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Předání věnce (1945) – Slavnost k ukončení válečných útrap a k přivítání nového faráře P. Strakoše. 
Věnec (1945) – Jeden z posledních dožínkových věnců, jež byl posvěcen farářem v kostele. Kroje  
vypůjčené, nejspíše od jeptišek z Lukova. 
Dožínky (1959) – Slavnosti na Prostřední zahradě, zpívá Jarmila Šuláková se souborem Kyčera. 
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ÚVOD 

Milí čtenáři, 
nevím, jak vy, ale já jsem z některých lidových pří-
sloví dost zmatená. U nás doma se třeba říkává: 
“Ty tomu rozumíš, jak koza petrželí!” Přiznávám 
se, že nejsem znalec potravy tohoto čtyřnohého 
rohatého tvora, ale jsme si jistí, že by koza roze-
znala pampelišku od petržele? Co mi tím vlastně 

chtějí říct? Nebo takové “vzít nohy na ramena!” Copak to jde? 
Nechci podceňovat žádnou gymnastku či pravidelně cvičící jo-
gíny, přesto mi hlava nebere, jak by si někdo mohl vzít nohy  
a položit je na ramena. To odporuje veškerým fyziologickým zá-
konům! Možná nějaký pružností hodně obdařený superhrdina by 
to dokázal, ale ti, pokud vím, existují jen ve filmu. V podobném 
duchu mi nesedí italské přísloví: “Do ženy a do melounu nevi-
díš!” U melounu význam chápu, stejně jako u jakéhokoliv jiného 
peckovitého ovoce. Opravdu jen velmi těžce můžete prognosti-
kovat, zda to, co vás čeká po rozkrojení, se bude rozplývat na 
jazyku, nebo se celí osypete. Ale proč se to spojuje s diagnosti-
kou ženské mentality? Nebo nejde o mentalitu, ale o něco ji-
ného? Ať je to jakkoliv, musel to vymyslet jedině nějaký zhrzený 
Casanova. 

Když nad tím takto hluboce přemýšlím, napadá mě, že by se toto přísloví dalo parafrázovat všelijakými 
směry a způsoby. Jedním z nich jsou třeba čeští hokejisté. Už deset let slýcháme, že si jedou na šam-
pionát pro medaile, udělají pro to všechno. Pokud ovšem chtějí fanoušci od svých hrdinů vidět kovovou 
placku, musí si ji sami vyrobit nebo namalovat na papír. Navzdory všem předpokladům hráči neprojdou 
branami čtvrtfinále. Nevidíme do nich. 

Ale nemusíme chodit do sportovních disciplín. Zů-
staňme doma a podívejme se na obecní úřad. Pří-
sloví by tedy mohlo znít takto: “Do zastupitelů a do 
melounu nevidíš!” Copak má někdo z nás schop-
nosti přenést svou mysl do myslí obecních reprezen-
tantů a zjistit, jak uvažují? V redakci jsme si řadu 
měsíců lámali hlavy (psáno s nadsázkou) nad způ-
sobem, jak představit občanům své úřední zástupce 
jako lidi z masa a kostí, a zároveň ukázat, jak pra-
cují. Nakonec jsme si odsouhlasili formát jedné 
otázky, který zastupitelé akceptovali. Toho si velmi 
ceníme. Začínáme zlehka, volnějším dotazem ve 
snaze zjistit, co je vodítkem našich zastupitelů při 
rozhodování o všedních, nebo trochu zapeklitějších 
záležitostech. Všichni otázku obdrželi ve stejný čas a měli stejný prostor na vyjádření. Jak se s ní po-
prali, nechť občan posoudí sám. Každopádně platí: „U nás do zastupitelů vidíte!“ 

Léto nás zdraví svým „Ahoj!“, protivirová opatření se zmírňují. Což takhle lehnout si do trávy, pozorovat, 
jak si jedno stéblo za pomocí větříku pohrává s druhým, a nechat se unášet sladkým nicneděláním? 
Samozřejmě ta garážová vrata se sama nenatřou, tráva na zahradě sama neposeče, bazén sám nevy-
čistí. Přesto snad všichni najdeme chuť i čas na poznávání místních zázraků přírody. K tomu můžete 
využít i redakční tipy na procházky zajímavými místy v Trnavě. Co když zaprší? Napadá mě další rčení: 
„Není špatné počasí, ale špatné oblečení!“ 

Za celou redakci přeji příjemné čtení a spoustu pěkných letních zážitků! 

 
Marie Černíčková 
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Z OBCE 

První kroky ke kanalizaci 
V Trnavě je nyní navržena splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod, na kterou je 
vydáno územní rozhodnutí. Požádali jsme o stavební povolení a obec má i schválenou do-
taci ze Státního fondu životního prostředí. Na základě těchto skutečností se zastupitelstvo 
obce rozhodlo nechat hromadně vypracovat projektovou dokumentaci splaškových ka-
nalizačních přípojek a následně na tyto přípojky vyřídit i povolení (územní rozhodnutí).  

Obchůzky nemovitostí 
Aby projektová dokumentace odpovídala technickým požadavkům pro napojení jednotlivých nemovi-
tostí, musí proběhnout obchůzka jednotlivých nemovitostí se zjištěním umístění stávajícího septiku 
(žumpy, domovní čistírny) s následným návrhem vedení trasy kanalizační přípojky na vyprojektovanou 
splaškovou kanalizaci. Z tohoto důvodu od 23. do 26. června projde projektant obcí, aby navrhl trasy 
vedení kanalizačních přípojek z domu až do vyprojektované hlavní kanalizační stoky. 

Co zaplatí kdo? 
Obec hradí veřejnou část přípojky – od napojení na kanali-
zační stoku po revizní šachtu. Vlastník nemovitosti hradí 
soukromou část přípojky – od revizní šachty po napojení na 
stávající potrubí u domu. 

Co spadá pod kanalizaci? Splašky ano, dešťovka ne. 
Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody z nemovitostí, tzn. vody z kuchyně, 
koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, potrubí 
se před stávajícím septikem (žumpou, domovní čistírnou) odkloní. Tyto objekty potom budou odpojeny 
od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí. Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta  
o průměru 400 mm, která bude přednostně umístěna na veřejném pozemku. Pokud toto umístění ne-
bude možné, bude revizní šachta položena na soukromém pozemku u dané nemovitosti (za plotem). 
Kanalizační přípojka by měla vést alespoň 1 m od stávajících budov a nesmí být umístěna v trase jiných 
podzemních technických vedení – vodovod, plynovod. Nejmenší možná vzdálenost od plynu je 1 m. 
Stávající dešťová kanalizace zůstane zachována beze změny a bude dále odvádět pouze dešťo-
vou vodu. 

„Soutěž“ s Marius Pedersen II. 
Vážení občané, naše soutěž o co nejvíce narvanou popelnici úspěšně pokračuje. Bohužel od posled-
ního zpravodaje se stávající rekord 72 kg ve 120 l popelnici zjištěný v lokalitě u Pekárny podařilo pouze 
vyrovnat, a to v lokalitě Hořansko – točna. Jsem rád, že se rekordy drží v Hořansku. Nicméně Marius 
Pederseni těmito rekordy už tak nadšeni nejsou. Ty občany, kteří budou „trhat rekordy“, odmění Marius 
nevyvezením popelnice.   
Rozmohl se nám tu další nešvar – ukládání odpadů z okolních obcí na našem sběrném dvoře. K této 
„charitě“ dodávám, že bude oceněna vyšším poplatkem za svoz KO.KO.   . 

Martin Kašpárek, starosta obce 

Matrika 
Narození Úmrtí 
Terezie VYVLEČKOVÁ Lidmila BEČICOVÁ 5/2021 
Mateo KRÁTKÝ Jaroslava ZBRANKOVÁ 4/2021 
Sofie BARTÍKOVÁ Vlastimila DOLANSKÁ 4/2021 
Nikola LUKEŠOVÁ Karel JANŮ 4/2021 
 Josef ONDRÁŠÍK 4/2021 
 Miroslav MOZGA 4/2021 

 Miloslav ONDERKA 3/2021 
 Tomáš BEČICA 3/2021 

Případné dotazy ohledně obchůzky smě-
řujte na projektanta Jana Šejnohu na 
čísle 773 638 385 nebo e-mailem:  
sejnoha@recprojekt.cz v pracovních 
dnech od 7:30 do 15:30. 
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Z OBCE 

Nultý ročník v základní škole 
Vážení rodiče, ve spolupráci s ředitelkou 
mateřské školy a s ředitelkou základní školy, 
jsme se rozhodli rodičům předškoláků v ma-
teřské škole nabídnout nultý ročník v naší 
základní škole. Znamená to, že děti by ne-
chodily do školky, ale přímo do základní 
školy, kde by si postupně zvykly na to, co je 
čeká za rok. Otevření nultého ročníku bude 
závislé na počtu přihlášených dětí. Mini-
mální počet je deset dětí. Zřízením nultého 
ročníku chceme vyhovět rodičům dětí, které 
se nepodařilo zapsat do mateřské školy 
kvůli velkému počtu přihlášených dětí. 

 

 

 

 

Nová učebna matematiky a fyziky v ZŠ 
Vážení občané, obec obdržela dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR na moderni-
zaci dvou učeben v základní škole, a to 
učebnu matematiky a učebnu fyziky. Výbě-
rové řízení vyhrála firma KDZ, spol. s r.o. 
s termínem realizace do konce měsíce 
června.  

Obnova mostu č. TR-06-M přes 
potok Trnávka v obci Trnava 

Modernizace učebny matematiky  
a fyziky na ZŠ Trnava 

Celkové 
náklady Dotace 95 % Vlastní 

zdroje 

1.107.264 Kč 1.051.900 Kč 55.364 Kč 

Obnova mostu č. TR-06-M přes potok Trnávka  
v obci Trnava-117D919001926 

Celkové náklady Dotace Vlastní zdroje 

6.872.733 Kč 4.810.913 Kč 2.061.820 Kč 
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ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ 

Vážení čtenáři, 

představujeme vám novou rubriku „Zastupitelé odpovídají“, skrze kterou se můžete pravidelně 
seznamovat s tím, jak na věci kolem nás nahlíží naši obecní zastupitelé. Každému ze zastupitelů 
bude vždy s předstihem zaslána jedna otázka a všichni dostanou stejný prostor pro odpověď. Zda 
tuto možnost využijí je na jejich uvážení. 
Věříme, že nová rubrika bude pro všechny z nás přínosem i inspirací. První otázka: 

Co nebo kdo Vám pomáhá při rozhodování, ať už kolik koupit rohlíků, nebo která nabídka na 
novou pračku je nejlepší? 

   
Ing. Martin Kašpárek, starosta 
Je to pan Jozef Učník. Popravdě se 
mně na tuto otázku hodně špatně od-
povídá, protože rohlíky mi paní dok-
torka zakázala jíst, tak je kupuju jenom 
dětem, manželce a psovi, který je má 

rád, tak dva až tři dny staré. A vzhledem k tomu, že 
všichni jmenovaní jsou ve vývinu, tak ani ten pes se 
jich moc nenají. Navíc ještě potřebujeme strou-
hanku, takže to moc slavné není. Naštěstí mám dob-
rého souseda a ten mi přes plot vždy nějaký rohlík 
hodí. Co se týká těch praček, tak to je snad ještě 
horší otázka. Já doma ani jinde prakticky neperu  
a pokud je problém s pračkou, tak zase volám přes 
plot souseda. 

 Helena Březíková, místostarostka 
Většinou se rozhoduji sama, a to vždy 
na místě, třeba kolik koupit rohlíků. 
Novou pračku si vybírám ne podle 
ceny, či reklamy, ale podle intuice. Je 
škoda, že se nemůžeme při výběro-

vém řízení řídit intuicí, ale musíme vzít tu nejlevnější 
nabídku. Vždy mi zní v uších – levné věci platíš dva-
krát, a to je pravda. Toto mne mrzí nejvíce, neboť 
pak nastávají problémy a zároveň se šíří dotazy, 
proč jste vybrali tuto firmu, proč ne jinou? Ale také 
věřím, že nakonec vše dobře dopadne a že vše se  
v radost obrátí. 

   
Ing. Jana Chrastinová 
No to je naprosto jasné, rohlíky větši-
nou kupuje můj partner cestou 
z práce, takže se mi rohlíky objeví 
doma a je vyřešeno. 
A teď vážně. U závažnějších rozhod-

nutí se snažím si říct, co vlastně potřebuju, co má být 
splněno, a pak k tomu najít odpovídající praktické  
a efektivní řešení. Často mi pomůže s rozhodování 
se poradit s někým, kdo tomu rozumí víc než já a má 
s tím zkušenosti. Člověku se můžou otevřít oči a po-
dívat se na věc jiným pohledem….  Ale rozhodnout 
se musím sama, protože prát za mě přece nikdo jiný 
nebude… 

 Ing. Adam Páleníček 
Je jedno, jestli kupujete rohlíky, pračku 
nebo se rozhodujete v rámci zastupi-
telstva, vždy je potřeba používat selský 
rozum. Červená cedulka značící akci 
nemusí automaticky znamenat nejvý-

hodnější kup a je důležité vždy poměřovat cenu vs. 
výkon. U rohlíků a pračky je to celkem jednoduché, 
člověk se sám rozhodne, realizuje nákup a sám nese 
odpovědnost za následky svého rozhodnutí. Zastu-
pitelstvo je kolektivní orgán plný různých názorů  
a rozhoduje na základě konsenzu, což někdy nevede 
k rozhodnutí, které bych osobně považoval za ide-
ální, ale taková jsou pravidla. 

   
Ing. Tomáš Hubáček 
Učinit rozhodnutí takové, abych poz-
ději nelitoval, není vždy snadné. Proto 
se snažím před formulování závěrů 
získat maximum informací, vyslech-
nout zúčastněné strany a pochopit, 

proč zastávají dané postoje. Všem se snažím měřit 
stejným metrem. Při přemýšlení o problému využí-
vám mé analytické schopnosti nebo vzdělání, kte-
rého se mi dostalo. Determinující je u mě výchova  
a respekt k morálním hodnotám a zásadám. Často 
využívám rad mého okolí, rodiny nebo přátel. Emoce 
na pracovní úroveň netahám, neb mě zajímá přede-
vším věcná stránka.  
Nejdůležitější je však nezapomenout na humor! 

 Eva Vajďáková 
Zdravý selský rozum i když některé 
rozhodnutí se potýkají s mým osobním 
názorem. Pokud něčemu nerozumím 
nechám si poradit, vyhledám nebo vy-
slechnu někoho kdo má zkušenost. 

Potřebuji věci pochopit, poznat ze všech stran, tak 
aby to splnilo svůj účel a napáchalo co nejméně 
škod. Rohlíků dle potřeby raději o dva více, než aby 
pochybělo – strouhanka je taky potřeba. Pračka je 
jeden z nejlepších pomocníků v domácnosti, zvažuji, 
ptám se, čtu recenze. Nekupuji ani nejlevnější, ale 
ani nejdražší. 

   

Vlastimil Bednařík, Ing. Petr Chmelař a Jiří Dolanský nezaslali svoji odpověď. 
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TRNAVSKÝ PRAPOR 

Dvacet let od slavnostního posvěcení 
praporu Trnavy 
Trnava – zlatý jelen na modrém poli stojící na stříbrném meči. Tahle asociace je pro mě asi stejně 
samozřejmá a automatická, jako „Česko“ a český lev a moravská a slezská orlice. Ještě docela nedávno 
jsem si myslel, že Trnava měla svůj obecní znak odnepaměti – že někdy někdo vytvořil nám známý 
znak na základě obecní pečeti z roku 1728. Opak je ale pravdou. Do roku 1991 neměla Trnava vůbec 
žádný znak. A to jsem z toho byl, v momentu zjištění, opravdu jelen. 

Z mylné představy mě vyvedl Josef Gajdošík, první polistopa-
dový starosta Trnavy. Celou situaci kolem zrodu trnavského 
znaku mi nastínil v několika větách: „V době po revoluci začala 
různá města a vesnice nacházet své znaky. A tak nás to začalo 
zajímat. Do té doby tu totiž nebylo nic. Jenom razítko MNV 
(= místní národní výbor). Myslím, že to byl doktor Pokluda, který 
našel v archivu na Klečůvce pečeť Trnavy z roku 1728. No a pak 
přišli na řadu heraldici. Vytvořili návrhy znaku a ty se musely 
schválit, od nás až po Poslaneckou sněmovnu. To jsem tam byl 
tehdy osobně. Myslím, že to podepisoval Václav Klaus,“ vzpo-
míná pan Gajdošík, na první dojem spíše zdrženlivý muž; jeho 
slova však odráží bohaté zkušenosti a přehled načerpaný za 
16 let působení na postu starosty obce. 

Letos je to tedy přesně 30 let, co vznikl náš obecní znak. Oslava je tak vlastně dvojí – deset let po této 
události spatřil světlo světa i obecní prapor, odvozený od již vzniklého znaku. I tento příběh si pan 
Gajdošík pamatuje velmi dobře: „V návaznosti na znak se začalo uvažovat o praporu. Vyráběli ho v Ústí 
nad Orlicí, asi třikrát jsem tam byl. Dodnes vím, kde sídlí ta firma). Nápad uspořádat nějaké oslavy pak 
přišel ruku v ruce. S návrhem nechat prapor posvětit přišel páter Krist,“ osvětluje pozadí událostí pan 
Gajdošík. 

 

Pečeť obce z roku 1728 

TJ Sokol Trnava a tým Rádia Zlín 
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TRKAVSKÝ PRAPOR 

Oslavy spojené s posvěcením nového praporu obce byly skutečně velkolepé a trvaly tři dny – od pátku 
25. května do neděle 27. května 2001. Pojďme si ve zkratce připomenout program těchto oslav. 

Pátek: Vše vypuklo ve 20:00 v tělocvičně ZŠ zábavou, kde hrála kapela Kosovci. 

Sobota : Sportovní odpoledne: na fotbalovém hřišti se utkal místní fotbalový klub s týmem Rádia Zlín. 
Největší hvězdou byl Petr Čajánek, mistr světa v ledním hokeji. Následně předvedl SDH Trnava zásah 
při hašení požáru. Ve 20:00 začalo v tělocvičně ZŠ divadelní představení „Dívčí válka“, které zinsceno-
valo Divadlo kamaráda Toma z Valašských Klobouk. 

Neděle: Od 8:30 ráno projížděl obcí žebřiňák, 
ze kterého vyhrávala dechová kapela Rusa-
vanka. Následně byl starostou obce přivítán 
arcibiskup Jan Graubner a bývalý trnavský 
kněz Erich Pepřík. Ti se poté společně ode-
brali do obřadní síně OÚ, aby se přivítali s dal-
šími hosty, zejména se zástupci ostatních Tr-
nav v Česku a na Slovensku. Následovala 
mše svatá v místním kostele, kde byl rukou ar-
cibiskupa slavnostně posvěcen obecní prapor. 
Po mši svaté se průvod přesunul do tělocvičny 
ZŠ, kde proběhl slavnostní přípitek s obědem. 
Závěr třídenního programu přestavovala vý-
stava „Tak se žilo v Trnavě“. Ve školy byly vy-
staveny fotky a nejrůznější předměty denní 
potřeby našich předků. 

Já sám si z této události bohužel nevybavuji 
žádnou vzpomínku. V té době pro mě byly nej-
spíš nejzajímavější kolotoče, které zde nechyběly, protože farnost zároveň prožívala i tradiční pouť. 
Lépe na tom je se vzpomínkami opět pan Gajdošík, který si i po dvou dekádách dobře vybavuje množ-
ství starostí spjatých s organizací celé akce a vekou úlevu, když už bylo úspěšně po všem. „Oddychl 
jsem si. Podařilo se to, neslyšel jsem negativní poznámky, nebo se ke mně nedostaly. Obec má znak  
a prapor a je to důstojnější.“ 

Jak řekl o praporu sám 
pan Gajdošík, když žádal 
pana arcibiskupa Graub-
nera při slavnostní mši  
o požehnání nového 
obecního praporu: „Měl 
by vyjadřovat soudržnost 
celé naší obce.“ Kéž se 
tedy společně snažíme 
naplňovat to, proč byl 
tento nový krásný prapor 
vytvořen a ke jakému 
účelu byl rukou arcibis-
kupa posvěcen. Ať táh-
neme za jeden provaz a 
každý svým dílem se 
snaží o rozkvět naší 
obce, jíž jsme součástí; a 
sváry, které čas od času 
přichází, ať jsou slabší než to, co nás všechny spojuje – láska ke krásnému místu, ve kterém společně 
žijeme a které zastupuje zlatý jelen, který se hrdě tyčí na stříbrném meči. 

Pavel Hanulík

Slavnostní žehnání praporu 

Starosta Josef Gajdošík vítá v Trnavě olomouckého arcibis-
kupa Jana Graubnera. 
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Rok v trnavském hospodářství: Léto 
Horké letní měsíce pomalu přichází. Pro všechny školou povinné je to období prázdnin a táborů, pro 
ostatní je to čas dovolených a odpočinkových dní strávených nejlépe u vody. Jak ale asi vypadal tento 
čas za První republiky? Nechme na nás zapůsobit hřejivé vyprávění Anežky Sulíkové, které nás jak 
vůně čerstvého sena do této doby bezpečně přenese… 

„Když se nasadily zemáky, tak už byla pauza. Chystalo se na senoseč, která začínala začátkem čer-
vence, kdy kvetly lípy. Že začala senoseč se poznalo tak, že v celéj dědině sa začalo ozývat klepání 
kosí. Navečer sa táhlo dědinou to klepání kosí a jak to bylo romantické. Dnes jsme o to ochuzeni. Když 
se začalo kosit, tak se z těch pokosí vybíral kmín v malých kytkách, dalo sa to na plot usušit; a jak se to 
usušilo, tak sa to vydrolilo – a ten kmín míval výraznější aroma, než má ten dnešní. Když se sušilo seno, 
tak nebyl žádný spěch. Pokosy se rozházely, druhý den se to obrátilo, odpoledne složilo do kopek, příští 
den se to zase rozházelo, a když už to bylo dostatečně suché, zvézlo sa to do stodoly. Kopky sice 
nebylo čím přikrývat, ale seno bylo krásně usušené. A krásně vonělo – když už pak bylo to seno ve 
stodole, tak ledakdo chodíval spát na seno a voněl jak kočka.  

A když přešly sena, nastala pauza na žně. Než však přišly žně, tak se musely okopat zemáky.  
Na všechno však byl čas, všechno se dělalo v pohodě. Jako příprava na žně se dělaly obřísla ze slámy 
nebo z režných nebo březových prutů. Když nastaly žně, tak se musely zase naklepat kosy. Dopoledne 
se kosilo – nejprve se sekla rež a potom žito. Starost byla jen s mlácením – v dědině byly jen dvě 
mlátičky – jednu měl strýc Chovanec a druhou měl strýc Horáků. Mlátilo se už i za války. Na mlácení se 
muselo vystihnout pěkné počasí, protože když se mlátilo, tak všechno, co bylo ve stodole, se vymlátilo, 
ale sláma se dávala ven. A teprve až se všechno vymlátilo, tak se odvezla mlátička a sláma se dávala 
zpátky do stodoly. A jednúc nám to nevyšlo s mlácením pro špatné počasí, a tak sme celou zimu s otcem 
mlátili cepama. Při žních se také ohrňaly zemáky.  

Po žních se podmítalo strnisko a pak se oralo na setí. Sela se zase rež nebo pšenice. Pak se sékly 
otavy – to byla druhá tráva. Ta už se sušila těžej, než seno, protože byla vľhčí. Ale zase se to usušilo  
v pohodě.“ 

 

Doplňme tyto, prací a přitom pohodou, naplněné vzpomínky ještě o letní pranostiky z Trnavy, které 
roku 1958 pro obecní kroniku sepsali Josef Rafaja a Karel Hanáček.  

 
Červen: Sv. Petr a Pavel podtrhávajů ržám kořenky. (dozrává rež) 

Medardova kápě – štyrycet dní kape. 
Rostú-i křiby před Janem – bude málo chleba. 

Červenec: Prokop – zelé okop. 
Prší-li na Prokopa – omokne každý mandel, 
každá kopa. 
Svatá Anna – chladno zrána. 
Svatá Markéta vede žence do žita. 

Srpen:  Co srpen nedovaří, to září nedosmaží. 
Jak Vavřinec zavaří, tak sa podzim daří. 
Vavřinca – zemáky do hrnca. (jsou zralé) 

Září:  O Marie narození vlaštoviček rozlúčení. 
 

 

 

Pavel Hanulík 
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Šéf rallysprintu Josef Minařík: Jakmile 
máte obecní povolenky, máte závod!

Za pár dnů se pojede další ročník závodů. Už 
vám stoupá tepová frekvence? 
Z minulých let jsem otrlý, nestresuju se. Samo-
zřejmě i nám život zkomplikoval koronavirus, 
musíme splnit všechna opatření zlínské hygieny 
a ministerstva zdravotnictví. Zrušili jsme slav-
nostní start i cíl na náměstí ve Slušovicích. Mu-
síme zamezit přístup do servisní zóny. Vítězům 
se poháry nebudou předávat, budou si je sami 

přebírat. Účastníky budeme testovat. S tím po-
čítáme. Vloni jsme všechny akce zrušili. Když 
nám zavolali z Prahy, jestli se letos pojede, od-
kývali jsme to. Škoda, že nemůžeme přivítat di-
váky. Na jednu stranu tomu rozumím, ale říkat, 
že mi to nevadí? To nemohu. S diváky je to jiná 
soutěž.

Když se řekne Rallysprint Kopná, snad každému místnímu přijde na mysl jméno rodiny Mi-
naříkových z Podkopné Lhoty, která stojí za organizací tohoto automobilového závodu. Pro 
někoho zbytečný cirkus, pro někoho okamžik, na který se těší celý rok. Po roční pauze způ-
sobené pandemií se „Kopná“ vrátila do republikového šampionátu a koncem května, sice bez 
diváků, úspěšně proběhl již dvacátý šestý ročník. Pár dnů před nájezdem na startovací rampu 
26. ročníku závodu jsme vyzpovídali ředitele podniku, JOSEFA MINAŘÍKA (61), který zavzpo-
mínal i na poněkud partyzánské začátky. 
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Jak jste se dostal k pořádání rally? 
V mládí jsem hrával fotbal. Klub jsme vytáhli 
z pralesa až do divize. Jenže jsem si zranil ko-
leno a musel jsem v roce 1993 skončit kariéru. 
Přemýšlel jsem, co dál. Od klukovských let mě 
to táhlo k autům. Jezdíval jsem rally, což tenkrát 
věděl málokdo. Na oslavě čtyřicátin bráchy Lu-
bomíra jsme si usmysleli, že uspořádáme do-
mácí závody v rally. Ještě tentýž rok v listopadu 
se konal první ročník. Nicméně myšlenka na 
rallysprinty vznikla mnohem dříve, někdy v roce 
1990. Taky u piva. Potkali jsme se se závod-
níky Michalem Gargulákem a Leošem Sovjá-
kem a ti nám vyprávěli, jak je hrabě Harrach, 
známé jméno v rally světě, pozval do Rakouska 
na závod, který se jmenoval rallysprint. Do té 
doby jsem tento pojem neslyšel. Tím to vlastně 
celé vzniklo. Chtěli jsme, aby se naši závodníci 
mohli předvést doma. 
 
Kolik posádek se zúčastnilo? 
Počítejte se mnou jezdce – Fottera, Holý, Gar-
gulák, Latif, Vajďák, Dědic. Vychází to tedy na 
šest automobilů. 
 
Kudy se jelo? 
Erzeta startovala u Macíků v Kašavě, jelo se 
k Moravanu, pak zpátky. Čas měřili rodiče Jardy 
Holého z Kašavy, kteří měli zkušenosti a po-
třebnou časomíru ze závodů minikár. Start a cíl 
byl na identickém místě. Na trati mohlo být 
v jednu chvíli vždy jen jedno auto. 
 
Kdyby vám někdo tehdy řekl, že vznikne 
dvacet šest ročníků, jak byste reagoval? 
Takové plány jsme vůbec neměli. Ale už pro 
druhý ročník se nám povedlo sehnat zvučná 
jména, evropského šampiona Enrica Bertoneho 
a Pavla Valouška. 

Jak se to stane, že se do neznámého regionu 
kdesi u Zlína podaří získat takové automobi-
lové špičky? 
Ze závodů jsme se znali s Pavlem Valouškem. 
Potkali jsme ho ve Zlíně po mistrovství světa ve 
Španělsku a oslovili ho: „My máte taky závody, 
pojeďte k nám!“ Nápad se mu zalíbil. Zavedl 
nás za manažerem týmu, Romanem Vaškůjem, 
který vyslal Bertoneho s Toyotou Celicou. 
 

Takoví ostřílení borci jezdící vrcholové zá-
vody byli asi zvyklí na jiné zázemí. Nebyli 
zklamaní? 
Vůbec ne. Bertone se závodem bavil, stejně 
jako všichni ostatní. Soutěž bral jako oddycho-
vku po náročné sezoně. Když dojel a viděl, kolik 
diváků stojí podél trati, řekl manažerovi: „Já mu-
sím jet ještě jednou, tam je diváků jak na Monte 
Carlu!“ A taky že jel. Nezastavila ho ani padající 
tma. V servisním autě našel světelnou rampu 
a vyrazil potřetí. Nakonec byl spokojený i vý-
sledkově, závod totiž vyhrál. 
 

Co se dělo dál? Bylo složité navázat na tak 
hvězdný ročník? 
Po druhém ročníku se začali hlásit další známí 
čeští jezdci, jako třeba Staňa Chovanec. Byli 
jsme taky víc vidět. Začaly na nás jezdit kon-
troly. Vzpomínám si na Huberta Procházku, 
který šéfoval brněnskému Středisku automobi-
lového sportu. Přišel za námi a povídá: „Pá-
nové, vy tady pořádáte černý podnik!“ My na 
něj: „Jaký černý podnik, my jsme se starostou 
domluvení!“ Pochopil, že s námi moc nehne, a 
tak aspoň promluvil k jezdcům – „Pánové, jeďte 
pomalu, ať se nic nestane!“ Od té doby jsme už 
však byli pod drobnohledem různých úřadů 
a stálo nás to hodně peněz a úsilí, abychom vy-
řídili všechna patřičná povolení. To nám samo-
zřejmě nikdo neproplatil. 
 

Alfa a omega pořádání nejen sportovních 
akcí jsou finance. Odkud získáváte peníze? 
V počátcích jsme soutěž financovali sami. Ob-
rovský zlom přišel v roce 2000, kdy agentura 
BPA Antonína Charouze koupila televizní 
práva. Tato agentura zároveň vlastnila zá-
chranný systém ABA. Nejenže jsme dostali ně-
jakou korunu do rozpočtu, ale bylo postará i  
o bezpečnost.

Bratři Minaříkovi – závodníci, rok 1977. 
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Časem se přidali i sponzoři. Nejklidnější časy 
byly, když generálním partnerem byla firma Im-
promat. V posledních letech máme jen menší 
sponzory a financování je komplikovanější. 
Kdybychom nevybírali startovné deset a půl ti-
síc na auto, nešlo by to. 
 
Co stojí jeden ročník rallysprintu? 
Každý traťový úsek vychází zhruba 200 až 250 
tisíc. V tom je zahrnuto nejméně 50 lidí na za-
jištění zkoušky, časoměřiči, technici, jedna až 
dvě záchranky, dva lékaři, záchranný systém, 
policie. Musí se splnit všechny technické před-
pisy a soutěžní řády. Peníze jen lítají. Jen jako 
příklad, sto tisíc vyčleňujeme na opravy silnic. 

 
 

Tratě i počet rychlostních zkoušek doznaly 
za ta léta řadu změn, nejezdí se jen z Kašavy 
na Moravan a zpátky… 
První dva ročníky se jely ve stejném formátu, od 
ročníku 1995 přibyl v itineráři slušovický okruh. 
Přibyly i úseky Podhoran a Májová. V pravi-
dlech na pořádání závodů je mimo jiné vyžado-
vána délka soutěžních úseků, ke které jsme se 
museli dopracovat. Teď se jezdí sedm erzet na 
třech úsecích – Kopná, Kameňák, Hvozdná 
v celkové délce 155,96 km. Pro zpestření jsme 
zavedli shakedown, prolog před soutěžním 
dnem. To mělo i praktický smysl, jezdci si mo-
hou trať vyzkoušet nanečisto. 
 

Co dalšího se změnilo? 
Úplně všechno (smích). Například termín. Pů-
vodně se podnik konal na konci sezony, aby se 
celý rok pohodově uzavřel. Jakmile jsme se stali 
součástí republikového šampionátu v rallysprin-
tech, závody se přesunuly do jarního období. 
Také počet posádek rok od roku narůstal. Bylo 
jich i 140. Vzpomínám na dobu, kdy startovali 
nadšenci bez závodnické licence. Další třeba 
neměli povinné kombinézy, zdravotnické prů-
kazy. Byla to trochu divočina. Teď jsou závody 
profesionálně organizované, přesto duch uvol-
něné atmosféry a dobré zábavy přetrvává. 
 
 

Proč by závodníkům neměl z kalendáře 
Rallysprint Kopná vypadnout? 
U nás se erzety neruší, u nás se závodí. Podle 
pravidel, když je prodleva mezi startem aut delší 
než dvanáct minut, musí se zkouška zrušit. 
Snažím se najít východisko, aby se závodilo. 
 
Zmínil jste organizační stránku. Kolik lidí se 
podílí na tomto podniku? 
Protože jsme součástí celorepublikového šam-
pionátu, je to zavazující. Chcete to mít na jed-
ničku. Tomu odpovídá ansámbl, který tvoří ko-
lem 250 lidí, počínaje třeba páskováním tratě, 
konče úklidem. Musí se zajistit bezpečí závod-
níků, ale i diváků. To vždycky bylo, je a bude na 
prvním místě. Každý pořadatel není dobrý pořa-
datel. Kdyby se náhodou něco stalo, což musím 
zaklepat, že zatím nebyl náš případ, jsme tak 
zkušení, že si poradíme. Pomáhá znalost te-
rénu a lidí. Nehledě na to, že závody jsou řádně 
pojištěné plus ještě máme připojištění na 5 mili-
onů Kč. 
 

Jak vypadá soutěžní den očima ředitele? 
Je to frmol. Jsme napojení na Integrovaný zá-
chranný systém, chodíte s vysílačkou, neustále 
něco řešíte. Kdyby se něco stalo, okamžitě je 
na místě záchranka. Každé auto má GPS, takže 
víte o jeho každém pohybu přes radiobody. 
Taky se musí před erzetami zkontrolovat, jestli 
jsou auta, pneumatiky způsobilé k závodění, 
nebo jestli mají závodníci nehořlavé spodní prá-
dlo. Na závody dohlížejí sportovní komisaři, 
bezpečnostní delegáti. Každý ví, co je jeho úko-
lem, každý je důležitý.

Každý pořadatel není 
dobrý pořadatel! 
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V čem vidíte přínos závodů pro region? 
Myslím si, že regionu děláme velkou reklamu. 
Ze závodu těží i hoteliéři, na benzinkách, v ob-
chodech s potravinami. Pak mne mrzí, když na-
razím na lidi, kteří se stavějí proti nebo si kladou 
nesmyslné podmínky a nechtějí si dát říct. Je to 
jen jeden den v roce! To se přece dá vydržet! 
 

Co je nejsložitější při pořádání závodu? 
Možná vás to překvapí, ale obecní povolenky. 
Když máte vyjednávat s devíti zastupiteli, 
z nichž pěti rally nic neříká, není to snadné. 
S nadsázkou lze říct, že jakmile máte povo-
lenku, máte vyhráno. Instituce typu dopraváků, 
policie a další jsou nám nakloněni, přestože pro 
ně závod znamená práci navíc. Peníze se taky 
vždycky nějak vyřeší. 
 

Co je pro vás rally? 
Je to adrenalin. Někoho baví fotbal, mě ovlá-
dání auta v obrovské rychlosti. Jako divák si vy-
hledávám místa, kde se dobržďuje. Tam nejlíp 
poznáte jezdecké kvality. Ale taky je to o pozná-
vání lidí, budování trvalých přátelství. Díky rally 
mám kamarády v Polsku, v Maďarsku, na Slo-
vensku a samozřejmě po celém Česku. Mám 
rád lidi, kteří jsou poznamenaní benzinem. 
Takto jsme se poznali třeba s Otakarem 
Brouskem mladším a s Daliborem Gondíkem. 

Jeli k nám na závody a nemohli na slušovickém 
kruháči trefit správnou odbočku do Podkopné 
Lhoty. Dostal jsem na ně číslo a vyzvedl jsem 
je. Od té doby jsou z nás dobří přátelé. (smích) 
 

Na rally okruhu se pohybujete nějaký ten pá-
tek, sám jste seděl za volantem. Vyrůstají tu 
nějací následovníci Romana Kresty? 
Rád bych se mýlil, ale aktuálně tady nikdo ta-
kový podle mě není. Závodit v rally není jen 
o sportovním talentu. Je to hlavně o penězích, 
trochu i o štěstí. Když chcete jet závod typu Ba-
rum rallye a chcete se umístit na lepších příč-
kách, musíte si připravit kolem milionu. Náklady 
se počítají podle závodních kilometrů. Dřív to 
vycházelo 800 až 1000 korun na kilometr, 
dneska se bavíme minimálně o čtyřikrát až pět-
krát větší cifře. To bez velkých sponzorů ne-
máte šanci utáhnout. 

 

Všechny fanoušky RallySprint Kopná jistě 
zajímá, zda se dočkají třeba třicátého roč-
níku? 
Uvidíme. Roky přibývají, půjdu do důchodu. Já 
už nic neplánuju. 

 
Marie Černíčková

Ford Fiesta R5 – Cais, Žáková. Vítězové roku 2021. 
Zdroj: Horní Podřevnicko, foto: Jakub Marcoň. 
 

Komu dvacátá šestá 
Kopná nejvíc „chutnala“? 
Listina vítězů Rally Sprintu Kopná se le-
tos rozšířila o nové jméno – jednadvace-
tiletého fryštáckého jezdce Erika Caise, 
který se s nástrahami tratě, počasí i de-
fektem v třetí rychlostní zkoušce vyrov-
nal nejlépe. Není bez zajímavosti, že od-
borníci z britského specializovaného tý-
deníku Motorsport News vloni Erika za-
řadili mezi desítku největších rallyových 
talentů současnosti, které by se do pěti 
let mohly prosadit v mistrovství světa…  

A jestli závody postrádaly diváckou ku-
lisu? Nějací „houbaři“ se podél tratí 
přece jen potulovali… 
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AŤ UŽ VÁM  
NIC NEUTEČE… 
 

 

FACEBOOK 
facebook.com/obectrnava 

WEB 
www.trnava.cz 

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ 

MOBILNÍ ROZHLAS 
trnavazlin.mobilnirozhlas.cz 

PRAVIDELNÁ PORCE ČTENÍ  
O MÍSTNÍM DĚNÍ 

Čtvrtletně ve Vašich poštovních 
schránkách. 

AKTUALITY DO VAŠEHO 
TELEFONU 

Stáhněte si aplikaci 
 a buďte v obraze. 

VŠE POTŘEBNÉ NA 
JEDNOM MÍSTĚ 

Navštivte naše webové 
stránky. 

ZE ŽIVOTA NA TRNAVĚ 

Nenechte si ujít každodenní 
přísun zajímavostí  

a novinek. 
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FARNOST 

Léto s farářem 
Na léto má každý člověk vlastní vzpomínky z dětství a také vlastní představy a očekávání o tom, co 
právě přichází. Dovolte, abych vám svěřil ty své. 

 

Minulost: O prázdninách se muselo pracovat 
Léto bylo naprosto zvláštní období v životě naší rodiny. Měli jsme nějaké to hospodářství a dost jsme 
se živili prací vlastních rukou, protože peněz bylo málo. Léto tedy bylo obdobím práce a dřiny. Přes 
školní rok jsme se vymlouvali, že máme úlohy a musíme se učit. Jenže na léto jsme žádné výmluvy 
v rukávu neměli, a tak jsme od rána do večera museli pracovat. Vrcholem byly žně, pěstovali jsme obilí. 
Zhruba v půlce července se seklo. Nastoupili chlapi s hrabicama a my ostatní jsme museli tvořit tým, 
kde měl každý svůj přesný úkol, aby se to bez zádrhelů a rychle zvládlo. 

Zážitkem třeba bylo, když jste se na strništi píchli do nohy a začala vám téct krev. Vy jste to hlásili, ale 
řekli vám: „Na to teď nehleď, neumřeš.“ Vzpomínám si také na mlácení u mlátičky. Tam byla rychlost  
a přesná souhra ještě větší. Po žních se sušilo seno a koncem srpna kopaly brambory. Mezitím se 

zavařovalo ovoce a zelenina, štípaly oklešky. Při tom 
jste poznali každou část a každý kout vašich humen – 
měli jsme i jezírko. Viděli jste, jak roste havěť, měli jste 
rozhled do dědiny a rádi jste si chodili odpočinout na 
mšu. Samozřejmě, že práce sbližuje a tmelí souroze-
necké společenství. Obdivujete pracovní dovednosti, 
moudrost, zkušenost dospělých. Navíc i vy zažíváte 
jejich jiný pohled na vás. Podle toho, jak si vedete v 
práci, můžete zažít i jejich ocenění až úctu. Stáváte 
se jedním z nich, berou vás mezi sebe, pevně s vámi 
počítají. 

Během roku jste pořád poslouchali výtky: „Dělej něco! Děláš něco?“ Nyní obrat o 360 stupňů: „Ale, 
odpočiň si, už jsi toho udělal dost.“ Na dva měsíce jste se stali úplně jiným člověkem, obývajícím úplně 
jiný svět. Patřili jste k těm lidem, kteří doma byli víc doma než vy. Byl to snad celý jejich život. Ten vám 
ale byl dopřán jenom na čas, který posledním srpnovým dnem pominul a vám nastaly nové školní po-
vinnosti. 

Když jste se pak po prázdninách vrátili do školních lavic, spolužáci vyprávěli, kde všude byli, co navští-
vili. Na otázku, kde jsem byl já, jsem neměl co odpovědět. Byl jsem jenom doma. Přesto jsem věděl, že 
jsem zažil veliké bohatství. 

 
Současnost: S batohem po hranicích 
Co z toho všeho zůstalo do dneška? Kromě práce na zahrádce, těšení se z úrody a zážitků, které to 
přináší, jsem nejraději, když sbalím stan s veškerou výbavou na přežití, vezmu Malou a vyrazím na pouť 
do divočiny: obcházím republiku po hranicích. Tam je dost liduprázdno, bez zázemí. Dřina je zpátky, 
i když inačí než v dětství. Batoh váží přes dvacet kilo. Někdy nenajdete vodu. Někdy štípou komáři. 
Někdy jdete na prudkém slunku. Někdy promoknete. Ale všecko se v radost obrátí, i ta únava, která 
k tomu patří. Povzbuzením bývá, že na toulkách potkáte i mladé, kteří jsou lepší než vy: usínají dřív, 
vstávají dřív, a ještě si uvaří čaj. Mohli by trávit svůj čas někde jinde a nějak jinak, ale to oni ne... Co říci 
na závěr? Při veškeré té práci i putování vnímáte Boha mnohem víc než jindy. Tak krásné prožití léta. 

 

Váš Josef Kuchař, pan farář 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Zprávičky z mateřské školičky 
Zdravíme všechny z mateřské školy, 

rády bychom se s Vámi podělily o to, co se událo v naší školce. Jarní měsíce 
nám ovlivnila situace s epidemií, a my tak byli nuceny školku zavřít. Protože 
byly Velikonoce, chtěly jsme udělat dětem radost, proto jsme každému při-
vezly balíček se vzkazem a drobnou pomlázkou. Na dálku jsme společně 
s dětmi a rodiči ozdobili vrbu před školkou. 

Během uzavření školky jsme se s dětmi spojily alespoň prostřednicím inter-
netu a distanční výukou. Natáčely jsme pro děti videa, která najdete na našem 
YouTube kanálu. Tímto bychom chtěly poděkovat všem rodičům za jejich 
práci a trpělivost při plnění distančního vzdělávání.   

Když situace dovolila, přivítaly jsme ve školce předškoláky. Byli jsme se podívat na ovečky u Rafajů  
a Černochů. Již řadu let spolupracujeme s MAS Vizovice a využíváme dotačních programů na nákup 
didaktických pomůcek a pomůcek na rozvoj polytechnického vzdělávání. Letos jsme získali nové zavla-
žovací truhlíky, do kterých si děti zasadily bylinky a jahůdky, o které se pravidelně starají. 

V letošním roce jsme poprvé pořádali „Pálení čarodějnic“. Dětem se dopolední program v maskách moc 
líbil, vysoutěžily si sladkou odměnu a diplom za odvahu. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Protože se blížil Den matek, maminkám jsme udělali radost prostřednictvím videa. Jak se dětem be-
sídka povedla, posuďte sami: https://www.youtube.com/watch?v=K3JYNnE3sD4 

Dveře mateřské školy se otevřely pro všechny děti druhý týden v květnu. Počasí nám moc nepřálo, ale 
o společné třídní focení a výlet do ZOO jsme letos nepřišli. Jedno květnové pondělí jsme nasadili ba-
tůžky na záda a vyrazili natěšeni na Lešnou. Výlet jsme si všichni moc užili. 

1. června jsme již tradičně oslavili Meziná-
rodní den dětí. Děti se vydaly na cestu  
s úkoly od skřítka „Dítka“ (ochránce všech 
dětí) na jejímž konci našly poklad. Na za-
hradě jsme slavili diskotékou, popcornem  
a zmrzlinou. 

V měsíci červnu, když nám počasí dovolí, se 
všichni vydáme na fotbalové hřiště, kde nás 
bude čekat sportovní dopoledne. Budoucí 
školáci navštíví ve dnech 3. a 17. června 
„školičku“, kde se seznámí s prostředím zá-
kladní školy. 18.června nás čeká dobro-
družné spaní ve školce pro děti, které jdou 
do školy. Děti se mohou těšit na táborák, 
spoustu her a na atmosféru letního spaní 
bez maminky a tatínka.  

Dne 29. června Vás zveme od 15 hodin na „PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ“ s Pa-
vlem Novákem na zahradě naší mateřské školy. V tento den se rozloučíme 
s budoucími školáky a zároveň přivítáme nové děti, které v září nastoupí 
do školky. Všichni jste srdečně zváni! 

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem rodičům, kteří nás podporují, ať 
už drobným darem, papíry či jinými pomůckami.  

Doufáme, že pandemie nás další rok neovlivní a my s dětmi a rodiči spo-
lečně zažijeme akce, jako tomu bylo dříve.  

 

Kolektiv učitelek MŠ Trnava
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Konečně zase ve škole 
Oslovili jsme rodiče našich žáků, aby se vyjádřili k distanční výuce na naší škole. Dotazníkové šetření 
mělo deset otázek, na které odpovídali rodiče online na webových stránkách školy s následujícím vý-
sledkem:   

 
 

 

42%
58%

Celkové zapojení do průzkumu

do průzkumu se nezapojilo

do průzkumu se zapojilo

62%
27%

11%

Máte k dispozici všechny informace 
o výuce a hodnocení od vyučujících

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

nedokáži posoudit

16%

40%26%

14% 4%

Jak jste s probíhající distanční výukou 
na naší škole spokojen

velmi spokojen

spokojen

spíše spokojen

spíše nespokojen

nespokojen
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Distanční výuku jsme tedy všichni nějakým způsobem zvládli. Naší deváťáci se připravili k přijímacímu 
řízení na střední školy. Všichni byli na zvolené střední školy přijati. Moc jim blahořejeme a držíme palce, 
ať se jim při studiu daří. 

Proběhl zápis do 1. třídy. V příštím školním roce tedy uvítáme devět prvňáčků. 

Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, jak prožijí letní prázdniny, nabízíme volná místa na našem táboře na 
Kamínce v termínu 18.-28. července 2021. Letos budeme poznávat „Legendy divokého západu“. Po-
drobnější informace najdete na stránkách školy. 

Tak nějak to uteklo… Podzim, zima, téměř celé jaro… Ale konečně jsme od půlky října všichni zase ve 
škole! Všechno je pečlivě vydezinfikováno, opraveny malby, nátěry, novým nábytkem vybavená školní 
družina pro menší děti, díky paní Janě Špačkové nádherná výzdoba chodeb… 

Na schodišti vyrostl kostel a hrad 

Ve vestibulu v přízemí narazíme na pohádkové městečko  

Všem vyučujícím, žákům i jejich rodičům moc děkuji za zvládnutí tohoto zvláštního školního roku a přeju 
vám klidné prázdniny, hodně zdraví a elánu do nového školního roku!  

Helena Vývodová, ředitelka ZŠ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Školy čerpaly finanční prostředky na 
pořízení vzdělávacích pomůcek 
V rámci projektu Naše škola – naše radost II mohly základní a mateřské školy čerpat finanční příspěvek 
5 000 Kč na pořízení vzdělávacích pomůcek zaměřených na polytechnické vzdělávání. Polytechnic-
kým vzděláváním se rozumí výuka přírodovědně, technicky a environmentálně založených předmětů. 
O nabídku byl velký zájem a využily ji všechny školy. Skladba požadovaných pomůcek byla různorodá. 
Do našich škol poputují mikroskopy, badatelské sestavy do přírody, glóbusy a další přírodovědné po-
můcky. Dnešní výuka techniky se neobejde bez základů robotiky a programování. I proto školy požado-
valy edukativní roboty nebo sady pro základy programování. Koupily se i kladívka, šroubováky a další 
nářadí pro pracovní činnosti. Z oblasti ekologie byly žádané například mravenčí farmy nebo pomůcky 
pro venkovní výuku a zahradničení na školních pozemcích. Mateřské školy často volily stavebnice, jako 
je Seva, nebo dřevěnou Walachii. Výrazný zájem byl i o Montessori pomůcky. Věříme, že pomůcky 
zpestří výuku polytechniky a hlavně pomohou dětem a žákům v jejich budoucím kariérním zaměření. 

Tým projektu z MAS Vizovicko a Slušovicko 
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HASIČI 

Konečně můžeme! 
 

Daná situace se uklidnila a my můžeme mít s určitými nařízeními a opatřeními hasič pro naše Soptíky. 

Začali jsme hned po uvolnění, a to naplno přípravami na okresní soutěž Hru Plamen. Trénují jak mladší 
a starší žáci, tak i družstvo dorostenek. V kategorii starší dorostenci ve štafetě jednotlivců bude mít 
Trnava dva zástupce. Příprava náročná, tréninky časté, ale konečně už můžeme.  

Nově rozjíždíme PŘÍPRAVKU, což jsou děti od 3 do 5 let. Tréninky těchto malých hasičů budou vždy 
v úterý od 15:00 do 16:00, dále dle potřeby. Pokud máte zájem a nevíte, zda to vaše dítě zvládne, 
dojděte se podívat na trénink, kde sami uvidíte, jestli se dítě zapojí nebo ne. 

Do řad hasičů přijmeme každého, kdo bude mít zájem. Tréninky mladších a starších žáků jsou vždy ve 
čtvrtek od 15:30 do 17:00, dle situace. Můžete se dojít podívat, informace získáte na tel. 739 666 817 
nebo napište na sdhtrnava@email.cz. Do řad proškolených vedoucích mládeže patří Eva Vajďáková, 
Tomáš Výmola, Jiří Vajďák ml., Tereza Gerychová, Pavel Zbranek, Zdenek Březík. 

 

 

Plánované akce: pohárové soutěže, výšlap na Svatý Hostýn, hasičské soustředění Revika. Termíny 
mimo soustředění nejsou ještě dány, ale těšíme se na každou akci a soutěž, která se objeví. Moc dou-
fáme, že nás zase nezastaví nějaká situace. 

 

Eva Vajďáková, vedoucí mládeže 
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STŘELCI 

Střelecká sezóna v plném proudu 
Z důvodů epidemiologických opatření jsme absolvovali náš poslední závod 26. září 2020 v Hlučíně, po 
kterém následovala osmiměsíční pauza. Během této pauzy byly zrušené všechny střelecké soutěže  
i střelecké tréninky, které probíhají v prostorách tělocvičny ZŠ Trnava. Po tak dlouhé pauze bylo jak pro 
nás tak i pro soupeře obtížné navázat na výkony z minulého roku.  

Prvním závodem, kterého jsme se účastnili, byl Pohár osvobození města Ostravy 2021. Marek Gre-
beníček obsadil 5. místo v kategorii sportovní malorážky (SM) 3x20 ran a 12. místo v kategorii SM 60 
ran vleže. Jakub Gerych skončil na 4. místě v kategorii SM 3x20 ran a 10. místě v kategorii SM 60 ran 
vleže. 

Dalším závodem byla Velká cena Olympu Ostrava. Tohoto závodu se zúčastnil pouze Jakub Gerych, 
který se v obou svých kategoriích umístil shodně na 6. místě. 

Příštího závodu 5. června v Ostravě se zúčastní i naši pistoláři Michal Houšť, Jakub Sovják a Barbora 
Mikačová. Pevně doufáme, že zbytek sezony už bude probíhat bez jakýchkoli změn a sezona se roz-
jede naplno. Celá sezona pak vyvrcholí Českým pohárem talentované mládeže a Mistrovstvím Čes-
ké republiky v Plzni. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nás celou sezonu podporovali. Zejména pak OÚ Trnava, 
bez jehož podpory bychom se neobešli. 

 

Jakými zbraněmi střílí naši reprezentanti?  

 
Vzduchová puška Feinwerkbau 800 

 
Sportovní malorážka Anschutz 

 
Sportovní pistole Pardini PS 22LR 

         

Radek Soukup, předseda spolku 
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LYŽAŘI 

Letní plány lyžařského klubu 
Celé jaro jsme netrpělivě očekávali, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a co 
se bude rozvolňovat, abychom konečně mohli uspořádat plánovanou jarní Lyžařskou 
zábavu a zábavné odpoledne pro děti – cestu pohádkovým lesem Po stopách Lou-
pežníka Píšťalky. V květnu nám ale začalo být jasné, že za stávajících vládních naří-
zení nebudeme schopni akce uspořádat. Posadit návštěvníky na 500 plastových židli-
ček se nám nejevilo jako vhodné řešení.  

21. ročník akce Po stopách loupežníka Píšťalky jsme se raději rozhodli přesunout na podzim a spojit 
ji s tradiční Drakiádou na lyžařském svahu. Budeme se na vás těšit v sobotu 25. září. Věříme, že si 
toto hravé odpoledne užijeme bez roušek a dalších omezení. Začínáme ve 13:00 v parku naproti zá-
kladní škole, kde děti obdrží registrační kartičku. Odtud pokračují přes Miluchov na cestu pohádkovým 
lesem, ve kterém potkají pohádkové postavy s rozmanitými úkoly a překvapeními. Cílem bude lyžařský 
svah v Dolansku se skákacím hradem a dalšími aktivitami pro děti i jejich doprovod včetně tradičního 
opékání špekáčků u táboráku. Netradičně přibude také možnost pouštění draků a soutěž o nejvýš léta-
jící exemplář. Odvoz řidičů po akci zpět na parkoviště u základní školy bude zajištěn. 

Zákaz pořádat jarní akce nás nezastavil v přípravách na 3. ročník letní Lyžařské zábavy, která se 
uskuteční v pátek 30. července od 17:00 v Trnavě-Jamicích. Areál, včetně veškerého občerstvení, 
bude otevřen od 16:00. Stejně jako v loňském roce budou stánky vybaveny bohatou nabídkou nápojů  
a různých pochutin. Na čepu najdete několik druhů piv z malých i větších pivovarů. O hudební produkci 
se postará vyhlášená kapela FLERET v doprovodu tradiční kapely KOSOVCI a dalších dvou kapel 
ROCK RIDER a KABARETI. Všechny kapely zahrají na novém pódiu, které pomalu vyrůstá na novém 
místě. Protože tento rok slaví lyžařský klub 40. narozeniny, máte jedinečnou možnost je s námi oslavit 
a společně se pobavit. 
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LYŽAŘI 

 

 

 
 
Kalendář akcí 
 
Pátek 30. července – Letní lyžařská zábava s kapelami FLERET a KOSOVCI 

Sobota 25. září – Po stopách Loupežníka Píšťalky / Drakiáda  

 

Veškeré aktuální informace a podrobnosti o připravovaných akcích naleznete na webových stránkách 
www.lyzari.trnava.cz a facebooku SK Lyžařský klub Trnava. 

 

 

Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava 

 



 

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2021 25 

SPORTOVIŠTĚ 

Trnava sportovní 
Zůstat aktivní a starat se o své fy-
zické zdraví nebylo v předchozím 
roce snadné. I tak se mnohým 
z nás podařilo překonat všechny 
překážky a sportovní vyžití jsme 
si našli. Běhání v zimních měsí-

cích, kdy ranní teplota spadla pod bod mrazu? 
Žádný problém! Rukavice, nákrčník a svou pra-
videlnou dávku endorfinu jsem dostal přes za-
vřená vnitřní sportoviště.  

Situace se změnila a nyní můžeme sportovat za 
příznivějších podmínek tam, kde jsme zvyklí. 
Odložme výmluvy a pojďme udělat něco pro 
naše zdraví. A třeba i u nás v Trnavě! 

Tělocvična ZŠ 
Všichni nadšenci pro florbal, fotbal, volejbal 
nebo nohejbal jsou opět vítáni a mohou si zare-
zervovat naši tělocvičnu. Vaše žádosti směřujte 
školní hospodářce B. Hanulíkové (email: 
zstrn.hospodarka@seznam.cz, telefonní číslo 
577 988 326). Pronájem jedné hodiny vyjde na 
360 Kč. Vybavení a pomůcky k zapůjčení po in-
dividuální domluvě.  

Venkovní hřiště u ZŠ 
Hřiště s umělým trávníkem je ve správě obce, 
rezervace není třeba. Pro veřejnost je prostor 
volně přístupný kdykoliv. Pro jistotu upozorňuji, 
že hřiště je pod kamerovým dohledem. 

 

Fotbalové hřiště 
Pro zájemce nejen o velkou kopanou je v Tr-
navě k dispozici fotbalové hřiště, které je sou-
kromým majetkem Sportovního klubu Pod-
kopná Lhota, z.s. V případě zájmu o pronájem 
doporučujeme kontaktovat členy spolku (před-
seda spolku Radek Minařík). 

Tenisové kurty Pivovar Vraník 
Přijít si zahrát tenis nebo nohejbal a k tomu se 
i občerstvit můžete v trnavském Pivovaru Vra-
ník. K zapůjčení jsou zde i tenisové rakety za 
20 Kč/h. Kurty jsou otevřeny PO-NE od 7-22 
hod. Ceny začínají na 90 Kč/h mimo špičku 
a 110 Kč/h vždy od 15 hod nebo o víkendu. Re-
zervace možné provést na tel 577 988 210 
nebo 602 967 480.  

Víceúčelové hřiště RS Trnava 
Taky si vzpomínáte na dobu, kdy jsme jako žáci 
ZŠ chodili hrát kuličky na eRSko? Sportovní 
areál nabízí široké využití nejen pro ubytované. 
Zahrát si můžete malou kopanou, tenis, nohej-
bal, házenou, basketbal, volejbal nebo badmin-
ton. Po sportovním výkonu můžete využít spr-
chu. K dispozici je i relaxační centrum s bazé-
nem, whirlpool či sauna, a občerstvení. Sporto-
viště otevírá v 6:00 a pronájem startuje na 
70 Kč/h, ve špičce pak 100 Kč/h, respektive 
130 Kč/h při využití osvětlení. Rezervace na 
602 747 827 nebo 731 511 747.  

Běhání nebo turistika 
Trnava dále nabízí spoustu míst, kam se vydat 
s celou rodinou na výšlap (více v přiložené 
mapě). Zájemcům o běhání připomínám, že Tr-
nava je jedna z nejdelších obcí na Valašsku. 

Dřevo a sekání trávy 
Pokud jste si z nabídky trnavských sportovišť 
nevybrali, vždy jsou tu domácí činnosti nebo 
práce na zahradě, u kterých se člověk zapotí. 
Každá aktivita se počítá. A je to zadarmo! 

Užijte si léto a přeji vám co nejvíce sportovních 
i nesportovních zážitků. 

 

Tomáš Hubáček 
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Exkurze do koutů Trnavy: Chovančák 
Osmý díl Exkurzí do koutů Trnavy se bude (doslova) točit okolo vrchu Skalky, který se vypíná do výše 
475 m n. m. a jeho vrchol doplňuje posezení a televizní vysílač. Lze říci, že kolem vrchu Skalky se také 
točí celá Trnava, a to jak doslovně, tak přeneseně – vždyť na jeho úpatí sídlí vše, co ovlivňuje chod celé 
obce (obecní úřad, základní škola, obchody, hospody či část největšího podniku v Trnavě). 

Většina z nás tento vrch zná po názvem Chovančák. Je to proto, že na počátku minulého století za-
koupil jistý Chovanec grunt č. p. 15 i s pozemky, které v širokém pásu vedou právě přes vrchol tohoto 
kopce. Setkal jsem se ale také s označením Kovářův vrch. To proto, že v sousedství pozemků č. p. 15 
vede pás pozemků č. p. 18, tedy rodiny Garguláků, řečených Kovářů. 

Naši dnešní cestu opět započneme na dolním konci Podkopné Lhoty – poslední dům napravo (stejně 
jako nalevo) totiž patří do trnavského katastru. Když se rozjedeme směrem do Trnavy, uvidíme po pravé 
ruce umělecké kovářství, plochu pro trénování SDH Trnava, výrobnu doplňků stravy, výrobní objekty 
„likusáky“, odkladní plochu na kontejnery firmy Fagus. Pozadí pokrývá vzrostlý les – severní stranu 
Chovančáku, která kdysi dávno byla holá, plná pastvin. Za odkladištěm kontejnerů stojí zastávka s par-
kovištěm. Za ním lze spatřit mezi stromy žleb s rekreačním objektem, kde se setkáváme s názvy V po-
tokoch, Dolinky a V pahrboch, vše výmluvného významu. Popojdeme-li po hlavní cestě blíže k obci, 
po pravé ruce, hned u silnice, vyvěrá pramen zvaný Korýtko. Díky kvalitní vodě se zde tvoří fronty 
zejména po sklizni trnek. 

Jedeme dál a blížíme se k prvním domům. Po pravé ruce míjíme sad ve svahu, kde nacházíme názvy 
Zahrady, V břehu a V březince. Zanedlouho vjíždíme do pomyslného centra obce – Rozcestí. Po 
pravé ruce stojí Pekařství na rozcestí, jehož součástí je i cukrárna a koloniál. V těsném sousedství 
nalezneme Pivovar, penzion a hostinec Vraník, který je, mimo jiné, v širokém okolí vyhlášeným mís-
tem pro svatební veselice. Hostinec v tomto místě (č. p. 23) roku 1928 vybudoval Alois Gargulák, který 
do té doby pronajímal starší hos-
tinec od Mořice Kohna na č. p. 95 
(budova níže). Během toho, co 
Alois Gargulák vyřizoval povo-
lení novostavby, koupil hostinec 
č. p. 95 Josef Vitovský. Hostinec 
U Vitovských fungoval asi do 
roku 1976. Do poloviny 60. let 
zde sídlila i prodejna SELPO. 

Mořic Kohn na č. p. 95 provozo-
val i řeznictví, ve kterém po něm 
pokračoval František Gerych – 
nejdříve v témže místě, později 
v domě níže, na č. p. 116. Tento 
dům dnes vlastní rodina Krestů. 
Řeznické řemeslo se zde již sice neprovozuje, nicméně se zde narodil asi nejznámější Trnavjan sou-
časnosti – Roman Kresta, celosvětově úspěšný jezdec Rallye. 

Co by kamenem dohodil se nachází budova obecního úřadu, kde původně sídlila obecná škola. Roku 
1840 ji nechal vystavět sám lukovský hrabě Seilern. Obecní úřad se z ní stal až v roce 1952, kdy byla 
základní škola zřízena v prostorách bývalé Gargulákovy pálenice. Budova OÚ Trnava a ZŠ Trnava jsou 
stavby s tak pestrou a provázanou minulostí, že si na ně speciálně posvítíme v příštím čísle. 

V domě pod budovou obecního úřadu dříve fungoval obchod rodiny Juříků. Tam, kde se dnes nachází 
„okrasa“ naší obce (rozestavěná víceúčelová budova z r. 1987), se kdysi rozkládal dvůr rodiny Jelénků. 
Za První republiky zde býval Baťův obchod s obuví, za minulého režimu sem soukromí zemědělci při-
nášeli povinné dodávky mléka (součást tzv. kontingentu). Tato budova je připojena k samoobsluze 
(Jednota COOP), která byla slavnostně otevřena 8. července 1978. Ve svahu nad ní nalezneme názvy 
V dolinách a Za sušírňú. Jedná se o pole za sušírnou pana Mozgy, která je do dnešních dnů funkční.  

Pohlednice z roku 1918, šipka ukazuje hostinec Mořice Kohna. 
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Několik desítek metrů pod obchodem se nachází rodinný dům č. p. 109. Po dlouhá léta se však jednalo 
hospodu, které nikdo neřekl jinak než Palérňa. Koncesi k nálevu piva a kořalky získal tento obecní 
hostinec již roku 1864. Od roku 1877 byl v soukromých rukách, zejména v držení rodiny Gerychovy  
a Rafajovy. Palérňa byla vždy více než pouhou hospodou – v různých časových obdobích se zde na-
příklad ubytovávali hosté, hrály kuželky, cvičil tělocvik, odbývaly veřejné schůze, taneční zábavy i diva-
delní představení, a dokonce zde byla pec, kde si lidé mohli chodit upéct své pečivo. Palérňa ukončila 
svůj provoz v 1. polovině 80. let (v posledních letech vystřídala mnoho provozních). 

Jen několik metrů pod bývalou Palérňou stojí učitelská bytovka, postavená roku 1980 s šesti byty; 
sedmý byt byl přistaven (na místě bývalé terasy) roku 1996. Vedle ní stojí komplex ZŠ Trnava.  

Pod dnešní tělocvičnou bylo po r. 2005 zbudováno hřiště. Kdysi zde stála chalupa, kde za První repub-
liky vedl pan Mikerásek, jakožto válečný invalida, svou trafiku. V těsném sousedství stojí hasičská 
zbrojnice. Ta původní zde byla zbudována roku 1911, současná na tomtéž místě stojí od roku 1950, 
přičemž, mimo jiné opravy, zažila přístavbu (1965) a generální opravu, při které zde vznikla ordinace 
obvodního lékaře (1970). Od roku 2013 zde najdeme také obecní knihovnu.  

Pod zbrojnicí se již nachází 
pouze rodinné domy. Zrak proto 
upřeme výš, k Chovančáku. Na 
jeho vrcholu se nachází trať Na 
vrše, kousek níže trať Na pod-
vršu. Zde se rozprostírá Přírodní 
památka Jalovcová louka, která 
od roku 1987 chrání bohatou po-
pulaci jalovce obecného, jenž je 
typický pro valašské pastviny. 
Když půjdeme z vrcholu jižním 
směrem dolů, narazíme postupně 
na Skalky, Tyky (význam ne-
známý), Pod tykama, Nad dolin-
kama, Dolinky, Ozéfkův žleb, 
V tŕní a Na sekyře (pozemek měl 
tvar sekyry).  

Nyní se po silnici dostaneme až k nejjižnějšímu a také nejnižšímu cípu Chovančáku – tam, kde se do 
Trnávky vlévá z pravé strany potůček tekoucí od Podkopné Lhoty. Nad tímto soutokem stojí dům č. p. 
126 – Horních Zemanů (donedávna zde bylo řeznictví). V dobách minulých se jednalo o největší grunt 
v Trnavě. Není divu – v 18. století zde totiž býval panský dvůr. Zápis z roku 1750 o něm mluví o jako 
Novém trnavském dvoře, kde 60 sáhů bylo oseto obilovinami, 30 sáhů ponecháno ladem, 40 sáhů 
využito jako pastviny, 3,4 sáhu traviny a zahrady. Tento dvůr přešel později do vlastnictví německé 
rodiny Gerychové, která v té době byla osvobozena od robotních povinností.  

Za Horními Zemany, na svažitých loukách směrem k vrcholu Chovančáku, narážíme na názvy Za most-
kem, U střešní (ty už zde nenajdeme) a Na zdélce (kdysi podlouhlé pole). Na západní straně Cho-
vančáku se rozprostírá lesík, na jehož spodní hraně se setkáváme s pojmenováním Sprzla. I když vý-
znam tohoto slova není známý, evokuje spíše něco nesympatického. Tomu by nasvědčoval zdejší terén, 
který je velmi členitý a vytváří příkré žleby. Za Sprzlou, směrem k Podkopné Lhotě, nalézáme Zemanův 
žleb (již zalesněná pastvina). Pod ním narazíme na Kadlbek, což je valašský název pro studánku opat-
řenou dřevěným ohrazením vydlabaným ze špalku, která je povětšinou i nadkrytá. 

Dnešní pouť zakončíme za Horními Zemany, na polní cestě vedoucí do Podkopné Lhoty, v místě zva-
ném Klenec. Tento název vznikl zřejmě od výskytu javoru klene, který dorůstá značných rozměrů. Toto 
místo je zajímavé tím, že se zde uskutečnily pokusy o nalezení ropy. Ty trvaly 4 až 5 let a jejich výsled-
kem byl 5000 metrů hluboký vrt. Tyto neúspěšné pokusy byly ukončeny roku 1988. 

 
Pavel Hanulík

Pohlednice z období 1. republiky (vydaná nákladem A. Garguláka) 
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U Lipek – Zmúčiny – Bařiny – Janovsko – Kravín – U Lipek 

U školy – Miluchov – Koliba – Rozcestí – U školy  

2:09 h 

6,6 km 

1:59 h 

5,8 km 
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U hřiště – Díly – Žára – Vysoký grúň – Rovénky – Luhy – U hřiště 

U obrázku – Hájenka – Uhličné – Vápenky – Zápač – Hrušové 

2:40 h 

7,9 km 

1:49 h 

5,6 km 
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Z bečky pod střešňú 
Jana s Martinem odešli z bečky pod střešňú spolu, protože byli jediní, kteří měli tu od-
vahu jít sice kratší, za to v mnoha směroch dobrodružnější cestú do Podkopky. Kámoši 
odjakživa, čeho by sa měli bát? Šak tama šli stokráť. Ale nešlo enom o to, že od Vrtné 
věže kolem Křivákú a hore kopcem chyběly lampy a nezpevněná cesta byla samá luža, 
ale hlavně o bohatý noční život tamního lesa. U krmeliště pro divočáky si dávali dosta-
veníčko potkani a myši, za něma přicupitaly lišky a jezevec a od potoka na lúky vychodili 
ze šáší vysocí daňci. V neposlední řadě sa tam schodili sami divočáci zčerstva vyválaní 

v blatě. Kdo si udělal čas na zastavéní, mohl uslyšet sovy nebo žabí koncert. Kdo šel za úplňku a měl 
trochu rozhled, uviděl třeba kŕdel koček, jak sa lehkým tlapkovým během přibližuje ke stodole nad starú 
Křivákovú chalupú. 

Takové štěstí Jana s Martinem neměli. Byla úplně černá nejtemnější noc, měsíček asi vůbec neplánoval 
vyjít nebo byl možná celý ponořený v novu. Přeskákali blátivé koleje v cestě a mávli ostatním, kteří šli 
na opačnú stranu do Žlébka. Cítili, jak jim křúpú pod nohama kameně a jak je pod stromama ověnul 
chladný větérek od potoka, který potichy bublal z levej strany. Byli dlúho zticha. Když míjali krmeliště 
pro divočáky, už to Jana nevydržala a promluvila: 

„Chodí jich tu prý klidně 20 naraz." Poslední slova sykly do tmy jak zmijí jazyky. "Hm." "Nechtěla bych 
je tady…" Jana měla nastražené uši a její hlas sa vpíjal do černej tmy jako rozlétá voda do kuchyňskej 
utěrky. 

"Pšššt." Zastavil sa Martin. Ozvalo sa chrochtnutí a zafunění z neurčitého směru.  

"Prasata, ty vole!" Zostali stát těsně u sebe a chytli sa za ruku. 

"Pojď, honem." šeptl k ní Martin zblízka. Napřeď rychlo šli, potom už po hrubej makadamovej cestě 
utěkali až kaméní odlétávalo od podrážek černobílých čínských tenisek. Drtili si dlaně, ale vůbec si to 
neuvědomovali. Hlavně co nejrychlej pryč. Do tmy, jak do prázdna. Do černej hlubiny, ale přitom furt 
rovně. Janu švihla přes škraňu halúzka a ona si toho všimla enom tak nejak mimochodem. Adrenalín. 
Asi. Nejspíš. Anebo možná úplně neco jiného. Cesta sa z údolí zdvihla do kopca. Zpomalili a na volném 
prostranství beze stromů už trochu rozeznávali obrys horizontu, což je jakžtakž uklidnilo. Tma byla ale 
pořáď v převaze a tlačila na ně, aby šli těsně vedle sebe. Jana sa spíš enom tak kvůli prolomení udý-
chaného ticha zoptala: 

"Nepoletíja za nama, že ne?" 

"Vím já? Ty máš tatu myslivca." 

"Tož on takové věci neřeší, když má u sebe flintu." Jana si ve svojí hlavě, kde nebylo úplně moc místa 
pro drama, na neco vzpomněla a hneď to muselo do éteru: "Ale tys dnes pil myslivca s vínem! Já sa ti 
divím, že žiješ. Sám jsi prase." Hrála drsňačku. "Také máš ze mne takový strach, jak tam z tych dolů  
u krmelca, jo?" 

"Eště větší, kámo." Martin jí stiskl ruku. Věděla, že sa usmívá. Začala pro srandu trochu mrčat: "Ať už 
jsme doma, dnes je to peklo tady v té divočině. Cestú tam žaby, včil prasata. Dýchat do takého krpála 
už nemožu. Jebne mne." 

"Nemel a poď, Janico. Furt ty tvoje žaby! Jednu chytím a hodím ti ju do výstřihu. Fakt už ale." 

"To by sis mohl zkusit. Nenávidím ťa už enom proto, že na takové věci vůbec myslíš." "Dáme eště  
v zastávce cigaretku, ne?" 

"Tak jo." Za ruku sa držali až do doby, než zaparkovali, aby vytáhli z kapes cigarety a ty věci kolem. 
Nikdo nic nijak nekomentoval a noc si žila dál svojím divokým rozmarným životem mimo světla poulič-
ních lamp. 

 

Irena Vlčková, autorka povídek 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Zasedání zastupitelstva 5. března 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hodin v budově Obecního úřadu v Trnavě. Starosta zahájil 
schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Jednání se osobně zúčastnilo všech 9 zastupitelů. Tím byla splněna 
podmínka usnášeníschopnosti. Na programu jednání byly následující body: 

Záležitosti pozemkové, služebnosti 
I. Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru služebnosti pro D. Vajďáka na pozemku p. č. 

2185 k.ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Obsahem této služebnosti je právo chůze 
a jízdy. 

II. Dodatek pachtovní smlouvy se společností Mamian s.r.o. byl schválen. Předmětem dodatku je 
úprava výměry pozemků a zvýšení pachtovného na 2 000 Kč/ha/rok. 

Finanční záležitosti a dary 
I. Účetní závěrka Základní školy Trnava za rok 2020 byla schválena. Přebytek hospodaření 

4 465 Kč byl převeden do rezervního fondu. Odpisový plán pro rok 2021 byl schválen. 
II. Nájem tělocvičny ZŠ byl stanoven na 360 Kč/hod 

III. Účetní závěrka Mateřské školy Trnava za rok 2020 byla schválena. Přebytek hospodaření  
18 651 Kč byl převeden do rezervního fondu. Odpisový plán pro rok 2021 byl schválen. 

IV. Zastupitelé rozhodli o prodeji podílových listů, které obec investovala ve fondu Amundi Czech 
Republic Asset Management, a.s. 
Hodnota podílových listů dosáhla cca 
185 000 Kč. 

V. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím 
dotace na činnost spolku TJ Sokol Tr-
nava v roce 2021: 30 000 Kč pro žáky 
a 30 000 Kč pro muže. 

VI. Zastupitelé schválili finanční dar 
10 220 Kč pro SK Lyžařský klub Tr-
nava. Částka odpovídá výnosu ze 
sběru železného odpadu, který lyžař-
ský klub organizoval. 

VII. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím 
2 000 Kč společnosti Dotek o.p.s. Do-
tek poskytuje sociální a pečovatelské 
služby se sídlem ve Vizovicích. 

VIII. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím 
5 000 Kč Nemocnici Milosrdných 
bratří Vizovice. 

IX. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím 5 000 Kč Domovu pro seniory Lukov, p. o. 

Obecní bydlení 
I. Žádost L. Štěpána o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 326 byla schválena 

a nájemní smlouva byla prodloužena o rok. 
II. Žádost M. Gerychové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 314 byla schválena 

a nájemní smlouva byla prodloužena o rok. 
III. Žádost P. Katrňákové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 314 byla schválena 

a nájemní smlouva byla prodloužena o rok. 
IV. Žádost A. Pavalové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 326 byla schválena 

a nájemní smlouva byla prodloužena o rok. 
V. Žádost H. Bartíkové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 314 byla schválena 

a nájemní smlouva byla prodloužena o rok. 

 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Výkonnost Amundi CR - Sporokonto Kč



 

32 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2021 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Ostatní záležitosti a žádosti 
I. Usnesením zastupitelstva bylo zastupitelům umož-

něno účastnit se budoucích veřejných zasedání 
distanční formou, pomocí telekonference.  

II. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Do-
hody o výběru poplatků a předávání dokladů s fir-
mou Marius Pedersen a.s. 

III. Zastupitelstvo obce souhlasilo s konáním testování 
závodních vozů Kresta Racing s.r.o. na místních ko-
munikacích obce za stanovených podmínek. 

IV. Zastupitelé souhlasili s konáním Rallysprintu Kopná 
za stanovených podmínek. 

V. Zastupitelé souhlasili se zřízením Z-boxu (výdejního 
místa balíků) společnosti Zásilkovna. Z-box je umís-
těn za obchodem COOP. 

VI. Žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy Záso-
bování obce Trnava pitnou vodou o 3 měsíce byla 
zastupiteli schválena. 

VII. Obecnímu zastupitelstvu byl předložen dodatek  
o prodloužení termínu plnění smlouvy Obnova 
mostu č. TR-06-M přes potok Trnávka v obci Trnava 
– EDS117D919001926. Zhotovitel žádal o prodlou-
žení data dokončení stavby o 4 měsíce na  
30. dubna. Dodatek byl schválen většinou zastupi-
telů. Tři zastupitelé (T. Hubáček, J. Chrastinová a A. Páleníček) hlasovali proti schválení tohoto 
dodatku z důvodu neopodstatněnosti.  

VIII. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o ukládání biologicky rozložitelných zbytků bio-
masy na rok 2021 s obcí Ostrata. 

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

Stavba mostu u hasičské zbrojnice, 27. 12. 2020 
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Zasedání zastupitelstva 21. května 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hodin v budově Obecního úřadu v Trnavě. Starosta zahájil 
schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Jednání se osobně zúčastnilo všech devět zastupitelů, tím byla spl-
něna podmínka usnášeníschopnosti. Na programu jednání byly následující body: 

Záležitosti pozemkové, služebnosti 
I. Zastupitelé souhlasili se zřízením služebnosti D. Vajďáka na sjezd z parcely č. 2185. Služeb-

nost je dle podmínek o zřízení služebnosti zpoplatněna částkou 10 000 Kč. 
II. Zastupitelé souhlasili s uzavřením pachtovní smlouvy s manžely Slováčkovými na parcele 

3086/5 za cenu 1 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.  

 Finanční záležitosti a dary 
I. Do výběrového řízení „Modernizace učebny ma-

tematiky a fyziky na ZŠ Trnava“ byly osloveny 
čtyři společnosti, dvě z nich předložily nabídku. 
Výběrové řízení bylo zveřejněno i na webových 
stránkách obce. Zastupitelstvo souhlasilo s uza-
vřením smlouvy na tuto akci se společností 
KDZ, spol. s r.o. Hodnotícím kritériem byla před-
ložená cena. 

II. Starosta obce předložil smlouvu o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Zásobování obce Tr-
nava pitnou vodou“. Smlouva byla schválena. Díky této smlouvě obec obdrží 90 % nákladů, 
2 359 800 Kč, které budou vynaloženy na projektovou dokumentaci pro výstavbu vodovodu.  

III. Zastupitelé schválili smlouvu se společností Molatrade, s.r.o. na dotační projekt „Snížení svě-
telného znečištění a energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Trnava“. Náklady na 
projektovou dokumentaci 45 500 Kč, administrace dotace 33 000 Kč. Tato projektová doku-
mentace slouží, jako nutná podmínka pro budoucí žádost o dotaci na výstavbu nového veřej-
ného osvětlení v případě, že bude tento dotační titul vypsán. 

Modernizace učebny matematiky  
a fyziky na ZŠ Trnava 

Společnosti Cena 
bez DPH 

KDZ, spol. s r.o. 1 107 264,- 

ARATEC GROUP s.r.o. 1 189 743,- 

p.
č.

 3
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6/
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IV. Zastupitelé podpořili návrh „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
v obci Trnava“. Tato nabídka poslouží k žádosti o dotaci na vybudování venkovního workouto-
vého hřiště na obecní parcele vedle bytového domu č. 314. 

V. Dotace 45 000 Kč na celoroční činnost SDH Trnava byla schválena. 
VI. Závěrečný účet obce Trnava za rok 2020 byl zastupitelstvem schválen. Závěrečný účet i zpráva 

jsou k dispozici na webových stránkách obce v záložce Úřední deska. 
VII. Zastupitelé schválili dar 23 760 Kč pro SK Lyžařský klub Trnava. Výše daru odpovídá výtěžku 

ze sběru železného odpadu, které spolek organizuje několikrát ročně. 
VIII. Starosta obce předložil nabídku na rekonstrukci elektrických rozvaděčů v Mateřské škole Tr-

nava. Rozvaděče nevyhovují revizním podmínkám. Rekonstrukci provede Petr Zvolenský za 
cenu 87 850 Kč bez DPH. Další nabídku předložila společnost PETAS Petřík, s.r.o. s cenou 
99 000 Kč bez DPH. 

Ostatní záležitosti a žádosti 
I. Zastupitelé souhlasí s udělením povolení pro průjezd rychlostní zkoušky Rallysprintu Kopná, 

konané 22. května 2021 za stanovených podmínek. 
II. Zastupitelé ověřili návrh změny č. 1 Územního plánu Trnava a konstatovali, že není v rozporu 

s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem 
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. Podobu platné 
změny č. 1 Územního plánu najdete na webových stránkách obce.  

III. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na uzavření MŠ v období letních měsíců a rozhodlo 
o uzavření po dobu 4 týdnů v termínu od 19. července do 13. srpna 2021. 

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

 

Parcela u bytového domu č. 314 Workoutové hřiště Praha-Dolní Počernice 
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INZERCE 

Redakce hledá parťáky! 
Píšeš příběhy, které jiní obdivují? 

Skládáš verše, které druhé rozesmějí? 

Kreslíš přírodu, lidi? A co třeba karika-
tury? 

Umíš kouzlit s Photoshopem? 

Jsou Tvé fotky kandidáty na příští Czech 
Press Photo? 

Mrazí Tě, když v textu objevíš pravopis-
nou chybu? 

Vymýšlíš rád věci, o kterých ostatní jen 
mluví? 

Máš rád Trnavu? 

Nebo máš prostě jen chuť zapojit se do 
dění?  

Ozvi se nám! 
Vítáme všechny, kteří by s námi chtěli 
posouvat Trnavský zpravodaj dopředu.  

Napiš nám na redakční e-mail:  

trnavskyzpravodaj@email.cz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie titulní a závěrečné strany: Natálie Rafajová 

Uzávěrka podzimního vydání Trnavského zpravodaje pro přispěvatele bude ve čtvrtek 2. září 2021. 
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou zahrnuty. 

Redakční rada Trnavského zpravodaje:
Lubomír VÝVODA, šéfredaktor 
Marie ČERNÍČKOVÁ, editor, korektura 
Pavel HANULÍK 

Tomáš HUBÁČEK, editor, grafika a design 
Adam PÁLENÍČEK   
Eva VAJĎÁKOVÁ   

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

Informace on-line 
Obec Trnava www.trnava.cz Farnost www.farnost-trnava.cz 

www.facebook.com/obectrnava SDH Trnava www.sdhtrnava.cz 

Mateřská škola www.mstrnava.webnode.cz Lyžaři www.lyzari.trnava.cz 

Základní škola www.zs.trnava.cz Střelci www. ssk-zs-trnava.webnode.cz 

Knihovna www.knihovnatrnava.webnode.cz/ 
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