou! Alkohol až po výkonu.“ 
Martina nastúpila ve Zlíně do autobusu plná nejistoty a řekla, že chce jet do Trnavy k Fagusu a prý lesti 
tu zastávku pozná. Věkem a cigaretama vrásčitý řidič na ňu odborně mrkl a řekl: 
„Nebojte, tento autobus je mluvící, všechny zastávky dopředu ohlásí. A když třeba usnete, tak tady mám 
takový mikrofon, bych vás upozornil. Ale to nedělám rád, to pak celý autobus čumí, co sa děje.“ 
Martině spadl ze srdce drobně oddrolený kamének a trochu jí odlehlo. Nevěděla totiž, že Irena jí k Fa-
gusu žádný odvoz nezajistila a že půjde až k vleku pěšky. Byla to nakonec ta nejkrásnější procházka 
v jejím životě a ABBA zněla líp než originál. 

Irena Vlčková 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA 

Zasedání zastupitelstva 21. července 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hodin v budově Obecního úřadu v Trnavě. Starosta zahájil 
schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Jednání se osobně zúčastnilo šest zastupitelů, tím byla splněna pod-
mínka usnášeníschopnosti. Zastupitelé Eva Vajďáková, Jana Krčmová a Adam Páleníček se omluvili 
a schůze se nezúčastnili. Na programu jednání byly následující body: 

Záležitosti pozemkové, služebnosti 
I. Zastupitelé nesouhlasili se zřízením služebnosti Anety a Josefa Srovnalových pro uložení vo-

dovodního potrubí na obecních pozemcích p.č. 931/11, 931/12 a 916/6. Žadatelům bude sta-
rostou navrženo alternativní řešení této záležitosti. 

 Finanční záležitosti a dary 
I. Zastupitelé souhlasí s udělením daru 20 000 Kč ZŠ Trnava na pořádání dětského tábora Ka-

mínka Roštín, 18. – 28. července. 
II. Zastupitelé souhlasí s poskytnutím věcného daru (řeziva a střešních latí) v hodnotě 250 000 Kč 

pro obec Hrušky, která byla zasažena tornádem. Dar by měl být poskytnut obyvatelům posti-
žené obce. 

III. Zastupitelé souhlasili s udělením daru 
10 272 Kč pro SK Lyžařský klub Trnava. Jedná 
se o výtěžek ze sběru kovového odpadu. 

IV. Starosta obce předložil dvě nabídky na obnovu 
veřejného osvětlení hřbitova. Zastupitelé sou-
hlasili s uzavřením smlouvy se společností 
ELZVO s.r.o. v hodnotě 385 389 Kč bez DPH. 

Obecní bydlení 
I. Žádost paní Lenky Jakubů o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 314 byla schvá-

lena a nájemní smlouva byla prodloužena o rok. 

Ostatní záležitosti a žádosti 
I. Zastupitelé souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě se Zlínským krajem o aktualizaci a správě 

„Digitální technické mapy obce Trnava“. 
II. Zastupitelé souhlasí s průjezdem elektrických a hybridních automobilů 29. srpna 2021 v rámci 

50. ročníku Barum Czech Rally Zlín.  
III. Starosta obce předložil zastupitelstvu Program rozvoje obce Trnava na roky 2021 až 2027. Pro-

gram byl schválen většinou zastupitelstva, Tomáš Hubáček se zdržel z důvodu neaktuálnosti 
tohoto materiálu. 

Organizační a procesní záležitosti 
I. Starosta obce oznámil zastupitelstvu obce odstoupení zastupitelky Evy Vajďákové  

k 31. červenci. Písemnou rezignaci obdrželi zastupitelé 28. července. 
II. Starosta obce, Martin Kašpárek, dle zákona o volbách předložil písemnou rezignaci na funkci 

starosty obce k 31. červenci. Společně s tímto předložil i rezignaci na pozici zastupitele obce 
ke stejnému datu. O těchto skutečnostech informoval zastupitele v emailové komunikaci 
12. července. 

III. Obecní zastupitelé pověřili dočasným zastupováním obce místostarostu Vlastimila Bednaříka 
do doby, než bude zvolen nový starosta. 
 

Oficiální zápis ze zasedání naleznete na www.trnava.cz/uredni-deska/usneseni-zastupitelstva 

Obnova veřejného osvětlení hřbitova 

Firma Cena bez DPH 

ELZVO s.r.o. 385 389 Kč 

Petas s.r.o. 425 000 Kč 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Zasedání zastupitelstva 13. srpna 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hodin v budově Obecního úřadu v Trnavě. Místostarosta 
Vlastimil Bednařík zahájil schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Jednání se zúčastnilo osm zastupitelů, tím 
byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Andrea Doleželová se omluvila a schůze se nezúčastnila. 
Za veřejnost byl přítomen Pavel Zbranek. Na programu jednání byly následující body: 

Organizační a procesní záležitosti 
I. Místostarosta seznámil ostatní členy se situací po odstoupení dvou členů zastupitelstva. Za 

odstoupeného Ing. Martina Kašpárka se ujala funkce zastupitele po 31. červenci Andrea Dole-
želová, DiS. Po rezignaci Evy Vajďákové k 31.červenci vznikl mandát Zdeňku Matulíkovi. Ten 
odstoupil k 2. srpnu. Na jeho místo dle zákona nastoupil Martin Žůrek, který rezignoval ve stejný 
den, tedy 3. srpna. Třetím náhradníkem, jenž se ujal uvolněného místa zastupitele, se stal Petr 
Štěpaník. Petr Štěpaník složil na místě slib zastupitele bez výhrady.  
Slib zastupitele: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“ 

II. Zastupitelé rozhodli, že i nadále bude funkce starosty obce vykonávána jako dlouhodobě uvol-
něná. Uvolněný starosta obce je pro výkon funkce uvolněn ze svého zaměstnání. Jinými slovy 
tak vykonává funkci starosty „na plný úvazek". 

III. Zastupitelé souhlasili, že volba starosty bude probíhat veřejně. 
IV. Zastupitelé zvolili do funkce starosty Petra Štěpaníka. Petr Štěpaník získal podporu sedmi za-

stupitelů (z devíti). Petr se zdržel hlasování a Andrea Doleželová, Dis. byla omluvena z jednání. 
V. Odměňování zastupitelů se bude řídit dle usnesení VI.13.26.10.2018 ze dne 26. října 2018. 

Finanční záležitosti a dary 
I. Roman Vogeltanz podal žádost o dotaci 15 000 Kč na pořádání akce „Trnavský kolik“. Zastupi-

telé souhlasili s udělením dotace 10 000 Kč na pořádání této akce. 
 

Oficiální zápis ze zasedání naleznete na www.trnava.cz/uredni-deska/usneseni-zastupitelstva 

Tomáš Hubáček, zastupitel 

 

 

Máme novou zastupitelku! 
Andrea Doleželová, DiS. 

44 let, vdaná, 3 děti (12, 15 a 18 let). 

Vystudovala Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově a Vyšší zdravotnickou školu ve 
Zlíně, obor Diplomovaná dětská sestra. Pracuje v ambulanci dětské lékařky ve Zlíně. 
„Práce s lidmi je náročná, ale důvěra, úsměv a spokojenost malého pacienta i jeho 
rodiče je mi odměnou.“ 

Do Trnavy se s rodinou přestěhovala v roce 2004. Mile ji tehdy překvapila pohostin-
nost a otevřenost sousedů. 

Má ráda trnavskou přírodu a vycházky po okolí, ve volném čase se věnuje kromě rodiny také čtení 
románů, cestování a poznávaní přírodních zajímavostí. 

„Doufám, že moje dosavadní zkušenosti budou přínosem pro další rozvoj obce.“ 
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AKTUALITY 

Redakční rada děkuje 
Prosincové číslo Trnavského zpravodaje vydané v roce 2010 měla na svědomí Eva Vajďáková. Po-
prvé se objevilo její jméno v tiráži obecního časopisu. Na jeho tvorbě a vydávání se podílela až do 
letošních prázdnin. Tedy dlouhých dvanáct let. Řídila a svými příspěvky vyplňovala celkem 34 čísel 
Trnavského zpravodaje!  Jako šéfredaktorka vedla časopis až do roku 2018. V prosincovém čísle 
vyzvala spoluobčany ke spolupráci na vydávání obecního zpravodaje. Zájemci se ozvali a redakční 
rada se rozšířila.  Od roku 2019 až dosud byla členkou redakční rady a svými příspěvky vydatně 
obohacovala jednotlivá vydání. V prázdninovém čase tohoto léta se rozhodla nepokračovat a svoji 
účast v redakci Trnavského zpravodaje ukončila. Evi, děkuji Ti za dlouholeté zapojení v redakci a 
věřím, že kvalitními příspěvky z činnosti trnavských spolků nás nepřestaneš zásobovat.  

Lubomír Vývoda 

 

Volby do Poslanecké sněmovny 
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na dobu čtyř let. Volič vybírá z kandi-
dátních listin, které se liší dle kraje, v němž hlasuje. Pasivní volební právo (právo být vo-
len) vzniká pro občany České republiky dosažením věku 21 let. Voličem je občan České republiky, který 
nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let. Volič vybírá pouze jeden hlasovací lístek a může označit 
jména nejvýše 4 kandidátů na hlasovacím lístku přednostními hlasy. 

Kdy:  V pátek 8. října od 14:00 do 22:00 

 V sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 

Kde: Obecní úřad v Trnavě 

Volební lístky obdrží každý občan do poštovní schránky nebo budou k dispozici přímo ve volební míst-
nosti. Nezapomeňte si přinést s sebou doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). 

 
  
  
 

 
 

 
Kondiční cvičení pro ženy 

Jmenuji se Nikola Coufalíková 
a jsem absolventka magister-
ského studia Fakulty tělesné kul-
tury v Olomouci, kde jsem půso-
bila několik let jako osobní tre-
nérka v Bodytec Olomouc.  
Ráda bych i nadále s ostatními 
sdílela svůj aktivní způsob života a 
zapálení do sportu. Nabízím proto 

kondiční cvičení pro ženy, které bude probíhat od  
16. září každý čtvrtek v 18 hodin v tělocvičně Zá-
kladní školy v Trnavě. 
Lekce budou zaměřeny na kruhový trénink, tabatu, 
cvičení s vlastní váhou, cvičení na zpevnění středu 
těla, cvičení s míči či ve dvojicích. Dle počasí a do-
mluvy bude možno zařadit také cvičení venku, po-
hodové výběhy nebo turistiku. Zúčastnit se může 
začátečník i pokročilý. 
Přijď ze sebe vymáčknout maximum a zároveň 
procvičit celé tělo.  
Více informací na telefonním čísle: 732 929 943. 
Těším se na vás! 

Nikča 



 

 

POVÍDKA 
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