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ÚVOD
SLOVO REDAKTORA

Slovo redaktora
Milí čtenáři, právě jste otevřeli letní číslo Trnavského
zpravodaje. Věříme, že si na jeho stránkách přijde na
své každý. Toto číslo vám nabízí ochutnávky z různých
oblastí života obce – přináší nejen důležité informace
občanům Trnavy, ale také vás nechá nahlédnout do
„kuchyně“ různých početných trnavských spolků a organizací. Kdo ví, možná vás osloví některá z činností
a rozšíříte jejich řady, každý podle svého gusta. Ráda
bych upozornila na článek – rozhovor s Adélou Bruns
(Sýkorovou), která v Trnavě prožila své dětství a před
deseti lety získala na olympiádě v Londýně bronzovou medaili ve střelbě,
k překvapení mnohých a zřejmě i svému.
My všichni, kteří jsme se na vydání tohoto čísla podíleli, věříme, že při čtení
těchto stránek se také příjemně naladíte. Děti školou povinné jsou zcela jistě v netrpělivém očekávání prázdnin a ostatní se těší na chvíle volna
a s tím spojený odpočinek. Někteří vyrazí do přírody, na túry, jiní na své
zahrádky, další vyjedou do cizích zemí. Každopádně za hranice všedních
dnů. Přejeme vám, ať je to léto krásné, ať je vám počasí a štěstěna nakloněna a ať vás provází samé neobyčejné, ale příjemné zážitky. Třeba i s Trnavským zpravodajem. Mějte se krásně.
Pavla Králová

Grafika: Natálie Jakubová, Martin
Kovařík, fotografie titulní strany: archiv
Adély Bruns, závěrečné strany: Marie
Černíčková.
Uzávěrka podzimního vydání Trnavského
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datu nebudou zahrnuty.
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SLOVO STAROSTY
OBECNÍ INFORMACE

Vážení spoluobčané,
dostává se do Vašich domácností letní výtisk Trnavského zpravodaje. Periodikum, ve kterém přinášíme aktuální informace o dění v Trnavě. Nejinak tomu bude
i v tomto vydání.
Za dveřmi máme konec druhého čtvrtletí, v jehož
úvodu jsme zahájili jednu z toliko očekávaných investičních akcí – opravu místního hřbitova, spojenou
s rekonstrukcí oplocení, veřejného osvětlení a zprovozněním vodoinstalace. Bude zde instalována nová
informační tabule s důležitými kontakty a schváleným
Řádem veřejného pohřebiště obce Trnava. Dokončení
prací předpokládáme v polovině července. Další časově
a organizačně náročnější akcí, která Vám není na první
pohled až tak patrná, byla oprava přízemní části obecního úřadu. Po rekonstrukci pobočky České pošty byla
na řadě místnost pro účely vedení matriční agendy,
která byla podmíněna komplexním zabezpečením dat
(GDPR) a s tím spojenou instalací datových rozvodů
v celém objektu včetně kamerového systému. Od srpna
bude zprovozněno Wi-Fi připojení pro veřejnost i před
obecním úřadem. Mezi další akce v souvislosti s investicí proběhla oprava „tribuny“ – dřevěných lavic na hřišti
s umělým povrchem vedle tělocvičny zdejší základní
školy. Zde ještě v průběhu roku dojde k plánované vý-

měně záchytné sítě po celém
obvodu hřiště. Taktéž dětské
hřiště před základní školou prochází drobnou rekonstrukcí.
Stávající turistické informační
tabule projdou inovací, budou
nahrazeny novými, novými,
malovanými cyklomapami. Jejich nová podoba byla zrealizována ve spolupráci s pedagogy
a žáky naší základní školy.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám moc poděkoval
za veškerou práci pro obec. Cením si toho, když řada
z Vás přiloží ruku k dílu a pomůže našim zaměstnancům
s úklidem na komunikacích, veřejných prostranstvích,
ale i s hlášením poruch na obecním rozhlase či veřejném osvětlení. Je to znamení toho, že Vám bezduchá
lhostejnost není vlastní.
Přeji Vám do nadcházejícího letního období mnoho
elánu do Vaší práce, spokojenost a rodinnou pohodu
při trávení vytoužených dovolených v kruhu svých nejbližších, a také, a to především, hlavně pevné zdraví.
Váš starosta Petr Štěpaník

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:

Emilie Staufčíková 			

Pondělí:

5/2022

Dolanská Františka 			
3/2022
Dolanský Ladislav 			
4/2022
Miroslav Gargulák			4/2022
Josef Bečica				5/2022
Miroslava Navrátilová 		
6/2022
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Z OBCE

Základní informace k výstavbě ČOV
a splaškové kanalizace v obci Trnava
V blízké době bude v naší obci probíhat historicky největší stavební akce v oblasti výstavby ČOV a splaškové kanalizace. S tím budou spojená bohužel i nějaká
omezení, proto prosíme občany o velkou míru trpělivosti a zároveň i sounáležitosti. Cílem tohoto projektu
je vybudování chybějící kanalizační sítě, která nejenom
zvýší bonitu všech nemovitostí, ale umožní napojení
na splaškovou kanalizaci rodinám a objektům, které
nejsou doposud kanalizačně řešeny.

Setkání s občany: 10. srpna
od 19:00 hodin v tělocvičně ZŠ Trnava
Stručné seznámení občanů obce Trnava s harmonogramem stavebních prací se zástupci zhotovitele stavby, s technickým dozorem stavby a členy obecního zastupitelstva:
Předpokládané termíny díla:
Příprava stavby: 			   08/2022
Zahájení realizace stavby: 		   09/2022
Dokončení díla: 			   10/2024
		   (760 dnů od předání staveniště)

Cena díla: 232.999.310,25 Kč bez DPH
Zhotovitel: Sdružení firem EVT Stavby s.r.o. a PRESSKAN system, a.s. „Společnost Trnava“
Předmět díla:
• Výstavba ČOV pro 1 785 evidovaných obyvatel
Trnavy a Podkopné Lhoty
• Gravitační kanalizace 9 623 m
• Čerpací stanice odpadních vod 6 ks
• Výtlaky z ČSOV 431 m
• Hlavní tlakové řady 979 m
• Podružné tlakové řady 357 m
• DČS 45 ks
• Přípojky NN k ČSOV 169 m
• Domovní gravitační přípojky 1 259 m
• Revizní betonové šachty DN100 334 ks
Kontaktní osoby zhotovitele stavby:
Stavbyvedoucí – trvalý dohled na postup výstavby:
Daniel Morávek, tel. číslo: 731 267 417
Vedoucí projektový manažer – vedení stavby:
Pavel Langer, tel. číslo: 737 800 812

Výzva starosty obce: oživme studánky!
„Ubývá míst, kam chodívala pro vodu
starodávná milá,
kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní.
Nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd!“
Tuto dávnou pravdu, kterou znaly a uctívaly generace
našich předků, vyjádřil v básni Modlitba za vodu Jan
Skácel. V Trnavě máme mnoho pramenů a studánek,
ke kterým naši dědové a pradědové přicházeli, aby se
z nich při tvrdé práci na poli a v lese občerstvili, aby napojili dobytek, aby se v parnu svlažili. Pojďme se proto
i my za nimi vydat, objevme znovu jejich půvab a – stejně jako naši předkové – se o ně postarejme, aby zase
mohly sloužit nám i obyvatelům lesa. Vždyť voda si na
nás stýská. Vyberme ze studánky napadané větve a listí, pohrabejme trávu okolo ní, vyložme její břeh kamením. Kdo je zručnější, ať postaví malou stříšku. Oživme
jméno, které jí odedávna patřilo nebo ji pojmenujme
podle místa, kde se nachází.
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Oživenou studánku pak vyfoťte a fotku i s lokací studánky přineste osobně, nebo
pošlete na email obecního
úřadu: starosta@trnava.cz.
Každou obnovenou studánku
opatří pan starosta hrníčkem
se znakem naší obce a jeho
oživovatele odmění věcným
darem. Ta nejzajímavější
z nich pak získá zvláštní cenu.
Využijme krásného letního počasí a oživme společně
studánky. Ne za pomoci grantů, fondů, či jiné podpory, ale sami. Jako společné dílo z úcty k přírodě
a k našim předkům. Můžeme tak dohromady vytvořit síť
studánek, která nebude neznámá, anonymní. Ale naše,
o kterou nám bude potěšením se i nadále starat a kterou budeme rádi navštěvovat. Stejně, jako tomu bývalo před léty.
Pavel Hanulík
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Z OBCE

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
OPAKOVÁNÍ
V daný svozový den nejprve obecní zaměstnanec
provádí evidenci formou elektronického systému, po
kterém následuje samotný svoz. Odpadové nádoby
(popelnice) jsou zpravidla označeny QR kódem, č.p.
RD a samolepkou příslušného roku, tzn. 2022. U nově
zakoupených nádob je nutné nejprve provést jejich
registraci v kanceláři OÚ Trnava. Bez tohoto označení
nebudou popelnice vyvezeny.
Doba přistavení popelnic v den svozu na
zaužívané místo
v 06:00 (nejlépe večer před termínem svozu)
Maximální hmotnost popelnic:
120 l – 50 kg

240 l – 70 kg

Skutečnou hmotnost popelnice rozpozná integrovaná
váha svozového vozidla. Ty přetížené, v tom lepším případě, končí v jeho útrobách. Ovšem nenávratně.
SBĚRNÝ DVŮR
Před návštěvou sběrného dvoru nezapomínejte brát
s sebou kartičku, která vás opravňuje k odevzdání již
vytříděného odpadu – nedojde tím ke zdržování ostatních v řadě za vámi.
SBĚRNÁ MÍSTA/BAREVNÉ ZVONY V OBCI
Neodkládejte zde objemnější odpad vedle přistavených kontejnerů/barevných zvonů (autonárazníky,
tabulové sklo/zrcadla, větší elektrospotřebiče, apod.),
který se už na pohled svými rozměry nevejde do otvorů jednotlivých nádob. Přivezte je raději na sběrný dvůr
během stanovených provozních hodin. Odpad tak nebude hyzdit naši obec do dalšího termínu svozu, který
je organizován zhruba 1x za čtvrtletí.

K ZAMYŠLENÍ
BIOODPAD
Do jednoho z kontejnerů na biologicky rozložitelný
odpad naházel některý velmi uvědomělý člověk betonovou suť. Nechybělo málo a pro obec mohlo dojít na
nejhorší. Níže zasílám důležitou část korespondence
(varování) od pana Arnošta Horáka, starosty obce Ostrata.
„Vážení kolegové,
od začátku svozu bioodpadu v letošním roce evidujeme
vysoký výskyt předmětů, které se nám objevují v kontejnerech s bioodpadem, a které tam nepatří!! Především
kamení, beton, pařezy apod. Dnes mne kontaktoval
6

Ing. Moravec ze ZDV Fryšták, kde se bioodpad naváží,
a důrazně mne upozornil, že pokud nedojde k nápravě během 14 dní, bude ukončena smlouva na odběr bioodpadu. Proto vás žádám, abyste si vaše kontejnery zabezpečili
tak, aby nedocházelo ke vhazování předmětů a materiálu,
které tam nepatří. Vím, že to není jednoduchá záležitost,
ale bohužel není týden, kdy bych nebyl kontaktován Ing.
Moravcem s tím, že se v kontejnerech nachází předměty
a materiál, který tam nepatří. A já je absolutně chápu.
I naše obec provozovala stroje na zpracování biomasy
a vím moc dobře, co dokážou předměty jako beton, kamení apod. způsobit za škody. Ti, kterých se to týká, těm
jsem zaslal fotografie.“
A jedna fotografie se týkala obsahu kontejneru právě
z naší obce. Konkrétní místo jsme z preventivních
důvodů opatřili fotopastí. Pokud se tato situace bude
opakovat, smlouva na ukládání bioodpadu se skládkovou společností nám bude vypovězena. Jiná skládková
společnost v blízkosti naší obce není. Poté si budeme
bioodpad kompostovat na svých pozemcích, nebo ho
vozit na několik kilometrů vzdálené skládky, ovšem každý sám a na své náklady. Aby k tomu do budoucna
nedocházelo, vyzývám všechny naše spoluobčany,
aby otevřeli oči a sledovali, kdo a co vhazuje do
kontejnerů, neboť nám to ušetří starosti a nemalé
finanční prostředky. Jsou to vůbec naši místní občané? Pevně věřím, že jedna dobře pořízená fotografie je
ten správný nástroj, který dokáže zázraky.
Děkuji za součinnost.
Petr Štěpaník, starosta

Volby do zastupitelstev
obcí 2022
Volby do zastupitelstev obcí se
uskuteční ve dnech:

pátek 23. září 2022
od 14:00 do 22:00 h
sobota 24. září 2022
od 8:00 do 14:00 h
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Veřejná beseda o odpadech
Ve středu 6. dubna 2022 se v 17:30 konala v 1. patře
Obecního úřadu Trnava beseda na téma Odpadové
hospodářství. Systém třídění odpadů vysvětlil a na
dotazy občanů odpovídal jednatel společnosti Moje
odpadky, Ing. Radek Staňka.
Cílem společnosti Moje odpadky je snížit produkci
netříděného odpadu na minimum. Slevy za třídění
a snižování objemu odpadů umožňuje i naše obec. Také
v Trnavě je zavedena evidence odpadů prostřednictvím čárových kódů na popelnicích. Evidenci provádí
vždy před svozem zaměstnanec obce. Jednotlivé svozy
a objemy nádob se sčítají a budou vyhodnoceny na
konci kalendářního roku. Každá domácnost tak má
možnost ovlivnit platbu za odpad svým zodpovědným a ekologickým chováním. Třídit a kompostovat je
v dnešní době již nutností.
Pan Staňka nastínil, že i v budoucnu poroste výše poplatků za svoz a skládkování odpadů a my ji můžeme
regulovat svým rozumným přístupem. Beseda se konala z důvodu množících se dotazů, se kterými se na obec
občané obrací, ale účast na ní byla mizivá. Pokud nebudu počítat členy zastupitelstva a zaměstnance obce,
tak přišla pouze hrstka občanů.
A na závěr příklad toho, jak rozhodně netřídit! V kontejneru na bioodpad na horním konci „U pekárny“ byly
odloženy betonové kvádry, což se zjistilo při odevzdávání bioodpadu ve spalovně Fryšták. Zde nás upozornili na vypovězení smlouvy v případě opakování se po-
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dobné situace. Zajistit nové místo odběru bioodpadu
by znamenalo samozřejmě vyšší náklady. Do kontejneru na bioodpad patří pouze tráva a drobné bio, větve je
nutné ukládat vedle kontejneru, jelikož se musí seštěpkovat. Nejen z tohoto důvodu je obec nucena přistoupit k monitorování odpadových hnízd s kontejnery.
Je potřeba zabránit hromadění odpadů mimo sběrné
nádoby, a také odkládání jiného odpadu než toho, ke
kterému je daný kontejner určen.

Beton v bioodpadu, Zdroj: Obecní úřad Trnava

Věřím, že se většina našich občanů chová zodpovědně
a myslí ekologicky, čímž napomáhá zachovat čisté prostředí Vizovicko-Hostýnských vrchů pro nás všechny.
Andrea Doleželová, zastupitelka
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ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

Zasedání obecního zastupitelstva
4. března 2022
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hod. na Obecním úřadě v Trnavě. Starosta obce Petr Štěpaník zahájil schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Schůze se zúčastnilo všech
9 zastupitelů, tím byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Na programu byly k projednání
následující body:

Majetkové záležitosti
8. Obecní zastupitelstvo schválilo kalkulaci nájemného tělocvičny Základní školy v Trnavě
ve výši 360,- Kč/h.

1. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2022. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce. Rozpočet obce
na rok 2022 tvoří přílohu a je nedílnou součástí zápisu obecního zastupitelstva. Obecní
zastupitelstvo souhlasilo s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2022.

9. Obecní zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku MŠ Trnava za rok 2021.

Jiné záležitosti

2. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace pro SDH Trnava na celoroční
činnost částkou 45 000,- Kč.

1. Zastupitelstvo obce souhlasilo s výměnou
stávajícího Z-BOXU za kapacitnější a umístěním na obecní pozemek před č.p. 314 v k.ú.
Trnava.

3. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace na celoroční činnost SK Lyžařský klub Trnava, z.s. ve výši 40 000,- Kč.

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo a souhlasilo
se zrušením čísla popisného 9, žádost byla
odeslána na stavební úřad ve Slušovicích.

4. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace na celoroční činnost SK ORFEUS Trnava, z.s. částkou 20 000,- Kč.

3. Zastupitelstvo obce souhlasilo se zveřejněním výroční zprávy za rok 2021 dle § 18 zák.
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

5. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace na celoroční činnost SRPŠ při
ZŠ Trnava ve výši 50 000,- Kč.

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.

6. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím finanční pomoci nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích pro rok 2022 částkou 5 000,- Kč.

Andrea Doleželová, zastupitelka

7. Obecní zastupitelstvo schválilo finanční
dotaci ve výši 5 000,- Kč na pořádání Velikonočního nohejbalového turnaje v Trnavě.

•
•
•

předplatné na 30 nebo na 7 dní
rozdělení kraje na 98 zón
u většiny zón cestující zaplatí
250 Kč za třicet dní nebo 83 Kč
za sedmidenní jízdenku

Jak na předplatné jízdné:
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Zasedání obecního zastupitelstva
26. dubna 2022
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hod. na Obecním úřadě v Trnavě. Starosta
obce Petr Štěpaník zahájil schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Schůze se zúčastnilo všech 9 zastupitelů, z čehož 2 byli připojeni distančně, tím byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Na
programu byly k projednání následující body:

Majetkové záležitosti

Organizační a jiné záležitosti

1. Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasilo s návrhem úvěrové smlouvy od Komerční banky ve výši 90 mil. Kč na profinancování investiční akce „Trnava – ČOV a splašková
kanalizace “.

1. Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost
o vyjádření k projektové dokumentaci pro
zamýšlenou stavbu kanalizace Podkopná
Lhota. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce
k prostudování a vyjádření k projektové
dokumentaci zamýšlené stavby kanalizace
Podkopná Lhota.

2. Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ZŠ
Trnava o poskytnutí příspěvku na školu v přírodě na Jelenovské, které se zúčastnila celá
škola ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2022. Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím finančního
daru ve výši 20 000,- Kč.
3. Obecní zastupitelstvo schválilo předloženou nabídku na skupinové úrazové pojištění
zásahové jednotky ve výši 15 825,- Kč ročně.
4. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím finanční pomoci Domovu pro seniory
Lukov pro rok 2022 částkou 3 000,- Kč. V zařízení nyní pečují o 3 naše občany.

2. Zastupitelstvo obce obdrželo žádost od vedení Fotbalového klubu Trnava o znovuprojednání nabídky možného odkupu hřiště od
SK Podkopná Lhota, z důvodu končící nájemní smlouvy.
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 obdrželo žádost o pokračování v podpoře Linky bezpečí, z.s. Zastupitelstvo odsouhlasilo podporu pro rok
2022 ve výši 2 000,- Kč.
6. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o finanční podporu Diakonie ČCE
– středisko Vsetín ve výši 3 600,- Kč pro rok
2022 z důvodu zajištění sociálních služeb
v naší obci.
7. Obecní zastupitelstvo schválilo finanční dotaci ve výši 5 000,- Kč na pořádání Velikonočního nohejbalového turnaje v Trnavě.

Více informací
www.trnava.cz
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Ukliďme Česko – ukliďme Trnavu
Naše obec se přihlásila k výzvě Ukliďme Česko a na
sobotu 14. května 2022 vyhlásila pro všechny složky
a dobrovolníky brigádu na čištění potoka.

močili nejen gumáky, ale také jsme se vykoupali a zažili
spoustu legrace. Stálo to zato, neboť Trnávka je opět
čistější.

Sraz byl v 8:00 hodin před obecním úřadem, kde byly
připraveny rukavice, pytle a malé občerstvení pro
všechny účastníky.

Pár dobrovolníků se také zúčastnilo čištění místního
hřbitova, kde uklidili a zametli chodníky.

Kvůli epidemii jsme dva roky vynechali, ale tento rok
jsme si užili nejen krásné počasí, ale také vzájemnou
spolupráci našich občanů. Našli jsme pár pokladů, na-

Děkujeme velmi moc všem, kteří se této akce zúčastnili.
Helena Březíková, místostarostka

Poděkování
Děkujeme našim seniorům za již tradiční jarní úklid. Sešli se 5. května a opět uklidili celý park před ZŠ. Jsme moc
rádi, že nám pomáhají udržovat naši Trnavu čistou.
Helena Březíková, místostarostka

10
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??

Také v tomto čísle dostali zastupitelé prostor odpovědět na otázku připravenou
redakčními členy-nezastupiteli. Tentokrát nás zajímaly názory na téma:

„Proč stojí za to bydlet v Trnavě?“

Petr Štěpaník, starosta

Takovou nahrávku na smeč musím ihned využít, neboť „Kde se pivo vaří, tam se dobře daří,
kde se pivo pije, tam se dobře žije.“ Ale teď vážně. Své bezstarostné dětství jsem prožil tady na
vsi s těmi nejlepšími kamarády. Mládí plné poznání a vzdoru jsem strávil na mnoha krásných
místech, ale obklopen ne vždy dobrou společností. A nyní, v polovině svého života, musím
konstatovat, že jsem nemusel projet půlku zeměkoule proto, abych si nakonec uvědomil,
kde mám kořeny a kde je mi nejlíp. Rodinné zázemí, přátelé, úcta k tradicím a krásná přírodní
scenérie jsou těmi hlavními důvody, proč se tu cítím opravdu jako doma.

Helena Březíková, místostarostka

Trnava je můj rodný kraj, mé dětství, svět prvních objevů, poznatků, které nosím ve
svém srdci. Je zde nespočítaně nádherných míst. Když vyšlápnete kopec, uvidíte
nádherné panoráma, tu překrásnou přírodu, údolí obklopené lesy, to nádherné
ticho. Je tady spousta míst, která by se dala vylepšit, ale i to se lepší díky ochotným
lidem. Ale hlavně zde žijí milí, usměvaví, pohodoví lidé, kvůli kterým je tady radost
žít. A pro tohle vše stojí za to tady žít. Neměnila bych bydliště, jsem hrdá na svůj
domov.

Vlastimil Bednařík, místostarosta

V Trnavě jsem se narodil a od narození tady bydlím. Naše obec se za tu dobu hodně
změnila a měnit bude. Staví se nové domy, starší se opravují, máme opravenou
školu, také obecní úřad. Letos začínáme budovat kanalizaci, do budoucna
plánujeme vodovod. To všechno naši obec zvelebuje a společně s polohou
a krásnou přírodou přitahuje. A to je důvod, proč tady bydlím se svou rodinou
a proč tady bydlet.

Jiří Dolanský
Protože jsou tu srdeční lidé, kteří mají k sobě blízko a krásná příroda.

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022
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Petr Chmelař

Protože místo, kde člověk vyrůstá a je mu tam dobře teď, bude mu tam dobře
i ve stáří. Trnava je vesnice, která je zasazena mezi kopce, úzce spojena s lesy
a přírodou. Prostě stojí za to zde bydlet.

Jana Krčmová

Trnava je moje rodná dědina, která má své nezaměnitelné kouzlo. Člověk udělá
pár kroků za dům a ocitne se na rozkvetlé louce, za zády šumící les plný hřibů. Pak
jako odměna se mu dostane ten úžasný výhled z kopce, kde se nám sama do žil leje
neskutečná energie. A ten bonus v podobě sousedů, kteří při návratu z procházky
pozvou na kafe či něco ostřejšího, taky jen tak někde nenajdete.

Adam Páleníček

Jedna věc je, kde člověk bydlí a druhá, kde se cítí jako doma. V Trnavě mám
kořeny a rodinu, a tudíž je to pro mě důležité místo, domov. S bydlením je to
o preferencích. Myslím si, že město není dlouhodobě vhodné k bydlení, je tam
málo zeleně a věčný shon. Trnava je krásná vesnice a příroda kolem ní je unikátní,
což je pro život dlouhodobě podle mě lepší. Slovy Hrušínského z legendárního
filmu Vesničko má středisková: „Alpy tě ohromí Karle, ale tohle, to tě dojme. Jen se
na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.“

Tomáš Hubáček

Ač v současnosti pracuji a žiji v našem hlavním městě, napadá mě hned několik
myšlenek a asociací, proč se velmi rád do Trnavy vracím. A možná právě tento odstup
mi dovoluje si uvědomit, co jinde nenajdete.
Příroda – zdejší kopce a lesy jsou jedinečné. Dokážou mě vytrhnout z městského
shonu, zpomalím a užívám si daného momentu. Lidé – to, že znáte svého souseda,
můžete každý den prohodit pár vět o životě, zeptáte se, zda nezná někoho, kdo vám
pomůže na baráku, potkáte známe při veřejných událostech, je opět něco, co není
samozřejmostí, a přitom je to v Trnavě tak přirozené.

Andrea Doleželová

Podle mého názoru je Trnava vhodným místem k bydlení pro všechny, kdo dávají
přednost klidnému životu v blízkosti lesa bez hluku a přelidněnosti města. Díky
menšímu provozu je také místem bezpečnějším. Zároveň jsou města Zlín a Vsetín
v příznivé dojezdové vzdálenosti. Každé roční období zde má své kouzlo, příroda
nabízí možnosti přirozeného pohybu pro dospělé i pro děti. Jako matka jsem byla
moc ráda za mateřskou i základní školu přímo v obci. Lidé jsou v Trnavě přátelští
a vždy ochotni pomoci, což jsem dokázala ocenit nejen před 17 lety, kdy jsme se
přistěhovali, ale i dnes.
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Připojili jsme se do celonárodní sbírky na
podporu boje proti rakovině
Možná i vás 11. května dopoledne zastavili žáci 9. třídy
a nabízeli ke koupi kytičku měsíčku lékařského. Touto
cestou jste se zapojili do tradiční celonárodní sbírky,
jejíž výtěžek pomůže v boji proti zhoubným nádorům.
Český den proti rakovině pořádá nezisková organizace Liga proti rakovině, která byla založena roku 1990.
Její snahou a cílem je snížení úmrtnosti na nádorové
onemocnění v ČR.
Sbírka se koná už přes čtvrtstoletí a naše škola se zapojuje do tohoto projektu už více než 10 let. Letošním
tématem sbírky byla prevence rakoviny děložního
čípku a varlat.
I díky vám jsme přispěli krásnou částkou 6 920 Kč.
Děkujeme všem, kteří pomohli.
Mgr. Iveta Patáková

Sběr papíru se vydařil Tomáš Holík vyhrál
Sběrný dvůr patřil ve dnech 27. až 28. května 2022 zase
trnavské základní škole. Opět se konal sběr papíru. Ro- v rekordním čase
diče se svými dětmi naváželi v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne do sběrného dvora hromady papíru, Kašavský běh
jehož cena šla v poslední době strmě nahoru. Tradičně
se konala i soutěž tříd. Žáci vítězné třídy budou mít za
svoji snahu náležitou odměnu.

A jak to všechno dopadlo? Soutěž tříd vyhráli naši
čtvrťáci s průměrem 131 kg na žáka. Blahopřejeme!
Na druhém místě se objevila III. třída s 88 kg a třetí místo obsadili žáci páté třídy s průměrem 71 kg. Celkem
jsme za oba dny navážili 4 331 kg starého papíru. Do
sběrové soutěže se zapojily všechny třídy naší školy, ale
jen 61 % žáků. Peníze, které sběrem starého papíru škola získá, budou použity pro potřeby všech žáků. I těch,
kteří nepřinesli ani to symbolické kilečko. Děkujeme
tedy všem sběračům a věříme, že ti, kterým to letos na
jaře nevyšlo, už střádají doma papír na podzimní sběrovou akci. Určitě se bude konat!
Lubomír Vývoda
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022

V úterý 17. května 2022 se reprezentanti naší školy zúčastnili 26. ročníku Kašavského běhu. Závod
v přespolním běhu má v Kašavě dlouhou tradici. Účastníme se každoročně s více méně střídavými výsledky.
Konkurence je vždycky velká. Letos jsme se těšili na
to, že aspoň někdo vystoupí na stupně vítězů. Z přípravy v tělesné výchově se zdálo, že bychom mohli letos
uspět. Nemoci a zranění našich nejlepších běžců těsně před závodem značně krotily naše ambice. V Kašavě se účastnilo 160 závodníků z devíti základních škol.
Umístění do desátého místa považujeme v konkurenci
s aktivními sportovci vždycky za úspěch. V kategoriích
žáků prvního stupně byla v kategorii II. (2.-3. třída) na
pátém místě Viktorie Tomečková. Ve třetí kategorii
(4.-5.) obsadila pěkné 8. místo Markéta Vápeníková.
Dále školu reprezentovali mezi mladšími žáky Isabell
Brhelová, Viktorie Matušincová, Nella Březíková, Marie Adámková, Adam Mahďák, Ladislav Mozga a David
Droběna.
Žáci druhého stupně běželi po tradičním okruhu, který
měří cca 1500 m. A tady nám to velmi hlasitě cinklo!
Když vyběhla skupina 18 chlapců ve čtvrté kategorii
(6.-7. třída), nevypadalo to sto metrů po startu na žádné překvapení. Naši hoši se drželi, než zmizeli v polích
13
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za hřbitovem, v polovině startovního pole. Když se objevil po nějakých šesti minutách v cílové rovince první
závodník, nevěřili jsme svým očím. Na čele běžel osamoceně Tomáš Holík, sedmák z Trnavy. Proběhl cílem jako vítěz a za ním dlouho nic… Další naši závodníci obsadili 7. místo – Ondra Knedla (7. tř.) a 9. místo
Jirka Suchánek (6. tř). Skvělý výsledek celého družstva! Při vyhlášení výsledků nás potěšila další zpráva.
Tomův čas 6:27 min znamenal zápis do rekordních
tabulek Kašavského běhu. Náš skvělý reprezentant
se tak stal prvním trnavským běžcem, kterému se této
pocty dostalo. Blahopřejeme! V konkurenci žáků 8.-9.
tříd vybojoval snaživým výkonem deváté místo Eda
Hlavsa, desátá ve své kategorii skončila Saša Štef-

1. místo - Tomáš Holík

ková. Mezi staršími žáky školu dále reprezentovali Jana
Bednaříková a Vendulka Volčíková ze sedmé třídy, Petr
Dovrtěl s Adélou Hrabicovou z osmé třídy a deváťáci
Jiří Matůšů a Aneta Geržová.
Poděkování patří za doprovod paní učitelce Petře
Kašpárkové a Ivetě Patákové. Byly to první závody po
dvou letech a moc jsme se těšili na setkání a na soutěžení. Dosažené výsledky nás určitě budou motivovat
k tréninku na podzimní Trnavský vrch.
Lubomír Vývoda

Spokojená výprava po závodě

Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna se děti ze 4. ročníku připojily k akci
„Noc s Andersenem“. Jedná se o oslavu Mezinárodního
dne dětské knihy, který se připomíná 2. dubna, v den
narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
Děti prožily večer a celou noc ve škole. Po celou dobu
přítomní žáci plnili úkoly, dostávali body a snažili se
vyluštit jména party kluků, kteří se snaží dělat dobré
skutky, a také jména kluků, kteří mají k dobrým skutkům daleko. Už tušíte, že se jednalo o známou partu
Rychlých šípů od spisovatele Jaroslava Foglara?
Při plnění úkolů se děti i protáhly a zjistily jakou mají
trefu při míření na cíl. Odměnou jim bylo první jméno vedoucího klubu, toho nejdokonalejšího kladného hrdiny – Mirka Dušína. Při poznávání bylin se naši
čtvrťáci hodně zapotili, ale výsledkem bylo další jméno rozvážného, přemýšlivého Jarka Metelky. V různých
14

vědomostních i sportovních soutěžích všichni získali
další jména Rychlých šípů – Jindry Hojera, Červenáčka
i jejich psa Bubliny.
Získat jména chlapců z Bratrstva kočičí pracky bylo nejnáročnější, ale také nejtajuplnější. S blížící se půlnocí
proběhla stezka odvahy v budově školy. Zvuky v noční
škole jsou opravdu tajemné. Jen si představte, že jste
ve sklepě a najednou se rozjede výtah. Ale jména Dlouhého Bidla a Štětináče, stála za to.
Čím jsme zakončili „naši“ noc? Přece četbou! První kapitolu z knihy Hoši od Bobří řeky někteří už neslyšeli
celou. Ráno nás čekala polštářová bitva a rozloučení.
Myslím, že jsme si náramně užili společného nocování.
Díky pane Andersene.
Irena Košárková
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Druhé pololetí školního roku
Po vánočních prázdninách a oslavách příchodu nového kalendářního roku jsme se sešli v pondělí 3. ledna
zase zpátky ve škole. Dle platných vládních nařízení
jsme se museli dvakrát týdně testovat na přítomnost
téměř všude přítomného onemocnění Covid.

rodiče seznamovat s naší školou.

V tomto čase jsme měli ve škole Českou školní inspekci,
která se koná vždy po 6 letech. Inspekční tým byl nadšen z prostředí, ve kterém školu máme, rekonstrukce
budovy, vybavení učeben a přátelské rodinné nálady
ve škole.

Na pátek 22. dubna připravili rodiče školní ples, který sklidil velký úspěch. Děkujeme rodičům, že výtěžkem z plesu přispěli na Školu v přírodě.

Začátkem ledna hygienická situace vypadala nejprve slibně a záchyt onemocnění žáků byl nepatrný, ale
v dalších týdnech se karanténní opatření nevyhnula
ani nám. Toto nepříliš standardní období jsme nějak
přečkali, i když nevyšlo konání lyžařského výcvikového
kurzu, školního plesu a karnevalu v plánovaném termínu. Jarní prázdniny jsme letos měli hned v prvním možném termínu začátkem února. Během ledna a února se
covidová situace naštěstí zlepšila. Přes jarní prázdniny
se podařila vyměnit podlaha v posledních dvou zbývajících učebnách na druhém patře a do jedné třídy na
druhém stupni jsme zakoupili novou tabuli.
A je tu březen! Konečně škola funguje tak, jak má
a moc si přejeme, aby nám to dlouho vydrželo. Blíží se
konec 3. čtvrtletí, deváťáci se připravují na přijímací
zkoušky. Zkoušky jsou složeny a žáci přijati na střední
školy a učební obory. Těšíme se na předškoláky, kteří se
v pondělí 11. dubna zapsali do naší školy v rekordním
počtu 30 dětí. Z nich budou mít někteří odklad, ale i tak
pravděpodobně nastoupí do 1. třídy 25 dětí. Po tradičním zápise probíhá každý měsíc náš tradiční projekt
Školička, ve kterém se budoucí žáci naší školy a jejich
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022

Tak jako všichni i my sledujeme současné dění ve světě
kolem nás. V případě potřeby jsme připraveni k přijetí
dětí z jiných zemí.

Besídka ke Dni matek se konala v pátek 6. května
v 15:30 hodin a 20. června jsme všichni jeli na „Školu
v přírodě“ na Jelenovskou.
Děkujeme i všem, kteří sponzorsky podpořili Školu
v přírodě na Jelenovské! Jedná se o tyto firmy a organizace: Spolek rodičů a přátel školy při Základní
škole Trnava, Obec Trnava, GANAS, spol. s r.o., Auto
Dolanský s.r.o., Vraník s.r.o., Petr Zvolenský a Sklenářství NONSTOP plus s.r.o.
Děkuji všem zaměstnancům školy a všem těm, kteří
nám fandí za úžasnou spolupráci po celý školní rok!
Děkuji všem rodičům, kteří vedou své děti ke slušnému
chování a zdvořilosti pozdravit!
Přeji všem krásné a zasloužené prázdniny!
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

Více informací
www.zstrnava.cz
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SPOLEK RODIČŮ
A PŘÁTEL ŠKOLY

Už pomalu stříháme metr…
Milí rodiče, vážení občané,
školní rok 2021/2022 se pomalu blíží zdárně ke svému konci a my bychom vám chtěli poděkovat
za vaši přízeň na akcích konaných Klubem rodičů, protože díky tomu se peníze vracejí zpátky dětem v podobě různých akcí, příspěvků nebo třeba i výletů.

XXVIII. Reprezentační ples
Dne 22. dubna se konal v naší tělocvičně XXVIII. Reprezentační ples, který byl přesunutý z tradičního lednového termínu na dubnový. Plesem nás celý večer provázel pan starosta Petr Štěpaník a díky jeho důvtipu
a skvělému šarmu zanechal v hostech večera jen kladné dojmy a doufáme, že se této role ujme i v následujícím
roce.

Vše začalo slavnostní polonézou, kterou si připravili žáci z 9. třídy pod vedením Evy Cikrytové. Spousta očí se
krásně zasklila, protože vystoupení bylo opravdu nádherné, a nejen rodiče dětí ale i lidé v sálu byli velmi dojatí.
Letos bylo i poprvé součástí plesu šerpování žáků posledního ročníku, kterého ho ujala paní ředitelka. Tento
akt umocnil, že deváťáci byli hlavními hvězdami večera. Dále vystoupily i děti z kroužku břišních tanečnic pod
taktovkou Míši Bednaříkové, která nacvičila, jak s malými, tak i velkými tanečnicemi, opravdu moc krásné vystoupení. Velký potlesk a pískot jim byl zcela jistě velkou odměnou.
Součástí večera, jako každý rok, bylo i setkání Absolventů po 25 letech ZŠ. Absolventi měli slavnostní přípitek
a dostali i malý upomínkový předmět. Po celý večer hrála skupina Vivian Band, která každým rokem obnovuje
repertoár o nové písně aktuální hudební scény a tančilo
se až do ranních hodin. Hlavním partnerem plesu byl rodinný pivovar Vraník. Slávka Vraníková se podílela velkou měrou na utvoření celkového dojmu tohoto večera,
protože díky ní byla spoustu krásných cen v tombole, ale
točilo se zde i pivo Vraník 11 a pekárna napekla na stoly
tyčinky. Ještě jednou velké DĚKUJEME. Součástí večera
byla i slavnostní večeře a aperitiv. U aperitivu čekaly
2 dámy, které dávaly ochutnat z novinek likérky Jelínek,
která byla rovněž partnerem akce.
K večeři se servíroval „mladý býček s dýňovým pyré, zalitý silnou demi glace, s glazovanou karotkou a šťouchanými brambory“ a musíme podotknout, že tento chod, připravovaný 2 špičkovými kuchaři ze Slavičína, se velmi
povedl. Talířky se vracely zcela prázdné. Nesmíme opomenout ani kuchyň ZŠ, protože bez jejich pomoci a ochoty
16
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SPOLEK RODIČŮ
A PŘÁTEL ŠKOLY
bychom nikdy neměli tak skvělý průběh podávání večeře.
Pokud vás zaujal tento večer, nebo jste se ho přímo
zúčastnili, budeme nesmírně rádi, když přijdete znovu
v příštím roce – snad už v lednovém termínu.
Děkujeme všem zúčastněným, ale i těm, kteří se podíleli
na přípravách plesu, výzdobě, sponzorům, rodičům za
příspěvek do tomboly. Díky všem a tomu, že jste přišli,
jsme předali ZŠ výdělek z plesu 100.000 Kč na školu
v přírodě na Jelenovské, a tím rodiče všech dětí ze ZŠ
doplácejí nižší částku na tento týdenní pobyt.

Akce našich dětí
Největší měrou jsme se v letošním roce finančně podíleli na příspěvku na školu v přírodě, ale zde jsou i další akce,
které Spolek rodičů při ZŠ Trnava financoval:
•

výlet do ZOO

•

bruslení ve Slušovicích

•

vystoupení dravců u ZŠ

•

odměny za soutěž ve spellingu, odměny pro děti z břišních tanečnic, odměny za vystoupení na polonéze

•

adopce na dálku

•

příspěvek na šaty pro děti vystupující na polonéze

•

nákup šerp pro děti z 9. ročníku

•

škola v přírodě

•

plavání (proplacen kurz jedné třídě)

•

2x vstupenka na kolotoče ke Dni dětí

Zahájení školního roku 2022/2023 a Den otevřených dveří ZŠ Trnava
Nový školní rok sice začíná pro děti ve čtvrtek 1. září, ale ve spolupráci ze ZŠ Trnava bychom vás rádi pozvali
v pátek 2. září 2022 odpoledne na Zahájení školního roku, kde bude pro děti připravený zábavný program,
fotokoutek a občerstvení. Na tuto akci zveme všechny rodiče, babičky, dědečky, ale i širokou veřejnost, protože
součástí tohoto odpoledne se bude k výročí vzniku základní školy konat Den otevřených dveří ZŠ. Zavzpomínejte spolu s vašimi dětmi, které navštěvují ZŠ, jak jste na tuto školu kdysi chodili. Určitě vás mile překvapí, co nového
má naše škola. Za nepříznivého počasí se akce bude konat v tělocvičně.

Závěrem
Za Spolek rodičů a přátel školy přejeme všem dětem krásné prožití prázdnin, hlavně ať se všechny děti ve zdraví
zase v září vrátí do školních lavic a budeme se zase těšit na nový školní rok.
Moc děkuji za důvěru rodičů, projevenou v tomto roce, při vedení tohoto klubu a doufám, že i v následujícím roce
se najdou rodiče, kteří se k nám připojí a pomůžou s pořádáním akcí, jako je lampionový průvod, jarmark, ples,
karneval a věřím, že budeme dál pokračovat v této činnosti pro naše děti.
Anna Černochová, předseda SRPŠ

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z mateřské školičky
Dovolte, abych vás srdečně pozdravila a hned v úvodu
popřála krásné, a hlavně zdravé slunečné dny.
Čas v naší školičce neúprosně letí a už jen pár dní zbývá
do konce dalšího školního roku, který konečně proběhl
tak, jak má. A tak byla výchovně-vzdělávací práce v naší
škole opět obohacena o nejrůznější akce a programy,
se kterými vás ve stručnosti seznámím.
V březnu k nám zavítal pan Čapčuch se zábavným
hudebním pořadem a na začátku dubna proběhlo již
tradiční velikonoční tvoření s rodiči. Abychom utužili
naše těla, s radostí se starší děti zapojily do kurzu plavání, a také jsme se zdokonalili v literárních znalostech
návštěvou místní knihovny a výukovým pořadem
„Jak zvířátka spí“. Velmi nás zaujala ukázka práce s dravci a zavítali jsme do kulturního centra ve Vizovicích
na divadelní představení.
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Na konci dubna se čarodějnice Helga přímo před očima dětí stala opět princeznou a naučila nás vařit velmi chutný kouzelný lektvar s hadími ocásky a žabími
stehýnky. Pečlivě jsme s dětmi nacvičili besídku ke Dni
matek, část z ní jsme představili i v tělocvičně ZŠ. Musím děti moc pochválit za jejich snahu připravit pro maminky nejen program, ale také dárečky a přáníčka. Na
ranči ve Všemině jsme se seznámili, jak správně pečovat o koníky a na chvíli jsme se stali opravdovými jezdci. Den dětí jsme oslavili sportovním dopolednem
na fotbalovém hřišti, a protože se pomalu loučíme
s našimi předškoláky, připravili jsme pro ně adrenalinový zážitek „Nočního spaní ve školce“. Děti byly
opravdu statečné a více než polovina měla odvahu zůstat i přes noc. I když nám počasí příliš nepřálo, paní
učitelky měly připravený bohatý program a všichni
jsme si to pořádně užili. Na červen jsme nachystali poslední dvě akce – canisterapii a “Pasování na školáky“, obohacené kouzelnickým vystoupením a dalším
doprovodným programem.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ráda bych se zmínila také o zápisu k předškolnímu
vzdělávání do naší mateřské školy. Zúčastnilo se
19 zájemců a všichni byli úspěšní. Abychom dětem
a rodičům usnadnili vstup do školky, probíhá celý
měsíc červen „Adapťáček“ – nové děti společně s rodiči tráví odpoledne ve školce, seznamují se s novým
prostředím a s učitelkami nebo předávají důležité informace o svých dětech. Děti, odcházející do základní
školy, se účastní již tradičního programu „Školička“,
kde se společně s paní ředitelkou ZŠ seznamují s tím,
co všechno je čeká.
Jak sami vidíte, ve školce se nenudíme a program je
opravdu bohatý. Za vším ovšem stojí neúnavná práce
všech zaměstnanců školy, zejména učitelek. Z celého
srdce jim za vše děkuji, moc si jejich práce vážím a těším se na další společné chvíle.
Děkuji také rodičům i ostatním lidem, kteří jakýmkoliv
způsobem naší školce pomáhají a díky nimž mohou
děti ve školce prožívat krásné dětství.
Marcela Hanulíková, ředitelka mateřské školy

Více informací

www.mstrnava.webnode.cz
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Adéla Bruns: O bronzu na olympiádě se mi
ani nesnilo
Čtvrtého srpna uplyne deset let od okamžiku, kdy mnozí Trnavjané seděli jak přikovaní před televizními obrazovkami a na dálku posílali energii účastnici finále v třípolohové sportovní malorážce na olympiádě v Londýně.
Tehdy takřka neznámá, Adéla Bruns (35), rozená Sýkorová, zcela nečekaně vybojovala fantastický bronz. K této
příležitosti nyní dvojnásobná maminka ochotně poskytla Trnavskému zpravodaji exkluzivní rozhovor, v němž
zavzpomínala nejen na časy, kdy se jako malá proháněla po trnavské tělocvičně, ale také poodhalila, co bylo součástí její cesty za úžasnými střeleckými úspěchy.
Říká se, že zážitek nemusí být vždy dobrý, ale musí
být intenzivní. Když je ale dobrý a zároveň intenzivní, připomíná se častěji a raději. S jedním z takových se vám nyní svěřím. Tím, že Adélka chodila
do stejné školy a její rodiče mě učili, bedlivě jsem
její sportovní kariéru sledovala. Po každém velkém
závodě jsem v novinách hledala její umístění. Stála trošku v závětří slavnější kolegyně Kateřiny Emmons, a tak nebylo divu, že když přijela na londýnské olympiádě do Českého olympijského domu,
nikdo si jí příliš nevšímal. Já jako dobrovolník Českého olympijského výboru pracovala ve vstupní
hale – rozdávala jsem klientům cestovních kanceláří žetony na české pivo. Málokdo si je nevyzvedl.
Tu a tam se stalo, že se u nás zastavili i sportovci.
Jednoho dne jsem zahlédla nesmělou, usměvavou slečnu ověšenou velkým fotoaparátem. Když
mě spatřila, zavolala: „Jééé, ahoj Maruško! Co
tady děláš?“ Nikdy by mě nenapadlo, že by sis mě
snad mohla pamatovat, přece jen jsem o několik
let starší, ve škole jsme se míjely. Hodily jsme řeč
a domluvily se, že se ještě potkáme. Večer, v pátek 3. srpna se vše sešlo a objevila se
s dalšími členy výpravy v olympijském
domě. Pozvání na pivo neodmítla.
Popřála jsem jí hodně štěstí v soutěži, která byla na programu následující den a cítila, že bych na ni měla
dorazit osobně. Ozval se šestý smysl.
Když jsem druhý den dopoledne kontrolovala výsledky kvalifikace a uviděla její jméno mezi postupujícími
do finálové osmičky, nemohla jsem
jinak – věděla jsem, že finále musím,
stůj co stůj vidět na vlastní oči. A když
se něco musí, tak se pro to udělá cokoliv. Seženete lístky, které nejsou
k mání. Dojedete do míst, která neznáte. Nebo lámanou angličtinou zalžete,
že je Adélka vaše kamarádka, to, když

vás do areálu nechtějí pustit, protože je soutěž
v plném proudu. Samotné finále bylo jak na houpačce. Radost střídal smutek, smutek střídala naděje a pořád dokola. Byly to nervy až do poslední rány.
Když se pak na terči ukázala hodnota 10.2, bylo jasné, že Adélka má bronz. Víc už si toho nepamatuju.
Nadšení, úleva, hrdost? Nějak všechno dohromady.
A Adélka? Nevěřícně kroutila hlavou, co se kolem ní
děje. Po vyhlášení rozdávala rozhovory, a když znovu dorazila do českého domu, namísto fotoaparátu
tentokrát ověšená medailí, nechápala, co se kolem
ní strhl za humbuk. Když jsme se pak potkaly, jen
jsme se objaly. Slova byla zbytečná. I po deseti letech
mám tuto vzpomínku uchovanou hodně hluboko
v paměti... Jak reagovala Adélka, když jsem ji přes
sociální sítě požádala o rozhovor pro Trnavský zpravodaj? „Jasně, moc ráda! Přijeď za námi do Hofu!“
Tuto milou nabídku jsem bohužel musela odmítnout, ale i ta je důkazem, že Adélce sláva rozhodně
do hlavy nestoupla a k Trnavě má stále silnou citovou vazbu. A tak nechť mě ctihodný čtenář omluví
za poněkud volnější ráz našeho povídání...

Adéla Sýkorová jako ještě neznámá střelkyně
Zdroj: Marie Černíčková
20

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022

ROHOVOR
Setkáváme se pomocí vzdáleného připojení, abychom oživily naše vzpomínky na Tvůj asi neslavnější okamžik sportovní kariéry – bronz na londýnské
olympiádě. Než se k tomuto momentu dostaneme
podrobněji, přibliž prosím, jaké byly Tvé sportovní
začátky.
AB: Střílet jsem začala v šesti letech, v Trnavě, kde taťka
založil střelecký kroužek. S děckama jsme vždy tak desetkrát vystřelili, a pak si zas šli hrát třeba s míči. Bylo to
takové spíš blbnutí. Jelikož mi to docela šlo, objížděli
jsme s tátou závody, a to nejen ve střelbě ze vzduchovky, ale i z pistole. V úplných začátcích jsem soutěžila
v obou disciplínách. Takže sotva jsem dostřílela z pušky, musela jsem se rychle přesunout k pistolím. To je
podobné, jako když Ester Ledecká přechází ze sjezdových lyží na snowboard. Asi v deseti letech jsem s pistolí skončila, protože se to nedalo kombinovat. Také jsem
postupně prošla několika střeleckými středisky, přes
Brno a Ostravu si mě v osmnácti letech vytáhli do střediska v Plzni, které je nejlepší u nás. Tam jsem zůstala.

Dost často se stává, že prvotní dětské nadšení vyprchá. Čím to, že Ty jsi u střelby vydržela, a nezlákalo
Tě něco jiného?
AB: Tím, že se mi dařilo, střílení mě začalo bavit. Jak
jsem se zlepšovala, přicházely dobré výsledky, dostala
jsem se do reprezentace. Všechno šlo tak nějak přirozeně. Nebyl důvod se poohlížet po něčem jiném.
Měla jsi nějakou sportovní metu, sen, za kterým jsi
šla?
AB: Od dětství jsem snila o tom, že se chci dostat na
olympiádu. Nakonec se mi to podařilo třikrát. To, že
jsem získala medaili, je bonus. Už jen kvalifikovat se na
olympiádu je velmi náročné, proto si každé účasti velmi vážím.

Po postupu do finále.
„Já a medaile? Dejte mi pokoj!“
Vraťme se na okamžik v čase. Je ráno, sobota 4. srpna 2012, místo Londýn. Napadlo Tě, že Ti za několik
hodin bude viset na krku bronzová medaile?
AB: Na to jsem vůbec nemyslela. Do té doby jsem se
na stupních vítězů pravidelně neumisťovala, favoritkami byly soupeřky. Věděla jsem, že mám formu, to ano.
Tedy, že když budu dělat to, co mám, výsledek bude
dobrý. A na to jsem se soustředila – udělat svou práci
nejlíp, jak dovedu a jestli se dostanu do finále, to už záleží, jak se bude dařit ostatním.

Zdroj: Archiv ZŠ Trnava

Tvůj střelecký talent se projevil velmi rychle, na
soutěžích jsi porážela žáky z vyšších ročníků. Jak to
nesli?
AB: To jsem nějak nevnímala. Byla jsem malá, takže na
mě byli hodní (smích).

Zdroj: ČTK

Na co si z tohoto závodu 3krát 20 ran ve třech polohách vzpomínáš?

Zdroj: Archiv ZŠ Trnava
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AB: Skoro na nic. Vybavuji si, že jsem první polohu – vleže strašně pokazila. V ležáku se mají střílet jenom desítky, protože je to nejjednodušší poloha, je v ní největší
stabilita. Takže po dvaceti ranách bys měla mít dvě stě
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bodů. Já měla 195 bodů. Ulétlo mi pět devítek. To bylo
špatné. Trenér se mě ptal: Co se tam děje, proč máš pět
devítek vleže? Já mu odpověděla, že nevím, protože
jsem věděla, že střílím dobře. Pobavili jsme se trochu
o tom a poradil mi, ať střílím stejně a hodím ležák za
hlavu. Přišla druhá poloha – vestoje a já dala 196. Přitom vestoje se nejvíc chybuje. Asi jak už jsem si myslela, že je to ztracené, tak jsem se uvolnila a krásně se
trefovala. Podívala jsem se na trenéra a ten mě pohledem vracel zpátky na zem, podle něj jsem stojákem jen
zachránila ten mizerný ležák. A polohu vkleče si nijak
zvlášť nepamatuji (pozn. red.: 193 bodů). Poslední ránu
mi tak bušilo srdce, že jsem byla ráda, že jsem trefila
terč a dala osmičku. To nešlo zastavit. Před finále jsem
pak všem říkala, ať mi dají pokoj s medailí, že nic nechci, že mi to za ty nervy nestojí. Při finále mi asi pomohlo, že kvůli špatnému ozvučení v hale a tomu, že
jsem se nedívala na velkoplošnou obrazovku, jsem vůbec nevěděla, kolikátá jsem. Před poslední ránou jsem
si říkala, že do toho nebudu čučet, zamířím, vystřelím,
ať je tam, co chce. Hlavně, ať je to za mnou! Někdy je
lepší se moc nesnažit ránu vypracovávat, ale nečekat,
zamířit a rovnou vystřelit. Mně se to tehdy vyplatilo.

I ze záznamu, který je veřejně dostupný na internetu, je patrné, že jsi měla nejhlasitější podporu
v hledišti. A také ses trošku zpotila při vyhlašování.
AB: To nebylo vůbec příjemné. Moderátor vyhlásil
„third place“ (= třetí místo) nějaké jméno a já věděla,
že to nebylo moje jméno (pozn. aut.: Polku Sylwii Bogackou, která skončila čtvrtá). Zhostilo se ticho. Říkala
jsem si, jestli mám jít nahoru, nebo co dělat. To bude
trapas, když nepůjdu a budu pořád stát. Lidi začali tleskat, a tak jsem šla. Pak už jsem si to jen užívala.

Bronzový olympijský
závod Adély Bruns
Nakonec sis svůj sen o účasti na olympiádě splnila
celkem třikrát – roce 2008 v Pekingu, v roce 2012
v Londýně a v roce 2016 v Riu de Jaineru. V čem se
tyto olympiády kromě místa konání lišily?
AB: Olympiáda v Pekingu byla velkolepá, monstrózní. Střelnice v Pekingu je možná nejmodernější na

Adéla pózuje s bronzovou medailí, Autor Dan Materna MAFRA, zdroj Idnes.cz
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světě. Krásnější střelnici jsem neviděla. A taky to byla
moje první olympiáda, tedy splněný sen. Moc ráda
na ni vzpomínám. Když porovnám střelnici v Pekingu
a v Londýně, tak tam jsme stříleli prakticky ve stanu.
Ale zase byl o lidech, o Českém olympijském domě, kde
jsme se scházeli s ostatními sportovci a byla specifická
i tou medailí. Rio? Bylo taky super, protože jsem tam
byla s kamarádkou Nikčou (pozn. red.: Nikolu Šarounovou, rozenou Mazurovou, také střelkyní). Ale ve srovnání s Pekingem, kde vše klapalo na sto procent, jsme
v Riu měli třeba organizačně nedobře zorganizované.
Byl problém dostat se někam včas, autobusy byly přeplněné. Na druhou stranu jsme se tam víc začlenili mezi
ostatní naše sportovce, vytvořili dobrou partu, chodili
podporovat třeba tenistky. Každá olympiáda byla jiná,
a každá byla skvělá, nedají se srovnávat.

Olympiáda vedle běžných suvenýrů – plyšáků, odznáčků, přináší i zážitky ze setkání s nějakými světoznámými sportovci. Které Ti utkvěly v paměti?
AB: Dvakrát jsem se vyfotila se Serenou Williamsovou.
Jednou v Londýně a podruhé v Riu při slavnostním zahájení. Ale nevypadala, že by si na mě pamatovala…
V Londýně jsem se chtěla vyfotit s Jardou Jágrem, ale
ten mi unikl. S kluky jsme vtipkovali, že ne já s ním, ale
on se mnou by se měl chtít vyfotit… Ale to jsou takové legrácky. Nějaké lovení podpisů či fotek se známými
sportovci mě jinak nikdy nebralo.
Konec první části
Příště: Jaké překážky musela Adéla překonat, aby se
dostala na výsluní? Jak vnímá Trnavu a okolí po letech odloučení? Co považuje za klíčové prvky střelce-profesionála? Co obnáší trénink „na sucho“? I na tyto
a mnohé další otázky naleznete odpovědi v podzimním čísle Trnavského zpravodaje. Nenechte si jej ujít!
Marie Černíčková

Český olympijský dům v Londýně, Zdroj: Marie Černíčková

Klikující autobus lákal návštěvníky do Českého olympijského
domu, Zdroj: Marie Černíčková

Chtěla by ses ještě na nějakou olympiádu podívat?
AB: No jasně! Třeba za dva roky do Paříže! Ale jenom
jako divák! (smích)
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BRONZ, Adéla Sýkorová na stupních vítězů 4. srpna 2012
Autor Dan Materna MAFRA, zdroj Idnes.cz
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Zprávy z činnosti SDH Trnava
Poslední dubnový den jsme se zúčastnili tradiční hasičské pouti na Svatém Hostýně s naší zástavou. Ten
den jsme měli také otevřený stánek s občerstvením při
Rallysprintu Kopná.

Ve 14:00 hodin pokračoval startem dospělých hasičů
v soutěži 2. ročník soutěže O pohár Pivovaru Vraník.
Tohoto druhého ročníku se zúčastnilo 21 družstev dětí
a 23 družstev dospělých.
Počasí nám přálo, užili jsme si neskutečné nasazení
soutěžících při požárních útocích. Soutěž se setkala
s výborným ohlasem a věříme, že příště 1. května
2023 se soutěže zúčastní ještě více družstev.
Jsme moc rádi, že naše soutěžící přišli podpořit nejen
rodinní příslušníci, ale také široká veřejnost. Děti si užily skákací hrad, malování na obličej, cukrovou vatu, ale
také výborné občerstvení.
Poděkování patří všem, co sponzorovali tuto soutěž, a to především obecnímu úřadu Trnava a Pivovaru Vraník.
Děkujeme také všem, co jakýmkoli dílem a časem
přidali ruku k dílu, obrovské díky s úklonou…
Z této soutěže nám na poličky přibylo dalších šest pohárů:

HASIČSKÝ DEN

1. místo přípravka
1. místo mladší žáci*
3. místo starší žáci*
3. místo ženy (dorostenky)*
1. místo ženy nad 35let
2. místo muži nad 35let

První májový den se uskutečnil Hasičský den. Začal
v 9:00 hodin startem mladých hasičů v soutěži 2. ročník O pohár starosty obce Trnava.
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Hasičské soutěže

Další aktivity

29. května – soutěž na Rackové, od nás vyjelo ženské
družstvo

14. května byla brigáda v potoce, obecní akce „čištění
Trnávky“.

3. června – noční soutěž v Leskovci za účasti mužů
i žen, které tady vybojovaly 3. místo,

5. června jsme připravili stánek s občerstvením na naší
pouti.

4. června – okrskové kolo požárního sportu ve Všemině za účasti družstev mužů i žen – ty se umístily a mají
postupové 1. místo,

Zásahová jednotka

4. června – noční soutěž v Mirošově, tady soutěžily
ženy i muži,
10. června – noční soutěž v Provodovicích,
11. června – noční soutěž v Křekově. Naše SDH reprezentovalo nejen náš sbor, ale také naši vesnici v širokém okolí.
Přejeme všem našim soutěžícím hodně štěstí při
hasičských závodech.

29. dubna jsme vyjížděli k rizikovému pálení klestí na
hranici obcí Trnava – Všemina.

Upozorňujeme občany, že pálení je nutné
nahlásit na Hasiče Zlín – evidence pálení.
Helena Březíková, náměstek starosty

Více informací
www.sdhtrnava.cz

Mladý hasič Trnava 3–18 let
Dorostenky nastoupily sérii soutěží ZLPS – Zlínská liga
požárního sportu. Tyto holky, plus dvě další reprezentují SDH Trnava i jako družstvo žen.
Hasičská sezóna je v plném proudu. Což znamená plně
obsazené tréninkové hřiště a víkendy plné soutěží. Odstartovala to naše domácí soutěž 1. května a přípravy
na ni. Zúčastnilo se 5 našich dětských družstev – přípravka i mladší A zvítězily, mladší B, starší A, které se
umístilo na 3. místě a starší B.
Úspěch mladších žáků „A“ nastartoval jejich účast na
ZLMH – Zlínská liga mladých hasičů a StmPN – Středomoravský pohár mládeže. Náročnost tohoto seriálu
soutěží uvidíte postupně ve výčtu soutěží. Toto vytížené družstvo si vzali na starost Jiří Vajďák, Tomáš Výmola
a Zdenek Březík.
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022

Výčet akcí a soutěží
7. května, Slušovice – dopoledne věnováno první pomoci a následovaly požární útoky. Přípravka zvítězila,
mladší A, mladší B 3. místo, starší žáci,
13. května, Polichno – pohárovou soutěž mladší „A“
vyhrálo, a to s časem, na který nedosáhli ani v kategorii
starších žáků,
14. května – brigáda v Trnávce,
21. – 22. května – hra Plamen a okresní kolo dorostu,
dorostenky automaticky postoupily do krajského kola,
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28. května, Záhlinice – ZLMH, StmPH – družstvo mladší „A“ zvítězilo,
28. května, ZLMH – Lhota u Zlína – mladší „A“ zvítězili,
29. května, pohárová soutěž Želechovice Paseky
s účastí družstev mladších „A“, mladších „B“, starších
žáků,
29. května, ZLMH, StmPH – Racková,
29. května, ZLPS – Racková – dorostenky získaly bronz
a zúčastnily se i v kategorii žen,
4. června, okrsková soutěž ve Všemině – mladší „A“ zvítězili, mladší „B“, starší „A“ skončili na 3. místě, starší „B“,
4. června, ZLMH, StmPH – Horní Lapač – mladší „A“
skončili na 3. místě,
4. června, ZLMH – Louky – mladší „A“ vystoupali na
bronzový stupínek,
5. června, StmPH – Vítonice,
5. června, ZLMH – Lukov.
Plán dalších soutěží je pestrý a obrovský, můžete nahlédnout v kalendáři akcí na našich stránkách
www.sdhtrnva.cz.
Do řad hasičů přijmeme každého, kdo bude mít zájem.
Tréninky, přípravky mladších a starších žáků jsou vždy
ve čtvrtek. Pro informace volejte na telefonní číslo 739
666 817 nebo pište na sdhtrnava@email.cz. Těší se na
vás proškolení vedoucí mládeže Eva Vajďáková, Tomáš
Výmola, Jiří Vajďák ml., Zdenek Březík, Petra Zlámalová,
Stanislav Tomšů.
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Eva Vajďáková, vedoucí mládeže
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Aktuality z farnosti
Setkání schol Vizovického děkanátu

u pana Bečice zastavit a zaposlouchat se do jeho vzpomínek a úvah. Dovolím si zde uvést jednu, kterou mi
sám vypravoval, a kterou, jak všichni věříme, již sám
v království nebeském zakouší: „A teď si představ, že toto
zhledání s předkama, keré ty tady teď jaksi sepisuješ od
lidí, toto zhledání bude po smrti. To potom, až přijdeš na
to pravé místo, tam sa budú hlásit: ‚Já su tvůj pra pra pradědeček!‘ Víte, co to bude za radosti? Ale to teprve bude.
Nebo je, pro ty zemřelé. Jak sa člověk narodí, už bude žit
navěky. Všichni. Aj ti dobří, aj ti špatní.“
Pavel Hanulík

Farní den s Markem Orko Váchou
v Trnavě
V pátek 7. května proběhlo v našem chrámu Páně setkání schol Vizovického děkanátu. Do Trnavy dorazily scholy z Kašavy, Lukova, Provodova, Štípy, Vizovic
a Želechovic, přičemž ze Štípy a Vizovic dojely scholy
rovnou dvě. Celkem se tedy dostavila necelá stovka
mladých zpěváků, které doprovodili jejich rodiče a podporovatelé. Kostel i klubovna u fary proto praskaly ve
švech a všude to hučelo jak v úle. Hukot to byl ale uchu
líbezný – pěvecká vystoupení, která si každá ze schol
připravila, byla nádhernou oslavou Boha a nevšedním
zážitkem pro všechny, kteří tuto jedinečnou událost
mohli prožít na vlastní kůži. Byla to vítaná vzpruha jak
pro zpěváky v jejich díle, tak pro ostatní posluchače
v jejich víře. Velké Bohu díky za to a příští rok zas, ale
v jiné farnosti našeho děkanátu!

Tichá vzpomínka na pana Josefa
Bečicu
V polovině května se
s námi naposledy rozloučil pan Josef Bečica,
který téměř 30 let svého života zasvětil funkci
trnavského kostelníka,
a který byl za svou dlouholetou práci důvěrníka
Matice svatohostýnské
vyznamenán Svatohostýnskou medailí. Společně se svou manželkou
Marií vychovali 8 synů a jejich neustávající a obětavá
péče o rodinu představovala a představuje pro mnohé
– včetně mě – způsob křesťanské výchovy, před kterou
je nutno smeknout, a ze které je dobré si vzít příklad
a mnoho ponaučení. Měl jsem to štěstí, že jsem při sepisování své knihy o Trnavě měl možnost se několikrát
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022

V loňském roce jsme
vzhledem k pandemii
nemohli náležitě oslavit
110. výročí vysvěcení
našeho kostela. Protože letos vypadá situace
lépe, snažíme se vymyslet novou oslavu. Bude
to tedy 111. výročí, ale
to vůbec nevadí. Je to
určitě důvod, abychom
se společně sešli v naší
farnosti. Podařilo se
nám získat zajímavého hosta pro Farní den, který se
uskuteční v sobotu 1. října 2022. Naše pozvání přijal
P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., který je farním vikářem Římskokatolické akademické farnosti Praha, dále
přednostou ústavu etiky na III. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a administrátorem farnosti Lechovice u Znojma. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně vystudoval obor molekulární biologie
a genetika. Teologii studoval v Olomouci a v Bruselu.
V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je autorem více než 15 knih.
Podrobnosti jeho návštěvy budou upřesněny v dalším
čísle Trnavského zpravodaje i na webu farnosti Trnava.
S jeho myšlenkami určené všem bez rozdílu se už předem můžete seznámit například na jeho blogu https://
blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php. Již nyní jste
srdečně zváni na setkání s naším vzácným hostem. Určitě to bude stát za to!
Lubomír Vývoda

Více informací
www.farnost-trnava.cz
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1. svaté přijímání v trnavském kostele – neděle 5. června

Trnavská pouť – neděle 5. června
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VČELAŘI

Včely v období hojnosti
Tak jsme se dočkali... My, včelaři a příznivci včel. Konečně, po dvou letech, kdy většinu květů rozkvetlých
stromů a keřů zničil mráz nebo nízké teploty nedovolily, aby se v květech tvořil nektar a k tomu později přišlo ke slovu deštivé období, které dílo zkázy dokonalo.
Výsledek byl – dva roky bezvýznamné snůšky nektaru,
medu. Zpočátku letošního jara byl vývoj počasí sice napínavý, ale vše dobře dopadlo. Letošní snůška je prozatím více než uspokojivá. Zdá se, že si na své přijdou
i milovníci medovicového (tzv. lesního) medu. Mšice
jsou letos téměř na všem, i na rostlinách, kde nejsou
obvykle k vidění. Jen pro úplnost – medovicový med
je tvořen sladkou šťávou, kterou produkují mšice, mery
a puklice. Tuto šťávu včely sbírají na listech a jehličí různých stromů a ukládají v úlu. Medovicový med je svým
složením vhodnější pro alergiky. Neobsahuje totiž pylová zrna, která povětšinou alergii způsobují.

tit. Tím zachrání aspoň včely. Osazením roje totiž vytvoří základ nového včelstva.
Odkvetly ovocné stromy, řepka, maliny, někde už i akát.
Také kvetoucí ostružiny bývají docela slušným zdrojem
nektaru. Nyní jsou ke květu nachystané lípy, které jsou
mnohde posledním vydatným zdrojem snůšky. Lípy
neposkytují jen nektar z květů, ale také medovici. Snůška z medovice z lípy často předčí snůšku z květů lípy,
což asi leckoho překvapí.
Zaplněné plásty medem včely zavíčkují, tzn. že buňky,
do kterých ukládají nektar, med – uzavřou vrstvou vosku. Zkrátka si vyrobí takové konzervy zásob na zimu.
A nyní nastávají pro včelaře rušné dny. Chytá roje, tvoří
oddělky (zakládá nová včelstva), vytáčí med. Vytáčení
medu patří k radostným okamžikům každého včelaře.
Po předchozí péči o včely přichází odměna v podobě
medobraní. Rozumný včelař včelám ponechá zásoby
alespoň v prvních dvou nástavcích (nástavek je část
úlu). Z dalších nástavků med vytočí v medometu, kde
se z vložených odvíčkovaných plástů otáčením vnitřního koše medometu odstředivou silou dostává med
z plástů. Vytočené plásty, souše, vrací včelám zpět do
úlu, kam včely dál pokračují v ukládání zásob – nektaru
a medovice.

Včely staví nové plásty

Během dubna se včelí obydlí začíná plnit nově se líhnoucími včelkami. V tomto období dochází k výměně
generací včel. Zimní, dlouhověké včely umírají a nahrazují je nově vylíhlé včely. Nastává velký rozvoj včelstev – jen pro představu, v období největšího rozvoje
včelstev se nachází v jednom úlu cca 60 tisíc včel.
Matka klade na čím dál větší plochy plástů vajíčka, ze
kterých se za tři týdny vylíhnou nové včely, mladušky.
Z takového jednoho zakladeného plástu se vylíhnou
včelky, které po vylíhnutí obsednou až tři plásty. Tím,
jak se líhnou nové a nové včely, začíná být ve včelím
příbytku poněkud těsno. Pokud včelař na toto včas
nemyslí a nenabídne včelám v úle dostatečný prostor
(např. přidáním nástavku), potom se může stát, že se
včelstvo vyrojí. Rojení je sice přirozená vlastnost včelstev, jenže včelař z toho moc velkou radost nemá. A to
proto, že vyrojené včelstvo odlétá s původní matkou
a částí včel, které si naberou zásoby medu až na několik
dní, aby přežily do doby, než naleznou nový příbytek,
např. v dutině stromu. Vyrojením dojde k oslabení včelstva – část létavek, které by jinak sbíraly nektar je fuč.
Také ubude zásob medu. Může se stát, že včelař má to
štěstí a roj usedne poblíž úlu a má možnost roj odchyTRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022

Medobraní

Se slunovratem přichází období, kdy se líhnou tzv.
dlouhověké, zimní včely, které se dožívají delšího věku
než včely létavky. Létavky se dožívají jenom cca 6 týdnů, upracují se. Zimní včely žijí do dalšího jara. Úkolem
včelaře je pečovat o včelstvo tak, aby bylo schopno bez
újmy přežít zimu. Jakkoliv se to zdá divné, v parném
létě, včely a včelař se připravují na zimu. Včelař včely
ošetřuje proti nemocem, dodává zásoby na zimu v podobě cukerného roztoku a všelijak se stará o to, aby
včely byly v dobré kondici. Na těchto zazimovaných
včelách bude záležet, jak budou schopny využít snůšku v následujícím roce. Do té doby čeká včely i včelaře
spousta „dobrodružství“. O tom ale někdy příště.
Pavla Králová
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MYSLIVCI

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Trnavského zpravodaje, rád bych vás seznámil s obdobím v roce, kdy v přírodě vzniká a bují nový život, mláďata jsou maximálně
závislé na svých rodičích a potřebují klid a ohleduplné
chování návštěvníků přírody v naší krásné vesnici. Procházka do přírody v Trnavě je krásný zážitek. Stačí vyběhnout kousek dál od hlavní silnice a hned se člověk
ocitne v lese, nebo na louce, kde je příroda a svět takový, jaký nám dělá při pohledu na něj radost. Období
přechodu z jara do léta je plné různých vůní z rostoucích a kvetoucích rostlin, ale také všelijakých líbivých
zvířecích zvuků. Pobyt v přírodě v tomto období má
své kouzlo, kterému se rád přiblíží každý z nás.
Právě v měsíci červnu je potřeba dát naší zvířecí říši
zvláštní ochranu a péči. Mláďata, která se na jaře rodí,
mají nelehký úkol přečkat toto pro ně zranitelné období. Selátka prasete divokého jsou od března na světě
a potulují se hlavně v noci se svou mámou bachyní hledající něco k snědku. Přes den leží někde v houštině ve
stínu, kde odpočívají a schovávají se před lidmi, ze kterých mají přirozený respekt. Srnčata, která se rodí převážně v květnu, jsou už chvíli na světě, a tak se pomaličku seznamují se svým okolím. Skrývají se ve vysoké
trávě osamocené, ale samy určitě nejsou. Srnčí máma
o nich moc dobře ví. Přichází k nim pouze, když je jde nakojit. Mladá daňčata narozená v červnu také využívají
krytu ve vysoké trávě. Stejně tak mladí zajíčci, bažanti, kačeny a další různí živočichové, kteří každoročně
u nás spatří světlo světa. Proto při střetu s těmito mláďaty na ně nikdy nesahejte a pokud nejsou poraněná,
v tichosti odkráčejte svou cestou.

vy, která roste na lukách pod Trnavou, kde se pasou
krávy nebo ovce, často přebíhá daňčí zvěř, která se
snaží dostat z jednoho kopce přes potok na druhý.
Zde může dojít ke střetu se zvěří. Proto v tomto
místě jezděte opatrně, jelikož ve vysoké rychlosti je
téměř nulová šance, že své vozidlo ubrzdíte.

Myslivci z Trnavy mají v tomto období za úkol zvěř
ochraňovat a starat se o její bezpečí. Proto každý rok
těsně před senosečí prochází louky a vyhání zvěř před
traktory se sekačkami. V červnu se suší mladé výhonky různých stromů a keřů, tzv. letnina, aby v zimě, kdy
zvěř nemá dostatek kvalitní potravy, nemusela okusovat mladé stromky nebo loupat kůru stromů v hospodářských lesích. Sušení kvalitního sena je další činnost,
kterou každý správný myslivec v létě absolvuje. Čištění
potoka, které se již tradičně každý rok na jaře provádí,
je také činnost, na které se myslivci z Trnavy podílí.
Tento rok budeme stavět dva nové krmelce. V lokalitě, kde krmelec chyběl, bude tím pádem v zimě více
dostupné potravy pro zvěř, která pak nemá potřebu
dělat škody majitelům pozemků. Snaha myslivců je
udržet optimální rovnováhu mezi přírodou a lidským
světem. Myslivost, která je na našem území vykonávána myslivci, je důležitou činností, která má významné
kulturní, hospodářské a krajinotvorné působení na celou naši okolní přírodu.

Dále také věnujme náležitou pozornost volnému pohybu psů. Tito naši miláčci mohou zvěř vyrušit, které
pak neumožní v klidu setrvat na jednom místě. Mláďata jsou proti psovi bezbranná a může to skončit zbytečným úhynem, o kterém se ani nedozvíte. Z vysoké trá30

Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří dodržují
správné chování při pobytu v přírodě. Každý z nás se
jde jednou za čas pokochat přírodou a krásnými výhledy do krajiny. Proto udržujme naše lesy a louky společně se zvířaty v takovém stavu, aby naše děti mohly také
zažívat při pobytu v přírodě to, co my.
Lesu zdar!
Jakub Mynarčík, člen HS Trnava vrchy
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022

VOLEJBALISTÉ

Fryštáčtí volejbalisté opět ovládli Memoriál
Rudolfa Oškery
V sobotu 30. dubna 2022 jsme konečně po dvou letech
uspořádali již 26. ročník volejbalového turnaje v naší
tělocvičně. Pozvání přijali tradiční soupeři. Přijela družstva z Galanty a ze slovenské Trnavy. Nechybělo družstvo mladých volejbalistů z Fryštáku, vítěz posledního
ročníku. Přijeli tedy obhájit prvenství. To se jim taky
nakonec podařilo. Vyhráli všechny čtyři zápasy a nenechali nikoho na pochybách, kdo je i letos nejlepší. Domácí trnavské družstvo VK Orfeus Trnava se umístilo na
druhém místě. Třetí skončili volejbalisté z Galanty. Na
čtvrtém místě skončili Trnavjané ze Slovenska. Diplom
za pátou příčku bralo naše „béčko“, které hrálo pod názvem Sokol Trnava.

Pan starosta přišel na zahájení

Turnaj zahájil v devět hodin pan starosta Petr Štěpaník.
Zhlédl první utkání, ale odpoledne se vrátil, aby viděl
finálové zápasy a mohl předat ceny vítězům Memoriálu. Jeho přítomnost nejen na turnaji, ale i na pozápa-

Vítězný tým z Fryštáku

sovém hodnocení potěšila všechny přítomné, hlavně
organizátory turnaje. S podobným zájmem ze strany
obce jsme se dlouhé roky nesetkali. Kromě medailí,
diplomů a cen pro vítěze, byly oceněny i individuální
výkony nejlepších jednotlivců. Poděkování patří také
panu Vojtěchu Vybíralovi, legendárnímu volejbalovému rozhodčímu, který dlouhé roky píská na našem
turnaji. Memoriál Rudy Oškery byl vrcholem naší volejbalové sezóny. Končí naše trénování v tělocvičně
a od června přecházíme hrát beach volejbal na hřiště
v Podkopné Lhotě. Hrajeme každý čtvrtek od 18 hodin.
Zveme všechny, kteří si chtějí tuto letní formu volejbalu vyzkoušet. Přijďte si zahrát.
Lubomír Vývoda, předseda oddílu
VK Orfeus Trnava

Turnaj právě skončil
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022
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STŘELCI

Těšíme se na olympiádu
S blížícím se koncem školního roku se vždy blíží i konec
sezony vzduchových zbraní, kterou jsme ukončili účastí
na MČR v Plzni. Po konci vzduchovkové sezóny nám
začíná sezóna malorážkových zbraní. Z malorážkových
zbraní se na rozdíl od vzduchových zbraní střílí venku,
a tím pádem se střílí přes léto.
Prvního závodu, kterého jsme se zúčastnili, byla Jarní
cena RSCM Ostrava, kde Jakub Gerych obsadil 2. místo a Marek Grebeníček 4. místo. V polohovém závodě
3x20 pak Jakub Gerych obsadil 11. místo ve smíšené
kategorii. Dalším závodem bylo 1. kolo ČPM v Ostravě, kde Jakub Gerych obsadil 6. místo a Jakub Sovják
19. místo.
V tomto roce se v Česku koná Olympiáda dětí a mládeže, kterou pořádá Olomoucký kraj v termínu 26.
– 30. června 2022. Původně měla být olympiáda už
minulý rok, ale z důvodu hygienických opatření byla
přesunutá na rok 2022. V minulém roce jsme si vybojovali 3 nominace ze 4 možných (Jakub Gerych, Michal
Houšť, Barbora Mikačová). Letos se nám podařilo vybojovat pouze jednu nominaci pro Jakuba Sovjáka. Ja-
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kub Gerych se o nominaci pral do poslední chvíle, ale
v závěrečném rozstřelu o místo na olympiádě prohrál
s Petrem Pelikánem z Velehradu. Barbora Mikačová
překročila věkovou hranici pro účast na olympiádě,
a tím ztratila možnost se o nominaci znovu poprat.
Jako hlavní trenér za Zlínský kraj byl zvolen Radek Soukup z SSK Trnava. Olympiády dětí a mládeže se účastníme už podruhé a vždy je to pro účastníky jak velká
zkušenost, tak zážitek.
Pokud by tento sport někoho zaujal a chtěl si vyzkoušet střelbu ze vzduchové pušky nebo pistole, tak vás
rádi uvidíme na začátku školního roku v tělocvičně
ZŠ Trnava. Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od
16:00 do 17:00 hodin. Nové zájemce o tento sport srdečně vítáme.
Radek Soukup, za SSK Trnava

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

Letní plány lyžařského klubu
Po náročném období plném překotného uvolňování a zpřísňování protipandemických opatření se snad už
vše vrátilo do starých kolejí. Nic nám
tedy nezabránilo uspořádat 2. ročník
Jarní lyžařské zábavy, která vloni nemohla proběhnout. V létě 2021 jsme
si letní lyžařskou zábavou s kapelou
Fleret nasadili vysokou laťku, a tak jsme se plní nadšení pustili do přípravy tolik očekávané jarní zábavy.
Vše bylo připraveno, nebojím se říci, jako vždy skvěle.
Tentokrát nás ale trochu překvapily rozmary počasí.
V průběhu večera se spustily dva jarní deštíky, které možná odradily část zájemců, kteří se na tuto akci chystali.
I přesto se sešlo téměř 300 návštěvníků, které ani trocha deště neodradila, a celý večer se dobře bavili v doprovodu kapely KOSOVCI.

2022 od 13 hodin se startem v parku naproti Základní školy Trnava. Putování s pohádkovými výstavami
pokračovalo lesem a skončilo na lyžařském vleku, kde
bylo připraveno občerstvení a bohatá tombola.
V pátek 29. července 2022 se uskuteční 4. ročník Letní
lyžařské zábavy. Areál, včetně veškerého občerstvení,
bude otevřen od 18:00. O hudební produkci se tradičně
postará kapela KOSOVCI v doprovodu kapely KŘÍDLA.

Na červen jsme připravili již tradiční pohádkové odpoledne pro děti s názvem Po stopách Loupežníka
Píšťalky, které se uskutečnilo v sobotu 18. června

Roman Gomola,
předseda Lyžařského klubu Trnava

Více informací
www.lyzari.trnava.cz

Kalendář akcí
Pátek 29. července 2022 – Letní lyžařská zábava s kapelami KOSOVCI a KŘÍDLA
Sobota 1. října 2022 – Drakiáda na svahu
Veškeré aktuální informace a podrobnosti o připravovaných akcích naleznete na webových
stránkách www.lyzari.trnava.cz a Facebooku SK Lyžařský klub Trnava.
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022
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KNIHOVNA

Zveme vás do knihovny
Milí čtenáři,
možná si právě říkáte, proč zrovna tahle fotografie?

Dovolte mi touto cestou poděkovat vážené paní
Věře Matůšů, která po 46 letech usilovné péče
o naše čtenářské blaho, opustila pozici knihovnice
naší knihovny.

a rada pro případné začátečníky je samozřejmostí.
Nově nás najdete i na facebooku – Knihovna Trnava,
kde vás budu informovat o novinkách naší knihovny,
a také se dočkáte nějaké té soutěže.

Asi jste si řekla, že je na čase uvolnit pozici mladší
generaci. Věřím, že mluvím za většinu čtenářů, když
napíšu, že nám budete chybět! Přeji Vám hodně
zdraví, radosti a štěstí.

Na vaši návštěvu se těší
Petra Matušincová, knihovnice

Mé poděkování patří i panu starostovi, že mě na tuto
pozici vybral. Jsem optimistkou a věřím, že vázaná
kniha má stále ještě nějaké místo v každé domácnosti,
a proto si vás tímto dovoluji, milí občané, pozvat do
místní knihovny.
Otevřeno je každý čtvrtek od 16.00 do 19.00 hod.
Knihovnu najdete v 1. patře hasičské zbrojnice.
Všechny služby jsou zdarma.
Pro dospělé nabízíme starší i novější romány,
detektivky, sci-fi, „červenou knihovnu“, různou
naučnou literaturu. Pro děti a mládež jsou u nás
pohádky, příběhy se zvířátky, naučná literatura
a školní povinná četba. Pro tituly, které nemáme v naší
knihovně, nabízíme meziknihovní výpůjční službu.
Dále v knihovně nabízíme veřejný internet, pomoc
34

Více informací
www.trnava.knihovna.cz
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ZLATÉ TRNVAVSKÉ
RUČIČKY

Zlaté trnavské ručičky
V našem chudobném kraji museli naši předkové,
mimo obstarávání pole a dobytka, umět kousek i od
ostatních řemesel, aby si základní předměty domácí
potřeby obstarali alespoň částečně svépomocí.
To vyžadovalo zručnost, obratnost, trpělivost i znalost
používaného materiálu. I když si dnes už naprostou
většinu věcí koupíme v obchodě, přece jsou lidé, kteří
šikovné ruce po svých předcích podědili a vytváří díla,
nad kterými žasneme. Takovíto lidé jsou však zpravidla
skromní a se svým uměním se nechtějí dávat na
obdiv. Proto jsme se v redakci Trnavského zpravodaje
rozhodli vytvořit tuto novou rubriku, Zlaté trnavské
ručičky. Abychom věděli, že zdánlivě obyčejní lidé,
které třeba denně míjíme po cestě do obchodu,
dokáží vytvořit nevšední věci, které mohou být pro
mnohé z nás inspirací k vlastní tvorbě či potěšením
pro oko.
Naši novou rubriku započneme ve Žlébku. Paní
Bedřiška Samsonková se věnuje pletení z papíru,
tzv. papírového pedigu, ze kterého dokáže vykouzlit
rozličné výrobky. Zasvětí nás do tajů svého umění,
podělí se o rady a ukáže na fotkách i některá svá
díla. Po dlouhém přemlouvání skromné umělkyně se
mi podařilo ukořistit i její fotku. To až za dvě stě let
budou historici číst naše zpravodaje, aby měli práci
s hledáním podobizen osobností ulehčenou. Jinak
ale, jak sama říká s humorem jí vlastním: „šak mňa
všeci znajú.“ Ve veselé atmosféře našeho setkání jsem
si občas nebyl jistý, kdo s kým vlastně vede rozhovor.
Posezení to však bylo plodné – pojďme se tedy
podívat na jeho výsledky.
O Velikonocích jsem od Vás dostal vajíčko
s pletenou čepičkou. Pletete i jiné věci?
I starosta to vajíčko ode mě dostal! Já už pletu moc
roků. Teď už ale moc ne, teď šůlu z ruliček. A ještě jsem
dělala toto…
Tady ty růžičky? To je z papíru? To vypadá jak
ostrouhaná velká tužka.
To jsou ostrouhané kolky – lískové, nebo z něčeho
takového. Na to jsem si musela koupit takové velké
ostruhovátko. A to si pak můžu slepit k sobě tavnou
pistolí a jsou z toho takové růžičky. Ty pak můžu využít
jako ozdobu na košíky nebo nějaké věnce.
Vypadá to moc krásně. No a teď vidím, že jste
donesla demižóny opletené tím proutím z papíru.
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Když má někdo v rodině kulaté narozeniny, tak to
dostane i s pěti litry slivovice. Nebo tady mám z toho
vyrobenou bednu na tašky, květináče, košíky na hřiby,
adventní věnce, odpadkové koše, podnosy… Třebas
děti v patře z toho mají bedny na hračky pod postelí.
Na Vánoce dělám z bílých ruliček třeba srdéčka, hvězdy,
nebo do kostela jsem oplétala květináče.
Jak Vás napadlo vyrábět právě toto?
To mě nenapadlo, to Ivana Chrastinová našla na
internetu a naučila jsem se to od ní. Ona s tím měla
větší strpení jak já, tak vyráběla i různé zvonečky nebo
andělíčky. Teď už ale bohužel vůbec nemůže.
Jak dlouho už pletete a jak dlouho jste se to učila?
Pletu už asi deset roků. Dlouho jsem se to ale neučila,
protože mi to ta Ivana ukázala. Šůlat jsem uměla hned
a tím, že mě baví ruční práce, jsem se to naučila celkem
rychle.
Jak se to vlastně dělá?
Nařežeš si stránky těch novin nebo časopisů na asi pět
centimetrů široké proužky. Na začátek toho proužku si
pak zešikma položíš špilku a napevno to ušůleš. Sice
z toho bolí prsty, ale nedá se. Začátek té ruličky drží, ale
ten konec si musíš k sobě přilepit, aby se ti to nerozjelo.
A když je okraj toho proužku bílý, tak tím spirálkováním
vznikne ta rulička bílá. Když by byl celý ten proužek
barevný, tak ta rulička bude barevná. Ty barevné pak
barvím barvou na textil nebo na vajíčka, třebas červené,
zelené, nebo hnědé. Takže vznikne jednobarevná
rulička. A z novin jsou ty ruličky ohebnější, z lesklých
časopisů jsou pevnější.
Jo takto to funguje. To ale musí zabrat strašného
času, než ušůlete tolik ruliček?
Já totiž neusedím jenom tak. Já, když se chci dívat
na film a nic nedělám, tak u toho usnu a nic z toho
nemám. Když jsou krátké večery, tak mám křížovky
a osmisměrky, a když jsou dlouhé večery, tak k tomu
sednu třeba už v pět a šůlu u filmu. Sednu si do křesla,
nohy dám hore, starý vál na těsto si položím do klína
a jedu. Jinak bych u toho neuseděla a neodpočinula si.
Co obnáší samotné pletení?
Když se s těmi ruličkami dál pracuje, tak se strkají
jedna do druhé. A když se začíná plést, třebas okolo
demižónu nebo květináče, tak mám takové kartonové
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kolečko, pomocí kterého si vytvořím střed, ze kterého
vedu do stran obyčejně dvanáct ruliček. Tím si vytvořím
osnovu, kterou pak dokola proplétám jednotlivé
ruličky. Ten střed si ale musím nejdřív přes noc zatížit,
aby byl pevný. A spotřebuju na něho dost lepidla, aby
byl pevný.

tak si dám do hnědých ruliček pevný drát a z toho si
vytvaruju kostru. A bílýma ruličkama už tu kostru
libovolně vyplétám.

Tak to chce ale hodně zručnosti a trpělivost. Někoho
to ale baví a někoho to nechytne, že?

To obyčejně použiju nějakou krabici z obchodu a tu
pak oplétám. Aby to bylo odolnější, tak tam tu krabici
můžu nechat. A samozřejmě vezmu lesklý papír, který
je sám o sobě pevnější, a potom, jak se to uplete, tak to
ještě natřu lepidlem, Duvilaxem, které se ředí vodou,
a nakonec se to ještě přelakuje. To můžeš i umýt. Mám
tady věci i osm roků, třebas ty demižóny mám ve
sklepě, kde je vlhko, a drží to.

V Trnavě už kromě mě asi nikdo neplete. Třeba moje
známá ve Zlíně přes zimu ráda šůle, ale nerada plete.
Tak mi to dovezla, já jsem si to nabarvila a pak to
využiju.
Takže máte i svého zásobitele. To pletení ale není
nic jednoduchého. Máte třeba nějakou knížku,
podle které to děláte?
Ne, to mi tak napadají různé nápady, co bych udělala.
Někde něco uvidím a už přemýšlím, jak bych to udělala.
To už si nějak vytvořím postup sama, podle toho, jak
se dělají jiné věci. Nebo třebas, když dělám ty srdéčka,
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Říkala jste, že vyrábíte například bednu na hračky
nebo odpadkové koše. Jsou ty věci odolné?

Tak mě na závěr napadá, nechtěla byste si rozjet
byznys?
Ne, v žádném případě. To nedělám na kšeft, jenom pro
potěšení.
Pavel Hanulík
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Exkurze do koutů Trnavy: Dolansko
Dvanáctý díl Exkurzí do koutů Trnavy je poslední
výpravou za známými i méně známými místy v naší
obci. Končí se tak tříletá pouť, o které věřím, že byla
obohacením pro všechny čtenáře našeho obecního
zpravodaje. Když něco končí, něco nového začíná.
A platit to bude i teď. Exkurze do koutů Trnavy od
příště nahradí nová rubrika: Slavné dny. V této rubrice
se budeme opět vydávat na exkurze – tentokrát však
ne v prostoru, ale v čase, a to za těmi nejdůležitějšími
momenty naší obce.
Nyní už ale hurá do mého rodného Dolanska. Naše
poslední putování započneme zespodu, od Smrčí,
proti proudu Trnávky. První zastávkou je místo zvané
U hrušky, které se nachází nalevo mezi silnicí a zákrutou
Trnávky, kousek před prudkou levotočivou zatáčkou.
Podle vzpomínek pamětníků se zde lidé pravidelně
zastavovali k odpočinku při své cestě ze Slušovic.
V již zmiňované prudké levotočivé zatáčce se z koryta
potoka odpojuje katastrální hranice a míří přes louku
na druhou stranu údolí, kde naráží na územní hranici
Neubuze. Odsud směřuje po hřbetu severovýchodním
směrem, kde jej až na vrchol Miluchova lemuje plot
obory Títěž. Tato obora pro muflony a daňky, která
byla uvedena do provozu roku 1983, se může pyšnit
výměrou 202 hektarů.
Louka, na níž v současné době pořádají akce SK Lyžaři
Trnava, dostala podle svého tvaru pojmenování Klínek.
Ulička, která vede do chatové oblasti Jamice, odděluje
Klínek od luk Na rovni. O kousek výš, kde dnes stojí
plynárenský objekt, se pak říká Na podraží (dráhy –
polní cesty). Nad chatami v Jamicích se rozprostírá les
v příkrém terénu. Kdysi bychom tam však narazili na
dvě louky – Škrabanovy paseky, kde stávala oskoruša,
a Cagalovy paseky, které patřily Vičíkovým (Dolním
Cagalům).
Půjdeme-li od obou pasek úbočím kopců směrem
k Trnavě, budeme muset překonat svažité úbočí Brda,
kterému se – podle porostu habru – dole u cesty říkalo
Hrábí. Poblíž Hrábí se také nacházelo drobné pole
Lázek. Význam slova „laz“ (pole na mírně skloněném
pozemku mezi lesy) zcela vystihuje místo, kde se
Lázek nachází. Na Lázek z horní strany navazuje les
zajímavého, bohužel však historicky neobjasněného
názvu – Nad uherským. Nad tímto lesem se pak
rozprostírá les Cagalův díl, který kdysi tvořily pastviny
a drobná políčka. Při hranici s Neubuzí pak už byl jen
les zvaný Březina.
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Když po hlavní silnici dorazíme do Trnavy, odbočuje
za první levotočivou zatáčkou polní cesta, která vede
údolíčkem k lyžařskému svahu. V těchto místech
se říká Pusté, což může odkazovat na opuštěnou
stavbu či neúrodný pozemek. V závěru tohoto údolí
se nachází Žleb a nám již známé pojmenování Lázek.
Když se vrátíme asi do poloviny tohoto údolí, v lokalitě
Chmelinec (nepěstoval se zde chmel, ale tradiční
trnky) se nachází několik chat, nad nimiž je až k horní
stanici lyžařského vleku vysázený smrkový les. Ten
nahradil svažité louky a políčka, od spodu postupně
nazvaná Paseka, Dolní mezidubí a Horní a mezidubí.

Přístupová cesta k lyžařskému vleku zatáčí kolem
Jakubcovy ovčírny doleva a vede podél Nádbřeží
až k dolní stanici vleku, do lokality zvané Dolní
nádsada, která leží nad strmým sadem zvaným Nad
studnú. O kus dál leží sad Nad škvarků a nad ním již
zalesněné místo zvané U budínky (význam autorem
neobjasněný, dle Dialektického slovníku moravského
je budínka označení pro velké, sladké jablko). Horní
polovina lyžařského svahu leží na trati Horní nádsada.
Lyžařský svah dříve tvořily pásy polí, o kterých dodnes
svědčí mnohé meze, které celý svah křižují. Horní
stanice vleku leží v místě zvaném Na hamrli. Hamrle
je zkomolenina německého amarelle a jedná se
o amarelku královskou, starou odrůdu višní. Kousek dál
narazíme na Hrušové, což je již zalesněná louka. Nad
Hamrlí a Hrušovým se nachází louka s ovocným sadem
Díl. Pěstování různých druhů ovoce má tedy v těchto
místech zřejmě dlouhou tradici.
Severně od lyžařského svahu se rozprostírá členitý
terén s hustým lesem, který nese označení Lutkovy.
I když tento název v mapách nalezneme, málokdo jej
zná nebo používá. Toto jméno nejspíše lesu zůstalo po
jeho někdejšímu vlastníkovi. V dřívějších dobách
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bychom v těchto lesích narazili na množství pasínků,
např. Ježovská, Rovénka a Pod rovénkú. Ještě můj
táta si vybavuje, že do to těchto pasínků chodil
s ovcemi můj děda.
Kdybychom šli Trnavou před 100 lety, mnohá místa
bychom sotva poznali. Toto tvrzení určitě platí pro
úsek hlavní silnice, kdy mírně stoupáme od zaniklého
obchodu Dolanka asi 300 metrů na vrchol tohoto
kopečku. Po levé ruce stála pouze polovina domů, po
pravé ruce nestál ani jeden. Na místo nich bychom šli
podél pásů polí, které byly naskládány až k lesu. Až nad
nimi byly louky a pastviny, zvané např. Pasečisko
Na vrcholu zmiňovaného kopečku se napravo otevírá
klikaté údolí. Do dnešních dní zůstala nezalesněna asi
jen jeho první půlka, zvaná Za humnama. V dnešních
lesích bývaly louky a políčka Ve žlébkoch, Lázek
(opět) a Tomšíkovy doliny. Ještě dál, hluboko v lesích
pod Miluchovem, na nás čeká místo zvané Hloží, nebo
též Liščí díry a Na zadkoch.
U hlavní cesty, o něco blíže středu obce, je v houští zakleslá Skala, zvaná kdysi Januškova. Nedlouhá těžba
v tomto kamenolomu měla ustat kolem roku 1964 z důvodu blízkosti domu č. p. 225, který stojí nad ním, a těžba se poté přesunula na opačný břeh potoka. Nad domem č. p. 225 se rozprostírá strmá louka obdélníkového
tvaru, zvaná Za skalú. Její název však není odvozen od
kamenolomu dole, nýbrž od lesíka po její levé straně –
pojmenovaného Na skale, neboť zde na povrch vystupují drobné skalní výběžky. Tuto skutečnost odráží i název někdejších polností (dnes louky a les) z druhé strany
lesíka Na skale, a to Podskálí. Na pravé straně louky Za
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skalú se tyčí les Sumezek. Jeho pojmenování pramení nejspíše od toho, že se zde sbíhaly meze jak od polí
z tratě Na skale, tak od polí z druhé strany, z tratě zvané
Hrušové. Pole na Hrušovém jsou však již zcela zalesněny. Nad těmito místy, pod vrcholem Miluchova, bychom
už našli jen lesy, a to Maďárkovo boří a Pod dubovinú.
Nad Lipkami, směrem k Miluchovu, bychom našli názvy
Ohrady a Dubovina, obé zřejmého významu. Kousek
nad Lipkami, u Prostředních Zemanů, již Dolansko
končí. Abychom však zcela dokončili naše putování po
Trnavě, musíme ještě dojít o kousek výš – do zatáčky
pod mateřskou školu.
Nad touto zatáčkou se vypíná prudký žleb, který dole
ústí tratí Ve výmole. Dozvěděl jsem se, že pod tímto
místem, z druhé strany potoka, si chtěl někdo před
několika lety postavit dům. Místními mu to však mělo
být vymluveno, protože tato místa mají být začarovaná,
jelikož zde měl údajně pobývat zbojník Píšťalka.
Nad výmolem se nachází Handrošův žleb – dům po
tomto muži se zde stále nachází. V blízkosti tohoto
stavení roste Březina. Jestli už zima končí nebo
ne, dokáže za pomoci Březiny bezpečně určit paní
Gabrhelíková: „Ešče březina hučí – zima ešče nekončí.“
Vedle Handrošova žlebu se rozprostírá v příkrém svahu
Převrátí. Tato louka je rozdělena do pravidelných
tvarů mezemi, které dávají znát o tom, že se zde dříve
nacházela pole. Tyto pozemky však nebyly vždy využity
jen pro zemědělské účely – podle pamětníků se zde za
války hrál fotbal: „Raz hráli jedni do kopca, druzí z kopca,
a pak obráceně.“
Pavel Hanulík
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PRO MALÉ A NEJMENŠÍ

Křížovka
1. Oblíbená letní pochoutka dětí i dospělých
2. Poslední měsíc školního roku
3. Organizovaný několikadenní pobyt pro děti,
kam odjíždí za zážitky a kamarády
4. V létě svítí a hřeje nejvíc
5. Promítání filmů venku až po setmění
6. Sladké červené letní ovoce
7. Změna počasí z velkého horka (hromy a blesky)
8. O prázdninách si u nich vnoučata užívají volné
dny
9. Oblíbená letní zábava, při které se připravují
speciality na ohni
10. Jezdí se tam za sluníčkem a slanou vodou
11. Pro děti nejoblíbenější část roku
12. Druhý prázdninový měsíc
13. Oblíbená činnost, při které se lidé prochází
s košíkem v lese
14. Zahradní a lesní ovoce rostoucí na keři s trny
15. Létají a svítí za teplých letních nocí
16. V horkých dnech ho navštěvují děti i dospělí
17. Volné dny rodičů
18. Domácí vychlazená limonáda,
zmrzlina nebo meloun přináší…

Tajenka:

Tajenka křížovky minulého čísla:
VESELÉ VELIKONOCE

Pranostiky – doplňovačka
Na svatého Jana otvírá se k létu
Svatá

vede žence do žita.

Svatý Prokop seje
Na

.

.

hrom do duba.

Vavřineček ukazuje jaký

nastupuje.

Skrývačky – najdi slovo
Malá Dora dostala domácí limonádu.
Babička dala milé Toničce knihu.
Přál si k narozeninám balónový let.
Byla to už šestá borovice v řadě, kterou právě minuli.
(Řešení: radost, léto, výlet, tábor, brána, Markéta, houby, Jakuba,
podzim )
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Andrea Doleželová, zastupitelka
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Zdarec, nechceš jít ven?
Dlouho jsme se neviděli.

Nooo… asi jo.
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THE STRUGGLE IS REAL

Co je pravda a co ne?
Každý z nás se určitě aspoň jednou v životě setkal s frází „Jste
to, co jíte“. Já bych si ji ještě dovolila trochu poupravit. Podle
mě nejsme jen to, co jíme, ale
spíše to, co konzumujeme. Přesněji řečeno, co konzumuje naše
mysl. Knihy, které čteme, seriály
a filmy, u kterých trávíme svůj
čas, lidé v našem okolí, zprávy, které se k nám dostanou,
a právě i články z internetu – tohle všechno utváří náš
pohled na svět. Ne nadarmo se říká, že kam soustředíte
svou pozornost, tam to roste. Pokud jste přesvědčeni,
že váš život je jedna velká tragédie, neustále se budete
nacházet v situacích, které vám vaše přesvědčení potvrdí. Ale když přehodnotíte svůj pohled na svět, změní se
s ním i svět sám. Právě proto je důležité přemýšlet nad
tím, čím se obklopujeme. A na internetu to platí dvojnásob. Totiž ne všechno, co si přečteme, je automaticky
pravda. Jak spolehlivé tedy informace na internetu jsou?
Vezměme si například takovou Wikipedii. Jedná se
o internetovou encyklopedii, kterou může upravovat
každý. Kdybyste chtěli, můžete „přepsat historii“ během kratičké chvíle. Už to nám něco vypovídá o její
spolehlivosti. Dezinformace ovšem nejsou nic nového, ve skutečnosti jsou mezi námi už spoustu let. A právě na internetu na nás číhají na každém rohu. Co si teda
pod pojmem dezinformace představit?
Dezinformace jsou zavádějící údaje, jejichž hlavním
cílem je ovlivnit názor čtenáře a záměrně ho uvést
v omyl. Stačí si vzpomenout na koronavirus (i když
všichni bychom na něj určitě nejraději zapomněli)
– v těchto těžkých časech dezinformační weby těžily
úplně nejvíce. Odkud se tento virus vzal? Může za to
Bill Gates nebo snad netopýr? Ale pozor, nepleťte si
DEZinformace s MISinformacemi. Ty na rozdíl od dezinformací nemají za cíl příjemce zmanipulovat a jejich
šiřitel si není vědom toho, že jsou nepravdivé.

Jak takovou dezinformaci ale odhalit? Mnohdy nám
k tomu dopomůže náš vlastní rozum a na první dojem
jsme schopni ji rozeznat. Jako častá nápověda nám mohou posloužit gramatické chyby, vykřičníky, velká písmena – s tím vším se setkáme ve lživých titulcích, které se snaží upoutat naši pozornost. Pokud nám titulek
nic neodhalí, je čas na kontrolu data zveřejnění článku
a jméno autora. Pokud se jedná o klamnou zprávu, je
dost možné, že žádné ani nenajdete. Úplně nejlépe uděláme, když si informace budeme ověřovat z více zdrojů.
Určitě by stálo za to podívat se, zda není vytržená z kontextu nebo zda nebyla už v minulosti vyvrácena. Také by
nebylo na škodu podívat se na serverech, které se vyvracením dezinformací přímo zabývají, a jsou považovány za důvěryhodné. To jsou například manipulatori.cz
a hoax.cz.
V případě, že nějakou takovou dezinformaci odhalíte,
nebojte se dát o tom vědět ostatním. To můžete přímo
na internetu kliknutím na tlačítko nahlásit. Ideálně
pak nahlášení sdílejte, protože čím více lidí to nahlásí,
tím je větší šance, že to bude prověřeno a stáhnuto.
Povědomí o dezinformacích by se mělo šířit dál, a to
hlavně mezi starší generaci, která se ještě na internetu
tolik neorientuje. Ale ani děti z toho nemusejí být
moudré, proto se nebojte na toto téma začít konverzaci
v rodinném kruhu.
Já vidím budoucnost optimisticky a věřím, že když
každý zapojí své kritické myšlení, nemáme se čeho
bát. Důležité je mít o dezinformacích aspoň ponětí
a dávat si na ně pozor. Občas vás taková lež možná
polapí, ale život je koneckonců nikdy nekončícím
procesem učení. A co je hlavní, na konci vždy PRAVDA
VÍTĚZÍ.
Michaela Vránová

Kam si jít ověřit informace?
www.manipulatori.cz
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www.hoax.cz
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PŘÍRODA

Harmonie z přírody
Po minulé dlouhé zimě a jaru, kdy se málokomu
podařilo uniknout nejrůznějším virům, přijde vhod
posílení organismu asi každému z nás. Například
bylinkami. Stačí se porozhlédnout po svých zahrádkách
či okolních trnavských loukách.
Majitelé zahrádek dnes čím dál více vysazují rostliny,
které plní nejen okrašlovací funkci, ale jsou užitečné
svými účinky na podporu zdraví. V podobě výluhu,
odvaru, tinktury, koření. Mnohdy by nás ani nenapadlo,
jak nám může pomoci bylinka při zahánění neduhů,
které nás občas potkají. Jak praví známé pořekadlo: není
na světě bylina, aby na něco nebyla.
Tak se podívejme, co můžeme nalézt v naší zahrádce či
v okolí nyní.
Taková meduňka lékařská, odvar z natě, pomůže při
mírných zažívacích potížích, při nespavosti, nachlazení.
Meduňkový odvar můžeme použít jako podpůrný
prostředek při potížích s vysokým krevním tlakem, při
bolestech hlavy. Tip na letní osvěžující nápoj: do vody,
může být i perlivá – lépe se v ní uvolňují aromatické
látky z rostliny – dáme hrst natrhaných listů meduňky,
vymačkáme citron a můžeme osladit medem.
Další veleznámou rostlinou, mezi léčivkami je
bez černý. Známé rčení praví: „Před heřmánkem
smekni, před bezem klekni“, což potvrzuje jeho
význam. Lahodný odvar z květů bezu přijde vhod při
běžné rýmě, kašli. Hodí se při potížích s nespavostí,
čistí játra, detoxikuje organismus. Květy bezu
se s úspěchem dají použít při výrobě domácích sirupů,
osvěžujících nápojů. Rozhodně stojí za zkoušku výroba
takového lahodného nápoje, máte-li: květy bezu
(i sušeného), cukr, vodu, špetku droždí. Z plodů bezu
lze vyrobit výbornou marmeládu, šťávu, likér. Čerstvé
plody bezu jsou jedovaté, proto musí projít tepelnou
úpravou. Odvar ze sušených plodů prý umí zastavit ty
nejúpornější průjmy.

Černý rybíz zná asi každý. Milovníci plodů černého
rybízu určitě vědí, že jeho černé bobulky obsahují
značnou škálu vitamínů, zejména vitamínu C, jejichž
pomocí máme šanci si vybudovat silnou imunitu.
Plody černého rybízu pomáhají při horečkách, při
rekonvalescenci. Co už každý neví, je, že obdivuhodné
účinky na zdraví mají i listy černého rybízu. Jen
černého. Ne ostatních variant. Listy sbíráme a sušíme
běžným způsobem. Čaji z nich připravenému se
přisuzuje příznivý vliv na potíže s močovým ústrojím,
při nachlazení. Působí protizánětlivě, při zánětech
v dutině ústní. Pomáhá při potížích s játry, revmatem.
No, a lípa srdčitá, též lípa malolistá. Brzy nás okouzlí
svojí omamnou vůní rozkvetlých květů, podpořenou
bzukotem včel. I to má svůj příznivý vliv na naše
rozpoložení, tudíž zdraví. Čaj z lipového květu je
nejen chutný, ale i zdraví podporující. Po lipovém čaji
můžeme sáhnout, pokud se snažíme zbavit nachlazení,
bojujeme s horečkou, zahleněním, chceme podpořit
pocení. Také při žaludečních potížích, dokonce
preventivně. Čaj z květů lípy můžeme pít i při zvládání
psychického neklidu. Pomoci může i těm, kteří trpí
vysokým krevním tlakem, ředí krev.

Ostružiník. Odvar z listů ostružiníku použijeme při
detoxikaci organismu, zvláště jako rekonvalescenci
po nemoci. Je oblíbeným prostředkem na zvládnutí
zánětů sliznic, kašle. V období virových nákaz je dobrým
pomocníkem k podpoře imunity. Pomáhá také při
lehkých průjmech, desinfikuje močové ústrojí. Obklad
z čerstvých nadrcených listů ostružiníků využijeme na
léčbu lokálních zánětů, ekzémů. Listy byliny můžeme
také fermentovat a čaj z takto upravených listů pít místo
černého čaje.
Byliny sbíráme na místech bez znečišťujících vlivů, dál
od frekventovaných cest. Nelámeme větve, sbíráme
listy, květy jen v množství, které spotřebujeme.
Pavla Králová
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Upozornění na změnu umístění
boxu služby „Zásilkovna“
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva v měsíci
březnu bylo dle usnesení č.: 4.3.2022/6a schváleno
nové stanoviště „Z-Boxu“ a to část parkoviště vedle
dětského hřiště naproti školní jídelny. Jedním
z hlavních důvodů této změny bylo zvýšení obliby poskytované služby - statisticky 98 % celkového využití z tohoto důvodu došlo i ke kapacitnímu navýšení.

Tajemnou osobou z divadelní fotky
minulého čísla je Miroslav Srovnal

Trnava na Instagramu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Apelujeme na občany, aby si v rámci
svých možností, zabezpečili svůj
majetek včetně obydlí, neboť
v minulých dnech byly v obci
zaznamenány krádeže
včetně vniknutí do rodinných domů.

Nově nás můžete sledovat také na
oficiálním instagramovém profilu!
Najdete nás pod názvem
obectrnava
Posílejte nám vaše fotky.
Rádi je zveřejníme.

Léto je časem prázdnin, dovolených a výletů

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ
CESTUJTE, POZNÁVEJTE, FOŤTE A NEJLEPŠÍ SNÍMKY
NÁM NASDÍLEJTE!

Kam fotky zaslat?
trnavskyzpravodaj@email.cz nebo Instagram obectrnava
VYBRANÉ FOTKY BUDOU VYTIŠTĚNY
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ • ČERVEN 2022

43

