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Tři králové, 1960, archiv Františka Růpy
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Milí čtenáři,

„Hlavně nezkazit první dojem!“ Tato myšlenka se mi zahnízdila v paměti, když jsem poprvé spatřila kresbu Zuzany Vývodové určenou pro titulní stranu vánočního Trnavského
zpravodaje. Pak jsem si přečetla všechny příspěvky, prohlédla všechny fotografie, na které
se můžete těšit, a z pocitu velkého respektu se stala až panická
bázeň. „Dokážu ctěné čtenářské publikum správně naladit, aby
se s chutí pustilo do četby?“ Když by se mi to povedlo alespoň
malinko a knihovnice Věra Matůšů tomuto výtisku dala přednost před další fantasy knihou na jejím kuchyňském stole,
moje sebevědomí dostane jednu pořádně pozitivní dávku. U
výrazu „pozitivní“ se pozastavím.
Tento rok se zcela neočekávaně v malebném a pestrém jazyce
českém najednou vyjevilo, že semafor nemusí být jen jméno
jednoho pražského divadla (samozřejmě s velkým „S“!), či
světelné signalizační zařízení na silnicích či tratích. Pes není
jen čtyřnohé zvíře lidově označované za nejlepšího přítele člověka. Nebo právě „být pozitivní“ neznamená jen, že nahlížíte
na věci z lepší stránky. Apropos, zkuste si o kladech online výuky vyprávět mamince nebo tatínkovi, kterak svému dítku urputně vysvětluje prvočíselný rozklad, či ohebné a neohebné
slovní druhy. Asi by vás poslali někam. Tedy, přesně tam, kam
se to dle místních informátorů povedlo jednomu technicky
zdatnému žákovi slušovické školy. Nezdálo se mu, co paní učitelka vypráví, a tak ji suše z výuky „vykopl“. Přemýšlím, jestli
se s tím dá srovnat zážitek mé mamky, kterak přistihla devítiletého vnuka v online hodině angličtiny paralelně střílet do divných postaviček. „Ale já paní učitelku
poslouchám!“… Trnavské dojmy z distanční výuky nemohou chybět! Tuším, že Ježíšek do mnoha domácností svůj dárek donesl v předstihu – znovu se otevřela škola. Snad tomu tak zůstane až do konce
školního roku.
Úvod .............................................. 3
Události ......................................... 4
Služby ............................................ 5
Mikroregion ................................... 6
Občané rozhodli ............................ 7
Názory zastupitele ......................... 8
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Distanční výuka ........................... 22
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Farnost ......................................... 26
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Lyžaři .......................................... 28
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Zasedání zastupitelstva ................ 36
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V tomto vydání si také můžete projít výsledky podzimních krajských a senátních voleb. Seznamujeme
Vás i s výsledky dotazníku spokojenosti se zpravodajem, který jsme vyhlásili v září. Sešlo se kolem
čtyřiceti odpovědí, což rozhodně není malé číslo. Mile nás také
překvapilo, že většina reakcí byla pozitivní (v původním významu)
a když jsme si neodpovědi troufale vyložili jako neodpovědi, pramenící ze spokojenosti, vnímáme, že vloni nastolené změny se
Vám zamlouvají. Přijímáme to s velkou pokorou. Děkujeme i za
negativní připomínky a bereme je vážně. Každý má právo na názor. Respektováním rozmanitosti a vzájemným nasloucháním se
neustále vyvíjíme uvnitř sebe samých, což se pak odráží v rodině,
v práci, či třeba na ulici, nebo v obchodě. A tak prosíme, pokud
Vám nějaká rubrika není po chuti, přeskočte ji a vězte, že jsou mezi
námi tací, co právě tuto rubriku vyhledávají. Děkujeme.
Konec roku bývá spojen nejen s pohádkami, rodinnými návštěvami, ochutnáváním cukroví. Je to také
čas bilancování a kladení si možná nekomfortních otázek. Snad u tohoto rozjímání za zvuku koled,
s kulisou osvíceného stromečku uvidíme i to, co funguje. A touha po tom rozšířit okruh funkčních věcí,
ať nás provází celým novým rokem!
Za celou redakci Vám přeji Veselé Vánoce, pevné zdraví, pohodu a příjemné čtení!
Marie Černíčková, členka redakce
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2020
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Naše obec, naše radost
Mošty z Hostětína, farmářské sýry, bylinky,
piva z místního pivovaru, kváskový chléb, ale
také cimbálové muziky, taneční soubory nebo
pravý gajdoš. Kulturní a gastronomické perly
destinace Zlínsko a Luhačovicko se představily
v Luhačovicích.
V neděli 13. září od 10 do 17 hodin v Luhačovicích se nacházely stánky s ochutnávkou lokálních dobrot – mošty, marmelády, tradiční
brambůrky, kozí sýry a farmářské produkty,
piva z lokálního pivovaru, bělokarpatské bylinky nebo kváskové pečivo.
Pro děti zde byly tvořivé dílničky z Ateliéru Radost nebo Muzea Bojkovska, byl zde stánek Filmového
uzlu nebo fotokoutek s klobouky. Představila se hudební tělesa: Provodovská šestka, valašský soubor
Portáš s cimbálovou muzikou Juráš, Trnovjanka, nefalšovaný gajdoš Petr Sovják nebo národopisný soubor Klobučan z Valašských Klobouk i countrybeatová kapela Fénix z Uherského Brodu.
Partnery akce byly Zlínský kraj, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Lázně Luhačovice, a. s.
a město Luhačovice.
Za Mikroregion Slušovicko se s velkým úspěchem zúčastnil Pivovar Vranik, s.r.o. v čele se Slávkou
Vraníkovou za odborného dohledu našeho místostarosty Vlasty Bednaříka.
Mgr. Jana Pastyříková, zlinsko-luhacovicko.cz, Martin Kašpárek, starosta obce

Sázíme stromy
Obec Trnava ve spolupráci se společností Sázíme stromy, z. ú. vysadili za
budovou tělocvičny 22 stromů a 10 keřů. Výsadba má pomoci stabilizovat
svah a zlepšit mikroprostředí školy. Výsadby se zúčastnili zastupitelé,
obecní zaměstnanci a veřejnost. Naším garantem je Jitka Plháková. Děkujeme.
Martin Kašpárek, starosta obce
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Svoz komunálního a plastového odpadu v Trnavě 2021
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Svoz plastového odpadu

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1. ledna 2021
•
•
•
•
•
•
•

Nadále bude platit kilometrický tarif, který cestující znají z letošního roku.
Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200 novými vozy (z celkových 350).
Cestovní doklad budete moci zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu, bankovní karty nebo
hotově, a to jak v autobusech, ve vlacích, tak v prodejních místech.
Železniční i autobusová doprava bude ve Zlínském kraji jezdit častěji, zvýší se také možnosti
přestupování díky lepší návazností spojů.
Začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní. Dosavadní kartičky, vydávané dopravci na příměstskou dopravu přestanou platit.
Při přestupu mezi autobusovými linkami, nebudete muset platit nástupní sazbu 9 Kč (při předložení jízdenky z předchozího spoje).
V průběhu roku budou vyměněny dopravní značky autobusových zastávek, které budou pro
cestující přehlednější.

Kde najdete aktuální informace?
WEB: www.id-zk.cz
FACEBOOK: https://www.facebook.com/IDZKCZ
TWITTER: www.twitter.com/IDZK_cz
JIZDNI ŘÁDY: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady
DISPEČINK: 573 775 410, 739 219 254
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MAS Vizovicko a Slušovicko splnila podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021+
Patříme mezi prvních 30 MAS (ze 180) z celé České republiky, které splnily podmínky standardizace MAS. To znamená, že plníme požadavky Ministerstva pro místní rozvoj
(dále MMR) na složení partnerství, kompetence rozhodovacích a kontrolních orgánů a nastavení procesů v souvislosti
s udělováním dotací v následujících letech.
Splnili jsme tak první krok v přípravě na nové programovací
období 2021–2027. Dalším krokem, který nás v následujících měsících čeká, je předložení koncepční části připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje tzv.
SCLLD ke schválení MMR. Zde budou pojmenované problémové oblasti našeho území a navržena potřebná opatření
pro jeho udržitelný a vyvážený rozvoj.
Do nového programového období se rozšíří také území naší
MAS. Obec Držková se stala 21. obcí, která schválila zařazení svého území do působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. Po úspěšné spolupráci s MŠ Držková v projektu Naše
škola – naše radost II, tj. místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání, se těšíme na spolupráci celé obce Držková a dalších subjektů.
Naším cílem je co nejdříve zvládnout tento proces a pokračovat ve vyhlašování nových výzev.
Ing. Pavel Elšík
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Výsledky senátních a krajských voleb 2. - 3. října 2020 v Trnavě
Volby do senátu - 1. kolo

Volby do senátu - 2. kolo
Volební účast: 9,42 %

Počet hlasů

Volební účast: 34,63 %
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Výsledky dotazníku Trnavského zpravodaje, podzim 2020
Jak jste celkově spokojen/a se zpravodajem?

Kolik příspěvků si přečtete?
Počet odpovědí: 39

Počet odpovědí: 39
Velmi spokojen
Spokojen
Nespokojen

33,30%

3

Všechny

1

Témeř všechny

66,70%

Polovinu

20

15

Pouze několik (do 3
příspěvků)

Které rubriky čtete nebo Vás zajímají? (můžete vybrat více možností)

Top 5

Aktuality z obce, slovo starosty, dotace
Kalendář akcí
Matrika
Historické fotografie
Shrnutí ze zasedání zastupitelstva Tomáše Hubáčka
"Místa v Trnavě" Pavla Hanulíka
Rozhovory
Zprávy ze spolků
Zprávy ze základní školy
Povídky Ireny Vlčkové
Ekonomické okénko Adama Páleníčka
Zprávy z mateřské školy
Články Marie Černíčkové
Slovo pana faráře
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Výsledky zpracoval: Tomáš Hubáček
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Půlka za námi. A co dál?
Milí sousedé,
blížící se závěr roku nabízí prostor pro zastavení, přemýšlení
a zhodnocení toho, jak jsme prožili uplynulých několik měsíců.
Jaké události vstoupily do našeho povědomí, kde jsme sklízeli úspěch anebo
naopak, kde nás život musel poučit sám.
Tuto atmosféru v mém případě podtrhuje i skutečnost, že v říjnu 2020 to byly dva roky od
chvíle, kdy Trnavjané přišli k volbám a vložili
důvěru ve správu naší obce devíti zastupitelům
včetně mě samotného. Považoval jsem to za obrovskou životní jiskru. Nyní jsme v polovině
mandátu a já stále cítím velký vnitřní závazek
nezklamat. Do trnavské (ne)politiky jsem
vstoupil s ideály a nápady, které jsem chtěl ihned realizovat. Čas od času jsem narážel a byl
přehlasován. Ale o tom ta demokracie je. Naštěstí se to nestávalo tak často.☺ Na zásadním
jsme se vždy se zastupiteli shodli. Všem nám
jde o to, aby v Trnavě byla kanalizace nebo vodovod. Nebo aby naše základní a mateřská škola
byly skvělým místem pro děti naše, i přespolní.
S ubíhajícím časem jsem začal objevovat určité
limity, se kterými se u nás v Trnavě podle mého
názoru potýkáme. Posledním impulzem se stala
skutečnost, kdy jsme v redakci Trnavského
zpravodaje vymýšleli novou rubriku pro nás zastupitele. Vidíme to běžně v jiných obcích a
městech, konec konců i z dotazníku, který jsme
uskutečnili v září, nám vyšlo, že lidé mají zájem
o informace z obce, o to, kdo a jak je zastupuje.
Koncept byl jednoduchý. Všem zastupitelům
položíme jednu otázku a oni dostanou jednu devítinu stránky na svou odpověď (10 vět). První
otázka, kterou zastupitelé dostali, byla tato:
1) Jak hodnotíte uplynulou polovinu volebního
období, co nás čeká v tom dalším? Na čem jste
se podílel(a)?
Ta neshledala velký úspěch, a proto jsme s redaktory vymysleli a nabídli tři nové otázky:
1) Nacházíme se v polovině volebního období.
Co už se podařilo a jaké jsou teď pro vás priority?

3) Co Vás baví na práci zastupitele?
Tato rubrika byla smetena ze stolu jako nepotřebná. „Služebně starší“ zastupitelé odmítli
tuto formu prezentace. Domnívám se, že tento
nápad by pomohl v informování a rozhodování
lidí. Každý jsme jiný a je zcela v pořádku, že
některým lidem jsou bližší názory takové a druhým jiné. Toto mě natolik zaskočilo, že nyní považuji za potřebné upozornit na principy, kde
sdílím odlišné postoje.

“Občané se o obecní dění nezajímají
Účast veřejnosti na zastupitelstvu není valná.
Přemýšlel jsem mezi kolegy nahlas, co s tím.
Vidím dva možné postoje, jak se k tomu zastupitelé mohou postavit. První znamená nedělat
nic. Řekneme si, že občan nemá zájem, nečte
úřední desku, neúčastní se zasedání. Varianta
druhá, mnou preferovaná, jít občanovi naproti.
Otevřít úřad, jak to jen jde. Dělat například veřejná zasedání zastupitelstva on-line. Jednoduché řešení, které nic nestojí. Každý z Vás, by si
tak z pohodlí obývacího pokoje mohl pustit živý
přenos a pozorovat, jak se který zastupitel vyjadřuje, jaké kdo má názory, s jakými fakty operujeme, než vydáme usnesení, které má dopad
na náš život v Trnavě. Zkrátka umožnit Vám
koukat nám pod prsty a mít nad veřejnými záležitostmi větší možnosti dohledu. Doba pokročila, není nutné, aby se občané museli účastnit
schůze na místě, jako před desítkami let.
Pojďme využívat dnešní technologie. Výhodou je jistě i to, že tato forma nám umožňuje dát
prostor všem z Vás, kteří máte dotazy na nás
a na projednávanou záležitost.
Před sebou máme dva roky. I přesto, že nás čeká
největší infrastrukturní stavba v historii obce,
nezapomínám na své názory a ideály, se kterými
jsem do trnavského komunálu šel. Zůstávám
optimistou. Čas ukáže, že pluralita názorů není
hanba a není se čeho bát.
Třeba se ještě do voleb prostřednictvím internetu objevíme i u Vás v obýváku. Trend je
jasný. A pokrok nezastavíš! Ani v Trnavě.
Krásné svátky všem a mluvme spolu nejen
o Vánocích!
Tomáš Hubáček, zastupitel a redaktor

2) Kde vidíte největší rezervy v rozvoji Trnavy?
Jaké překážky musíte zdolávat?
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Předvánoční posezení seniorů
Vážení a milí,
blíží se Vánoce a my jsme se společně s Vámi měli potkat první adventní neděli v restauraci a penzionu
Vraník. Letos nám situace nedovolila, abychom společně prožili krásné odpočinkové odpoledne. Moc
nás to mrzí, neboť společné setkání je vždy o pohodě, přátelském povídání a milém vystoupení našich
nejmladších. Všichni se vždy těšíme na koledy, básničky v podání dětí z mateřské školy a hudební
doprovod paní ředitelky. Vzájemně si užijeme blízkost, dobré jídlo, pití, ale také příjemné tóny harmoniky, při které si všichni zazpíváme.
V letošním roce jsme mimořádně přistoupili k malému dárku, který všichni senioři nad 68 let dostali do
schránky, a to včetně přání od našich nejmenších a také s přáním obecního úřadu.
Věříme, že nový rok nám všem přinese více společných setkání, a že si příští rok tu první adventní neděli
opět spolu vzájemně užijeme.
Přejeme Vám všem kouzelný vánoční čas, rodinnou vzájemnost, lásku.
V novém roce 2021 Vám všem přejeme dny plné naděje, kapičku štěstí, pevné zdraví, hodně síly, žádné
hádky a samé dobré lidi vždy nablízku.

Vítání občánků
Je to jako pohádka,
když začne život děťátka.
přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Tato krásná básnička nám navodila příjemnou atmosféru při vítání občánků, které proběhlo netradičně,
a to na travnaté ploše u základní školy. V sobotu 3. října nám ráno vysvitlo krásné hřejivé sluníčko a my
jsme mohli přivítat naše nejmenší mezi spoluobčany.
Protože bychom to nezvládli najednou, rozdělili jsme si rodiče a jejich děti podle narození. Přivítali jsme
21 dětí, které se narodily od července 2019 do srpna 2020. A to 12 chlapečků a 9 holčiček. Všichni byli
i s rodiči pohodoví a usměvaví.
Užili jsme si vzájemnou blízkost, krásné pásmo písní a básní v podání děvčat 6. třídy pod vedením paní
učitelky Hanky Bartíkové. Za to jim patří velké poděkování.
Rodiče se nám podepsali do pamětní knihy, maminky si odnesly růži a tatínkové dostali obálku pro své
dítko. Obecní úřad poskytuje příspěvek 2 tisíce korun na dítě. Rodiče zakoupí miminku přesně to, co
potřebuje.
Na závěr si děti pohověly v obecní kolébce a společně s rodiči i s dědečky si pořídily několik fotografií.
Letos nám některé děti i chodily, což byla změna, ale velmi příjemná. Všichni jsme si také pochutnali
na trnavských vdolečcích, prohodili několik slov a užili si krásné dopoledne.
Chtěla bych popřát všem dětem hodně zdraví, klidné a radostné dětství, hodné a pozorné rodiče, hodně
smíchu a co nejméně smutku, zkrátka do života jen to NEJ … abyste rostly k radosti a spokojenosti
svých rodičů a nás všech.
Helena Březíková, místostarostka

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2020
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Rozsviťme Trnavu!
V pátek 30. října 2020 se podařila hezká
věc. Úderem šesté hodiny večerní, za
doprovodu hudby, se naše Trnava rozzářila. Svítily svíčky, lampičky, lucerny,
lucerničky, spousta dýní a lampiónů.
I když nás počasí nepustilo ven, rozsvítilo mnoho oken, balkónů a vstupů do
domu.
Duchem tohoto rozsvícení bylo, se
v této pro všechny stejně neznámé a nevítané době, symbolicky spojit s rodinou, kamarády a sousedy. Zapálenou
svíčkou vzpomenout na ty, co už s námi nejsou.
Bylo moc milé a silné sledovat, kolik lidí je uvědomělých a vnímá práci těch, co jsou v prvních liniích,
v oněch dnech tak umocněné obrovským nárůstem koronavirové nákazy ve Zlínském kraji.
Toto symbolické propojení a podpora nebyly jen u nás. Světélkující pozdravy a souznění do Trnavy
jsme dostali z Podkopné Lhoty, Ameriky i Ukrajiny.
Každý svítil za svým cílem a myšlenkou. Moc děkujeme za tak hezké a ten večer společné lidské gesto.
Eva Vajďáková, členka kulturní komise

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2020
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Betlém v trnavském parku od Martina Bořuty

Tradiční betlém u Barbořáků
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Dělo se v Trnavě při kulatinách…
Před 100 lety
1. prezident Československé republiky, Tomáš Garrigue Masaryk, ve svém projevu 21. listopadu 1920 přiznal, že až smrt
Slavomíra Kratochvila se stala
jedním z hlavních důvodů pro jeho definitivní
protirakouské rozhodnutí. Slavomír Kratochvil
byl synem trnavského nadučitele Františka Kratochvila a pro svou protirakouskou činnost byl
23. listopadu 1914 zastřelen na dvoře okresního
soudu v Ostravě. Slavomír Kratochvil je tak
označován jako 1. oběť domácího odboje a v Trnavě mu byla na budově obecního úřadu, jeho
rodiště, slavnostně odhalena pamětní deska dne
26. července 1936.
Před 90 lety
Roku 1930 zastával post starosty obce Rudolf
Vičík z č. p. 2 jakožto v pořadí 20. starosta Trnavy. Období jeho působnosti trvalo čtyři roky
(1928–1932), stejně jako období všech ostatních prvorepublikových starostů. Tak jako jiní,
i pan Vičík vykonával svůj úřad ze svého domu.
Před 80 lety
V průběhu válečného období vykonávali zastupitelé obce podle pamětníků svou funkci výtečně. Paní Bečicová řečená Záborská vzpomínala na situaci, kdy Němci hledali u obecních
zastupitelů „pasekáře Záborského“ kvůli podezření na přechovávání partyzánů.
I když zastupitelé věděli, o koho se jedná, pan
Rafaja statečně odpověděl: „Takový Záborský
tady nikde není.“
Před 70 lety
V polovině 20. století oficiálně ukončil svou
činnost trnavský mlýn. V letech 1940–1950
provozoval mlýn pan Josef Lechner, kdy jej využíval pouze k pilařství. Rodina Lechnerova zde
žila i nadále. V posledních letech však mlýn osiřel a zchátral. Proto bylo rozhodnuto o jeho stržení.
Před 60 lety
Byla dovršena 100% socializace obce. JZD Trnava hospodařilo na téměř 100 % výměry katastru obce a taktéž úkoly obce byly téměř
shodné s úkoly JZD. Při dodávkách do státních
fondů obilovin byl úkol splněn na 114 %.
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2020

Před 50 lety
Dokončení generální opravy zbrojnice a zdravotního zařízení (vzniká zde ordinace obvodního lékaře, kde se ordinuje třikrát týdně). Dokončení generální opravy budovy MNV, včetně
přístavby sociálního zařízení. Budování cesty
na Luhy. Rekonstrukce skupinového vodovodu
– 1. etapa. Rekonstrukce klubovny v pohostinství Na rozcestí.
Před 40 lety
Opětovná integrace obcí Trnava a Podkopná
Lhota. Dokončení kanalizace v dolní části obce.
Dokončení šestibytovky pro učitele. V obci je
104 automobilů, 49 automatických praček,
263 televizorů a 15 barevných televizorů.
Před 30 lety
Dne 8. – 9. října 1990 proběhly první svobodné
parlamentní volby. 24. listopadu 1990 také proběhly volby do obecního zastupitelstva; již bez
Podkopné Lhoty. Prvním starostou je Josef
Gajdošík. O Vánocích z rozhlasu hrály před
Půlnoční mší svatou vánoční koledy.
Před 20 lety
Radek Hanáček se stal mistrem ČR ve střelbě.
Byl zřízen obecní infokanál. Azylanti v Kolibě
na Paprádné přijali oděv shromážděný charitativní Tříkrálovou sbírkou, která se v obci konala.
Před 10 lety
Byla dokončena fasáda obecního úřadu a vybudován bezdrátový rozhlas. Proběhla částečná
výměna oken ZŠ, včetně výměny dveří. Probíhají jednání o pokračování stavby silnice
a chodníku.
2020
I Trnava je zasažena celosvětovou pandemií nemoci Covid-19. Obecní úřad pracuje na co nejplynulejším chodu této krizové situace, místní
dobrovolníci se podílí na zásobování zejména
starších spoluobčanů materiálními věcmi denní
potřeby, rodiče zapojují síly při realizaci
distanční výuky žáků ZŠ Trnava. To vše je naší
dobrou vizitkou.
Pavel Hanulík, redaktor
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„Nedá se určit, jakou knihu by si měli všichni přečíst, každému sedí
něco jiného!“ myslí si knihovnice Věra Matůšů
„To nemá být rozhovor o knihovnici, ale o knihách a knihovně! Já nejsu důležitá,“
vyhrkla na mě paní VĚRA MATŮŠŮ (72), sotva jsem překročila práh knihovny.
Z každého slova pak bylo znát, jakou úctu ke knihám chová. Očekávat, že má paní
Matůšů po osmé večerní zapnutou televizi a tupě zírá na nekonečné příběhy Ordinace, je zcela lichá představa. S pravděpodobností rovnající se jistotě byste ji
zastihli sedící za kuchyňským stolem, hltající další stránku nějakého sci-fi románu. Ty čte totiž nejraději. Teď už si udělejme pohodlí, uvařme kávu či čaj a začtěme se do vypravování (ne)obyčejné ženy.
Příští rok tomu bude 45 let, co se staráte o
trnavskou knihovnu. Co tomu předcházelo?
Můj tatínek byl vášnivý čtenář a já jsem to po
něm zdědila. Vyrůstala jsem ve Slušovicích a na
základce jsme měli školní knihovnu, o kterou
jsem se starala. Moc mě to bavilo. Pak jsem se
vdala a přestěhovala do Trnavy, a jakmile jsem
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zjistila, že je tu knihovna, začala jsme do ní chodit, později i s dětmi. Když se tehdejší knihovnice, paní Růpová, přestěhovala na Hrobice, dostala jsem nabídku knihovnu převzít. Souhlasila
jsem a pořád mě to baví.
Trnavská knihovna několikrát stěhovala.
Můžete přiblížit, co stěhovací martyrium obnáší?
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Stěhování knih není žádná sranda. Původně sídlila knihovna v současné klubovně hasičů, tady
na zbrojnici. Potom se paní Bonaventurová přestěhovala z obecního úřadu a rozhodlo se, že se
knihovna přemístí tam, do přízemí. Z krajské
knihovny jsme dostali nové regály a s pomocí
sokolů se knihy podařilo převézt. Mimochodem stejný nábytek tady používáme dosud.
Jenže lidem nevyhovovalo, že za starostou musí
chodit po schodech nahoru, a tak jsme se mezi
sebou prohodili. Tehdy jsem si knihy naskládala
do pytlů a sama si je vynesla. Později paní starostka rozhodla, že z prostorů nechá vytvořit zasedací místnost, a knihovna se s pomocí hasičů
přestěhovala do školy. Tam to bylo senzační.
Bylo tam teplo, velká okna a spousta dětí. Když
měly pauzu, různě pobíhaly po chodbě. Já jim
přizpůsobila otvírací dobu a začaly chodit do
knihovny. Děti si ji oblíbily, chodilo i 15 najednou. Četla jsem jim pohádky, ony si kreslily,
psaly si úlohy. Pak se k dětem přidali i někteří
rodiče, kteří si vyzvedávali své ratolesti a já je
trochu zdržela (směje se). To bylo opravdu nejkrásnější a „nejplodnější“ období.

Kolik je zaregistrovaných čtenářů?
92 lidí. Eviduju si je pěkně postaru, na kartičkách, protože mi zatím nepředstavili takový
elektronický systém, který by umožnil sledování historie výpůjček. To jde zapsat pouze na
lístečky. (směje se) Na každé průkazce mám
číslo čtenáře, bez jména a příjmení kvůli
ochraně osobních údajů. Podle čísla pak dohledám příslušný list výpůjček a ohlídám si, že čtenáři nedávám knihu, kterou už četl.
Je nějaký strop, kolik knih si může jeden čtenář půjčit a na jak dlouho?
Jeden čtenář může mít vypůjčeno maximálně
10 tiskovin, nejen knih ale časopisů. Půjčuje se
na měsíc. Většina čtenářů knihy vrací včas. Asi
pomáhá, že skoro na všechny čtenáře mám telefonní číslo, takže když už se blíží termín na vrácení, zavolám jim. Za pozdně vrácenou knihu se
platí poplatek 20 Kč, jinak jsou služby zdarma.

Aktuálně knihovna opět sídlí v budově
Hasičské zbrojnice. Jak k tomu došlo?
Jelikož se prostory knihovny ve škole zrekonstruovaly a místnost se nyní používá jako „skybox“ s výhledem do tělocvičny, v roce 2013 se
knihovna přestěhovala sem. Tady je to fajn, jen
trochu osamělé. Hasiči se scházejí jen jednou
týdně, nic dalšího se tu neděje, a tak je budova
studenější. Naopak výhodou této knihovny je,
že si čtenář může knihy vybírat, jak dlouho
se mu zachce, může si sednout ke stolu a začíst se. Není to tu jen o půjčování jako ve velkých knihovnách.
Změnilo se posledním přestěhováním složení
čtenářského publika?
Ve škole logicky chodily převážně děti, sem
zase spíše dospělí. Navíc děti mají velkou knihovnu i ve škole. Průměrně knihovnu navštíví
7 čtenářů. Jen teď koronavirus a deštivé počasí
nám do čísel návštěvnosti hází trochu vidle.
Standardně je otevřeno každý čtvrtek odpoledne
od tří do šesti hodin.
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Jaké knihy si obvykle odnášejí děti a dospělí?
Děti si chodí pro knihy povinné četby ze školy,
nebo aby splnily povinný počet knih. To pak
hledají buď ty nejtenčí knihy, nebo zfilmované
příběhy, které znají. Muži hodně vyhledávají
naučnou literaturu třeba o 2. světové válce, detektivky, ženy nejvíc červenou knihovnu. Občas
čtenářům podstrčím něco jiného, jiný žánr:
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„Zkuste toto, třeba se Vám to bude líbit!“ Reakce? Ještě si nikdo nestěžoval.
Chodí do knihovny jen Trnavjani? Nebojíte
se, že po vydání tohoto rozhovoru bude knihovna praskat ve švech?
Přála bych si to! (směje se). Ale myslím si, že
kdo chce, ten chodí už teď. Jezdí sem i z Podkopné Lhoty, nebo ti, kteří se z Trnavy odstěhovali. Například jedna paní ze Zlína říkala: „To
je hrozné! Já jsem tam nemohla nic najít. Ale
vím, že když mi dáte něco na čtení, bude to stoprocentně dobré!“

ve Zlíně se dále ještě využívá výměnný knižní
fond, který se pravidelně obměňuje. Dvakrát
ročně obecní úřad zajisti převoz cca 120 knih do
naší knihovny a zajistí také odvezení zpět. Za to
velmi děkuji. Pak je ještě výměnný soubor na
přání, to si sama řeknu, co bych chtěla, a někdo
z obce je převeze. To bývá okolo 30 knih. Takže
jsou tu prakticky pořád nové knihy.
Pokud mám doma nějakou knihu navíc,
mohu ji sem přinést?
Záleží, co je to za knihu. Jestli je to novinka, tak
ano. Já ji zapíšu jako dar čtenáře. Staré knihy
ale nepřijímám, o ně není zájem.
Jak se naopak uvolňuje knihám místo?
Při inventuře. Historicky spadáme pod Obvodní
knihovnu Jižní Svahy. Z ní každých pět let dorazí jejich pracovníci a ti knihy spočítají. Dřív
se dělala inventura ručně, knihy se na hřbetu
očárkovaly, což je na některých patrné dodnes.
V posledních letech už se ale knihy inventarizují pomocí čtečky čárových kódů. Každé loučení s knihou je pro mě těžké…

I za nás platilo, že některé děti čtenářské deníky opisovaly od kamarádů. Kdo nebo co
podle Vás utváří kladný vztah ke knihám?
Určitě rodiče. Myslím si, že pokud rodiče čtou
na dobrou noc svým dětem pohádky, i ony si
pak návyk čtení získají, četbu si oblíbí a přinese
jim to pak i do života hodně dobrého, například
se budou lépe učit. Máme tu i krátké pohádky,
s výběrem ráda pomůžu.
Co předchází tomu, aby se kniha objevila
v trnavské knihovně?
Od obce každý rok dostávám příspěvek 10 tisíc
korun. Za to nakoupím kolem 45 knih. Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše
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Hodně lidí upřednostňuje používání e-čteček, nebo poslouchají audioknihy. Jak se
k těmto trendům stavíte Vy?
Pro mě je klasická knížka zážitek, relax, radost.
Čtečka mi vůni nové knihy nedokáže přivodit.
Moji vnuci se diví: „Babičko, tys neměla ve
škole kalkulačku? Tys neměla mobil?“ Za velmi
krátkou dobu se svět velmi změnil. To je v něčem dobré, ale má to taky negativa. Dřív se posílala přáníčka, teď se přeje přes telefon a za pár
minut, ani nevíte, kdo vám volal. Nemáte nic
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v ruce. To samé s fotkami. Tady se to nejvíc
projevuje tím, že si už lidé nepůjčují naučnou

Čtu všechno kromě
zamilovaných románů
literaturu, všechno si dohledají na internetu.
Kolik hodin denně čtete?
Ke knize usedám každý večer a snažím se jít kolem 22 hodiny spát. Ne vždy to dokážu. Je to
pro mě droga. Za to televize mi nic neříká…
Našli by se mezi čtenáři tací, kteří jsou podobně nadšenými čtenáři jako Vy?

Howeye. Je to výborný fantasy román s paralelou se současností.
Před čtyřmi roky jste převzala mimořádné
ocenění Zlínského kraje. Co to pro vás znamenalo?
Velmi mě to potěšilo, stejně jako ocenění od
Obecního úřadu. Asi je to za výdrž. (směje se).
Však taky, když na to přijde, říkám, že už toho
musím nechat. Ale třeba knihovnice z Jižních
Svahů tyto moje úvahy shazují: „Pche, Vy si
myslíte, že jste nejstarší knihovnice? Nejste!
Ještě vydržte!“

Ano, jsou tu takoví. Někteří dospělí přečetli
všechny naše knihy. Těch je tu zhruba 3800.
Co vás baví na této práci?
Baví mě kontakt s lidmi. Jelikož jsem v důchodu, jsem ráda za každou příležitost setkání
s jinými lidmi, povídáme si o knihách, ale
i třeba životě, zahrádce…
Vy sama čtete všechno, nebo existuje nějaký
žánr, kterému se obloukem vyhýbáte?
Když jsem byla mladá, bavily mě historické romány. Později mě moje děti přivedly k detektivkám, hororům a sci-fi. Teď čtu všechno vyjma
zamilovaných románů. Těm jsem nikdy nepřišla na chuť.
Za pár dnů budou Vánoce a spousta lidí ráda
naděluje pod stromeček knížku. Dala byste
na nějakou tip?
To nejde. I proto, že ženy většinou čtou zamilované romány… (směje se). Myslím si, že bychom se vždy měli hlavně zamyslet nad tím, co
čte ten, komu knihu darujeme a podle toho vybrat knihu. Ale abych teď řekla: „Všichni kupujte Stiega Larssona!“ To ne. Navíc se mi zdá,
že konkrétně severskými detektivkami je trh už
hodně přesycený.
Jaká kniha Vás v poslední době zaujala?
Právě jsem dočetla trilogii Silo od autora Hugha
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Foto nahoře: Plaketa ocenění od Obecního úřadu Trnava.
Foto dole: Slavnostní ocenění Knihovna roku 2016 Zlínského kraje, Zdroj: Archiv Zlínského kraje https://www.krzlinsky.cz/zlinsky-kraj-ve-spolupraci-s-krajskou-knihovnouocenil-nejlepsi-knihovny-a-knihovniky-aktuality13450.html

Máte tip na někoho, komu byste štafetový kolík mohla předat?
O nikom nevím. Ono to taky chce se tomu věnovat, a to vyžaduje kvanta času. Když pan starosta najde někoho šikovného s láskou ke knihám, ač to pro mě nebude jednoduché, knihovnickou židli mu samozřejmě přenechám.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům zpravodaje?
„Všechny Vás zvu do knihovny na příjemné
chvíle strávené s knihou a ráda vám k tomu uvařím i kávu či čaj!“
Marie Černíčková, členka redakce
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Zprávičky z mateřské školičky
Dovolte, jak je mým zvykem, Vás všechny pozdravit v tento adventní čas a popřát všem
lidem dobré vůle hlavně hodně zdraví. Od září, kdy jsem naposledy psala příspěvek,
uběhly dva měsíce a věřte mi, že v naší školičce to ubíhá nějak moc rychle. Výchovněvzdělávací činnost s našimi nejmenšími obohacujeme nejrůznějšími aktivitami. I když
situace, která v říjnu nastala a doposud trvá, nám neumožnila uskutečnit všechny plánované akce, přece jen jsme se nenudili. Ještě než budu pokračovat ve výčtu aktivit, chtěla bych poděkovat
rodičům, kteří pochopili vážnost situace v době největšího výskytu pandemie a nechali si své děti, pokud
jim to situace dovolila, doma. Jako jedna z mála mateřských škol v okolí jsme měli zavřeno pouze šest
dní a při dodržování hygienických opatření se v mateřské školce nákaza nerozšířila a provoz mohl pokračovat dále. Snad u toho i nadále zůstane a my si budeme moci s dětmi užívat krásný adventní čas.
A teď se podívejte na fotodokumentaci z akcí, které se nám podařilo zrealizovat.
V listopadu a prosinci jsme se vzdělávali s Malou technickou univerzitou:

Do naší mateřské školy zavítal známý zpěvák Pavel Novák s úžasným programem.
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Na počest svatého Martina jsme si upekli výborné rohlíčky: A později jsme pekli a zdobili perníčky.

A touto fotografií se s Vámi loučím a přeji všem pokojný a klidný nadcházející rok 2021.
Marcela Hanulíková, ředitelka školy
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Základní škola v Trnavě
„Z večera usíná valašská dědina, vánoční ticho sa na ňu snášá.
V izbičce dokola sedí kolem stola, při černej hodince chasa naša.
Koleda ozve se, izbečkú sa nese,od stropu bělá sa nitka tenká.
A na ní zlehúčka točí sa bělučká ze dřeva řezaná holubička.
Ta chrání rodinu, valašskú dědinu celý náš dobrý a pokojný lid.
Zlehúčka padá sníh, hlas zvonů vánočních hlásá po dědině pokoj a mír.…“

Vánoce jsou jistě pro všechny nejkrásnější svátky v roce a toto jsou slova mojí oblíbené valašské koledy.
Když si na ni vzpomenu, mám pocit klidu, pokoje a radosti.
Naše škola byla a je v posledních měsících hygienicky důkladně uklizená, všechny lavice, židle a stolky
srovnané. Nikde se nepovalovaly rozházené a zapomenuté věci, nikdo tu nekřičel, neběhal, nehrkal s nábytkem, nestrkal se s kamarády, nežaloval, nezlobil, nedupal, nedrobil, nemluvil. A bylo tu ticho.
Dlouhé ticho. Takové smutné ticho, které jsme si nikdo nepřáli.
Naštěstí už skončilo! Od 18. listopadu jsou ve škole prvňáčci a druháčci, od 30. listopadu všichni ostatní
žáci ze třetí, čtvrté a páté třídy, deváťáci a přibližně polovina ostatních žáků II. stupně. Na jak dlouho to
bude, to nikdo nevíme. Ale co vím naprosto přesně a jsem moc ráda, že jsme se všemi dětmi a jejich
úžasnými rodiči zvládli i tuto etapu nezvyklého vzdělávání společně!
Čekají nás nejkrásnější svátky v roce a já přeju všem dětem a jejich rodičům pokojné a klidné Vánoce,
plné pohody a radosti.
Všem pedagogickým i správním zaměstnancům naší školy přeju krásné Vánoce se svými rodinami
a všem ostatním čtenářům Zpravodaje hodně zdraví a spokojenosti.
Děkuji našemu zřizovateli Obecnímu úřadu v Trnavě, Spolku rodičů a přátel školy a všem sponzorům,
kteří nás podporují a pomáhají nám.
Přeji všem lidem dobré vůle šťastný nový rok!
Helena Vývodová, ředitelka ZŠ Trnava
P.S. Nezapomeňte na holubičku!
20
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Mikuláš „ve škole“
Letošní Mikuláš byl opravdu velmi
netradiční. Nechodili jsme po třídách jako obvykle, ale byli jsme
venku před trnavským betlémem.
Nálada byla dobrá, všichni jsme si
to moc užili. Počasí nám v rámci
možností přálo, děti odříkaly moc
pěkné básničky, za které dostaly
balíčky. Za balíčky moc děkujeme
SRPŠ a za půjčení kostýmů SDH
Trnava. Přejeme krásné prožití vánočních svátků.
E.Dovrtělová, B.Uhlířová,
A. Chrastinová, 9. třída
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Z distančního deníku češtinářky
Můj milý deníčku, říká se, že člověk má v životě
zažít všechno. Ale jestli zrovna tohle jsem toužila
zažít… Také se říká, že člověk se neustále učí
a nouze naučila Dalibora housti. Mě naučila koronavirová nouze skypovat (čti skajpovat). Ne, že
bych tuto činnost nikdy předtím neprovozovala,
ale vždy to bylo o tom, že mě posadili před displej,
z něhož na mě mávali příbuzní vzdálení stovky kilometrů. Teď jsem se ocitla v pozici toho, kdo skypovou konverzaci vede, kdo rozdělí třídy do skupin a podle dohodnutého rozvrhu vyzývá k hovoru
– a to i ty, kteří se mnou evidentně hovořit nechtějí. Mé první online hodiny občas vypadaly
jako v tom vtipu, který jsem slyšela v rádiu – „online vyučování často připomíná spiritistickou seanci: „ „Alenko, jsi tady s námi? Jestli jsi tady,
ozvi se!“ Pak jsem se dozvěděla, že mým nezadatelným právem je požadovat, aby žáci měli zapnuté kamery – inu, člověk se pořád učí. Tím se
naše vzájemná komunikace značně vylepšila. Zároveň jsem si uvědomila, že vstupuji do soukromého prostoru svých žáků, že se stávám nedobrovolným hostem v jejich domovech.
Když slyším v pozadí lehce hysterické: „Zase sis
neuklidil pokoj, kolikrát ti to mám říkat…“, jako
bych slyšela samu sebe. Uklidňuje mě vědomí, že nejenom mě přepadají záchvaty pořádkumilovnosti,
které bývají ovšem pánskou částí naší domácnosti zcela ignorovány. Zajímavé je také rozpoznávání
různých zvuků: vysavač, hlasitý telefonní hovor, ale také hůře identifikovatelné zvuky, které jsou vysvětlovány jako: „…to škrábe náš pes na dveře“ nebo „…to jde od nás, řemeslníci nám dělají fasádu.“
Co se týká technického vybavení pro online výuku, každá rodina se s tím potýká, jak se dá. Někdy
nastávají scénky typu: „Urči slovní druh, Jardo (jméno je pozměněno).“ Nic. Opakuji zadání. Jarda mlčí.
Zato se ozve někdo jiný: „Paní učitelko, on tady vůbec není, on se odpojil.“ Teprve teď si všímám, že
je Jarda nějaký strnulý. Do toho mi zapípá mobil. SMS od Jardy: „Omlouvám se, vybyl se my tablet.“
Dvě hrubky v jedné větě – noční můra každého češtináře.
Samostatnou kapitolou při online výuce jsou rodiče ukrytí v pozadí mimo kameru a bedlivě sledující
každý pohyb svého dítka. To jsou pak scénky, kdy položíte otázku, dotázaný uhne pohledem do strany,
odkud se ozve šeptem nápověda. Dotázaný mlčí. „Tak to řekni,“ ozve se hlasitější šepot. Stále nic, napětí
roste a vy přímo bytostně cítíte, že by rodič nejraději odsunul svého potomka stranou a odpověděl za
něj sám. Ale to není dobrý postup. Lépe je nechat své děti, ať odpovídají samy. I když z nich občas
vypadnou takové perly jako: „Doplň přirovnání – volný jako …“ „Pták“. „Správně – urči vzor“. „Pták
bez ptáka … jako pán bez ptáka.“
Co dodat závěrem? Za těch pár týdnů, co vedu distanční online výuku, jsem si vypěstovala neskonalý
obdiv a respekt ke všem rodičům, kteří dělají maximum pro to, aby jejich děti mohly být vzdělávány
alespoň touto formou. Přeji nám všem, abychom se co nejdříve zase vrátili do normálu.
Hana Bartíková, učitelka češtiny
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Já a distanční výuka – očima žáků druhého stupně
Distanční výuku jsme zažili i na jaře, a tak jsme si mysleli, že nás už nic nepřekvapí. Ale překvapilo.
V emailech se objevily úkoly do výtvarné a hudební výchovy. Jelikož ráda tvořím, na tyto úkoly jsem
se těšila. Nejvíc mě bavil rodokmen, při kterém jsem si užila hledání fotografií mé rodiny. Díky distanční
výuce jsem dostala nový telefon, protože jinak bych nemohla skypovat. Každý skype je tak trochu „bojovka“. Dopředu nevím, jestli technika bude spolupracovat. Občas vypadává wifi. V tu chvíli mi pomůže
Markéta, která mi dá data. Občas se hovor přerušuje nebo seká. Problém je taky najít doma klidné místo,
kde hodinu strávit, když mají hovor i oba sourozenci a táta má odpolední směnu a zrovna vaří. Jednou
mě pobavil Markétin profesor tím, jak hrál na skleněnou láhev a postupně z ní odléval vodu, aby ukázal,
jak se mění výšky tónu. Při distanční výuce se nikdy nenudíme.
Andrea Doleželová, 6. třída
Tak nám zase zavřeli školu. Zase sedíme doma a nikam moc nemůžeme. Mamka šílí, že budu zase doma.
Moje první myšlenka byla: HURÁ, nemusím vstávat do školy. Pak jsem si uvědomil, že asi dlouho
neuvidím kamarády. Každý den sledujeme v televizi, kolik přibývá nakažených. Dopoledne si dělám
úkoly. Taky se těším na skype, který máme každý den. Odpoledne jezdím venku na kole. Naštěstí ještě
není moc zima. Doufám, že se nic nepokazí a my se zase v pondělí vrátíme do školy.
Jakub Mikuláštík, 6. třída
Distanční výuka mi nedá tolik vědomostí jako škola. Před hodinou matematiky se mi sekl skype. Měl
jsem nervy, protože to stále nejelo, musel jsem odinstalovat skype a znovu jej nainstalovat. Nakonec
jsem se připojil na hodinu a omluvil se panu učiteli. Říkal, že je to v pohodě . Netrávím tolik času nad
úkoly. Když dostanu nový, hned si jej udělám, ať to mám z krku. Mám více času jít ven a nemusím to
dohánět. Chybí mi spolužáci. Netěším se na testy, bude jich dost. Ráno na online výuce mě rozesmálo,
jak někteří spolužáci vypadají, když se jim nechce vstávat stejně jako mně.
Jan Droběna, 7. třída
Distanční výuka mi vůbec nevyhovuje. Raději mám, když nám to učitel může vysvětlit ve škole a případně i ukázat. Navíc ve škole ten předmět máme třeba víckrát do týdne a ne jednou, takže mám víc
času na pochopení, pak se mi to celé plete dohromady. Ale vyhovuje mi pozdní vstávání, a že ráno
nemusím chodit v té zimě. A psaní testů je taky fajn. Pokud mi teda zrovna nevypadává internet a 5 minut po spuštění testu úplně nevypne a já celá nervózní to musím zapínat znovu přes data. Nebo se často
kvůli špatnému signálu sekaly hodiny. Ale někdy byla distanční výuka i dobrá a bavila mě. Třeba když
za nějakým spolužákem chodili rodiče a něco dělali. Nebo je lepší oproti škole, že máme třeba dvě
hodiny denně a ne šest a více jako ve škole (nebo mi vyšlo, že v úterý jsem neměla žádnou online
hodinu). A kdybych chodila do školy, tak mám hodiny všechny dny. Ale furt se víc těším do školy,
protože když v hodině nemusíme mít zapnuté kamery, mám furt nějaký pocit nedávat pozor, nesoustředit se. Ale ve škole, kde vím, že mě učitel vidí, snažím se dávat pozor. A navíc se už těším na spolužačky.
Adéla Jarolímová, 8. třída
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Místo distanční výuky bych radši chodila do školy, protože se doma neumím učit. Ve škole nám to líp
vysvětlí a naučíme se toho víc. Distanční výuka je pro mě lepší na vstávání. Nemusím tak brzo vstávat
a víc se vyspím. Někdy vstávám i 3 minuty před hodinou. Vlastně ani nechápu, že to stíhám. S technikou
jsem problémy neměla. Všechno jsem měla, ale jednou, když už zbývala jedna minuta do hodiny, vypadla nám elektrika. Já mám naštěstí notebook, takže se mi nic nevypnulo, ale bratrovi zrovna zbývalo
pět minut do odevzdání testu (mám pocit, že to nestihl). Takže jsem přišla na hodinu o 15 minut později.
Máme wifi, která je připojená k bratrovi na počítač, takže jsem musela 5 minut čekat, než se mu to
všechno zapne. Taky mám menší problém s focením úkolů. Někdy to jde dobře, ale někdy se o to snažím
třeba 10 minut. V mobilu mám totiž plné úložiště a ty fotky se mi nechtějí ukládat.
Jednou se mi stalo, že mi můj kocour vyskočil na stůl. Vlezl mi před kameru a chtěl si sednout na
klávesnici. Naštěstí se mi povedlo ho sundat dřív, než si toho někdo všimnul, ale kdyby se někdo soustředil na mojí obrazovku, 80 % času by tam mého kocoura viděl.
Celkově se těším, až zase budu chodit do školy, protože být furt zavřená doma mě nebaví.
Alexandra Štefková, 8. třída
Minimálně pro mě nebylo žádné překvapení, že jsme přešli na distanční výuku. Distanční výuka je rozhodně mnohem pohodlnější, protože si můžu dělat, co chci a kdy chci, nicméně rozhodně není tak účinná
(minimálně pro mě). Dle mého je důležité udržet si „nějaký“ režim, protože velmi jednoduše se dostanete do
fáze ponocování a „flákání“ učiva.
Když se dostanete do této fáze,
opravdu není jednouché se z ní dostat.
Sice úkoly můžete stíhat vypracovat a
poslat včas, ale až se vrátíme zpět do
lavic, nebude to nic příjemného. Popravdě já si celkem distanční výuku
užívám, ale ocenil bych, abych od nového roku mohl chodit do školy a připravit se pěkně na přijímačky. Technika mě nijak zvláště nezradila a v případě, že učitel/ka nevyžaduje kamery,
není vůbec složité se prakticky celé
hodině vyhnout a věnovat se jiné, zábavnější činnosti. Co se týče mého
osobního života, mě se karanténa také
moc netýká, protože většinu času
stejně strávím doma. Výjimka jsou
sportovní tréninky, které se zrušily,
takže cvičím sám, ale nějaké společenské akce mě vůbec netrápí.
Spolužáci a kamarádi mi celkem
chybí, i když si velmi často píšeme,
voláme, nebo si spolu hrajeme.
Marek Polaštík, 9. třída
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Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole v Trnavě
Drazí spoluobčané,
je konec listopadu, venku mlha, že by člověk o ni cirkulárku ztupil, z komínů svorně
stoupají šedobílé sloupce kouře z kůrovcového dříví, cesta vinoucí se naší nekonečnou
vesnicí už začíná pomalu zase klouzat na obvyklých místech, na dveřích domů se pichlavě zazelenaly první adventní věnce, z obecního rozhlasu zní ruská píseň…
Našinec stojící venku se nahrbí, vrazí ruce do kapes ještě hlouběji, rozhlédne se, natáhne těžký, studený
vzduch do nosních dírek a řekne si: „…za chvílu budú Vánoce…“ Je to každý rok stejné...
Ale není to stejné. Tento rok je to přece jen jiné. Lidí je venku tak nějak méně a všichni, až na výjimky,
nosí různé hadérky přes ústa a nos, vědomi si vládních nařízení, chráníce sebe samotné a vlastně i ty
kolem sebe. Je pravda, že někteří nosí tyhle hadérky tak nějak hala-bala, často jim ostentativně trčí volný
nos, čímž celá věc tak trochu postrádá smysl. Obecně se ale dá říct, že většina lidí je rozumných a ohleduplných. Je to těžká doba, kdy hospodský guláš servírují restaurace do misek skrz okýnka narychlo
vytesaná do zamčených vstupních dveří, kdy děti místo, aby seděly v lavicích ve škole, sedí doma s Huawejem v ruce, kdy rodiče místo, aby byli v práci, sedí doma a nahání děti po domě a ty Huaweje jim
berou, kdy nikdo vlastně neví, co bude dál. Kdy tohle skončí? Za měsíc? Za půl roku? Těžko říct. Jisté
je, že skončit to musí. Časem. Čísla začnou klesat, vakcíny začnou působit, lidé se zase vrátí do práce
a děti do škol.
Vše je jen otázka času. Bude zase dobře.
Noste roušky i na nose!
Jiří Marek, místopředseda spolku
Vážení přátelé,
výše uvedený sloupek bych chtěl ještě doplnit o pár důležitých informací z oblasti změn
v obsazení funkcí ve spolku. Změny jsou odrazem proběhnuvší volby na poslední výroční
schůzce zástupců Spolku rodičů a přátel při ZŠ v Trnavě, která se uskutečnila 21. září.
Tak jako každoročně na úvod školního roku jsme mezi sebe samozřejmě přivítali nové
tváře, zástupce našich letošních prvňáčků, paní Irenu Vlčkovou a paní Evu Fojtíkovou. V neposlední
řadě taky pana Milana Kalivodu, jakožto zástupce za 7. třídu. Poté následovala volba členů do Členské
schůze spolku na další funkční období, tj. do konce školního roku. Předsedou spolku byl zvolen pan Petr
Štěpaník, který současně působí i jako zástupce rodičů ve Školské radě, místopředsedou spolku byl
zvolen pan Jiří Marek a ve funkci pokladníka spolku bude nadále působit paní Andrea Doleželová.
Kontrolní komisi spolku ve složení paní Veronika Březíková, paní Lucie Mahďáková, doplnila svou
maličkostí paní Irena Vlčková.
Všem stávajícím, a hlavně novým členům přeji úspěšný start v působení ve spolku po celou dobu trvání
školního roku 2020/2021 (samozřejmě i déle), mnoho kreativních nápadů a osobních iniciativ v oblasti
seznamování veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy v úzké kooperaci s rodiči při
jejich naplňování!
Milí spoluobčané,
jménem celého Spolku rodičů a přátel školy vám chci popřát hezký adventní čas, prožijte ho v duchu
zažitých tradic nastávajících svátků v kruhu svých nejbližších a co hlavně, v té nejlepší zdravotní kondici!
Petr Štěpaník, předseda spolku
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2020
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Vánoční poselství
Když jsem byl malý, ženy, které čekaly dítě, se oblékaly tak, aby na nich těhotenství nebylo poznat. Ne,
že by se za rostoucí bříško styděly, ale říkalo se „čekat rodinu“. Proto to byla čistě rodinná záležitost,
po které nikomu nic není.
Také Vánoce bývaly rodinnou záležitostí – každá rodina si je prožívala po svém. Samozřejmě, že jsme
šli na večerní mši, u nás bývala už o půl osmé. Byli jsme veselí, v družné náladě. Ale abychom z druhých
páčili, kdo ví co? To ne! Dárky byly nedůležité, symbolické. Významnější bylo, že tento výjimečný
večer proměnil k nepoznání všecky členy rodiny. Na Boží narození, 25. prosince, museli všichni zůstat
doma, s rodinou. Nečekaly se návštěvy. Hrál
se žolík nebo společenské hry, které jsme
předtím objevili pod stromečkem. Zpívali
jsme.
V tomto se doba změnila. Přijde mi, že nyní
některé těhotné ženy své bříško vystavují na
odiv, aby na sebe upozornily, lidé ani na Boží
narození spolu čas netráví. Tak nějak se vytratil duch „rodinné záležitosti“.
Co však přetrvává? Narozený Ježíš leží v jeslích. Stejně jak zvířata chodí k jeslím, aby se
nakrmily, tak Pán Ježíš leží v jesličkách, aby
se stal naší potravou. Přeji Vám, ať Vám vyjde předvánoční zpověď i vánoční svaté přijímání a především ten jedinečný, vzácný
a nesmírně cenný rodinný prožitek.
P. Josef Kuchař, trnavský farář
Kvůli zpřísněným vládním opatřením za pět
minut dvanáct a s napětím, kolik návštěvníků
si přijde připomenout výročí posvěcení trnavského kostela, jsme se v neděli 4. října
pustili do, na Trnavu nevídané, akce – Farního odpoledne. Nejdříve si chrámový sbor
i schola mládeže naposledy na dlouhou dobu
legálně zazpívali v kostele, abychom se po
Požehnání přesídlili na faru, kde pan farář
poutavě vyprávěl, jaká dobrodružství zažil
na svých cestách Jordánskem. Děti se mohly
zapojit do venkovních aktivit – soutěží
a moštování jablek. Dveře byly otevřené komukoliv, a i to přispělo k velmi příjemné atmosféře. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, ať
už nasbíráním jablek, nebo upečením koláčů,
upřímné Pánbůh zaplať a vězte, že: příští rok
náš kostel oslaví 110. narozeniny! To si zaslouží pořádný mejdan, co říkáte?
Marie Černíčková
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Kamenná svatba Marie a Josefa Bečicových
„Milovat není dívat se jeden druhému do očí, ale dívat se spolu týmž směrem“
Antonie de Saint-Exupery
Když si 15. října 1955 ve všeminském kostelíku Marie a Josef Bečicovi slíbili lásku, úctu a věrnost, ještě netušili, že spolu prožijí v dobrém i zlém 65 let života.
Jen stavba na pevném základě vydrží silný vítr a potopu, proto také
65 let manželství je oslavou kamenné svatby.
Jak začala tato jejich, tehdy ještě nepředstavitelná, cesta? Jednoho
dne dědečka poprosil kamarád, ať ho na motorce zaveze do Všeminy
za galánků. Když tam dojeli, kamarádova galánka zrovna vařila povidla a byla tam také její sestřenice Maruška. Ta se dědečkovi,
i s pusou celou od povidel, zalíbila na první pohled. Jak dědeček rád
vzpomíná – kamarád se s galánků rozešel, on však s babičkou zůstal
až dodnes.
Neměli vždy na růžích ustláno. Když se jim postupně narodilo 8 synů, museli tvrdě pracovat, aby je
uživili. S pomocí Boží všechno zvládli a dnes se těší z 20 vnoučat a 9 pravnoučat.
Milá babičko a dědečku. Ze srdce Vám přejeme hodně sil do dalších společných let, Boží požehnání
a Andělé strážní, ať nad Vámi drží ochrannou ruku. Zároveň hodně zdraví Tobě dědečku, ke krásným
90. narozeninám, kterých se dožíváš 6. prosince.
Děkujeme za vaši lásku, porozumění a moudrost.
Vaši synové s rodinami
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Co se dělo v letošním roce
V souladu s tradicí byl Lyžařský klub aktivní po celý rok a snažil se pořádat sportovní
i kulturní akce pro širokou veřejnost z Trnavy a širšího okolí. Letošní rok se ovšem nesl
především ve znamení nejrůznějších omezení, způsobených celosvětovou pandemií
Covid-19. V roce 2020 se nám proto podařilo uspořádat pouze Ples Lyžařského klubu
Trnava a Letní lyžařskou zábavu. Všechny ostatní akce musely být zrušeny. Doufáme
však, že nadcházející rok 2021 přinese nejen zlepšení epidemické situace, ale také dobré
sněhové podmínky pro lyžařské aktivity a více možností setkávání při společenských událostech.
V roce 2021 bude Lyžařský klub slavit 40. výročí svého vzniku. Lyžařský oddíl Trnava byl založen
28. června 1981 s početnou základnou 52 členů. Toto krásné jubileum chceme oslavit spolu s vámi na
Plesu Lyžařského klubu Trnava, pro který připravujeme speciální program. Pokud by se kvůli omezení
shromažďování osob nemohl konat, věříme, že tradiční Letní lyžařskou zábavu nám nic nepřekazí. Krásným narozeninovým dárkem pro všechny bude legendární valašská kapela FLERET, která se zhostí
role hlavní kapely večera. Rezervujte si proto v kalendáři pátek 30. července 2021, ať nepřijdete o nabitý
program a bohaté občerstvení ve vylepšeném zázemí zábavního areálu Trnava-Jamice.

Dosavadní průběh roku je po delší odmlce srážkově nadstandardní, a protože očekáváme, že v zimě
tomu nebude jinak, včas jsme poslali rolbu na generální údržbu. Na tolik očekávanou bílou zimu tedy
budeme dobře připraveni.
Vzhledem k nejisté epidemické situaci se obáváme, že akce, plánované na první čtvrtletí roku 2021,
nebudeme moci uspořádat kvůli nařízeným omezením vlády ČR. Konkrétní pozvánky proto neuvádíme,
ale veškeré aktuální informace a podrobnosti o připravovaných akcích naleznete na webových stránkách
www.lyzari.trnava.cz a Facebooku SK Lyžařský klub Trnava.
Běh kolem Trnavy – termín bude stanoven na základě sněhových podmínek.
Pátek 29. ledna 2021 - 18. Ples Lyžařského klubu
Pátek 4. června 2021 - Jarní lyžařská zábava s kapelou KOSOVCI
Pátek 30. července 2021 - Letní lyžařská zábava s kapelou FLERET
Závěrem chci poděkovat všem členům lyžařského klubu za aktivní přístup při organizaci a pořádání
našich kulturních i sportovních akcí pro širokou veřejnost v roce 2020 a věřím, že toto nadšení nás bude
provázet i v roce 2021. Velké poděkování patří také těm, kteří se našich akcí pravidelně a rádi účastní,
a tím podporují fungování lyžařského spolku. Za celý Lyžařský klub Trnava všem přeji příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava
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1. Sportovní Trnavský spolek
Milí spoluobčané a přátelé,
letos nám moc štěstí nepřálo s pořádáním
našich plánovaných akcí. Těšíme se proto
na Vás v příštím roce a doufáme, že nám
situace dovolí uspořádat akce pro Vás, Vaše blízké a kamarády. Proto Vám přejeme ve zdraví prožité vánoční
svátky s rodinami a přáteli, do roku 2021 hodně zdraví,
štěstí, lásky a Božího požehnání.
Žaneta Vajďáková, členka spolku

SK Orfeus Trnava
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Povodňová bdělost
13. – 14. října 2020
Do stavu bdělosti nás dostaly vytrvalé deště a stoupající hladina
Trnávky.
13. října od večera projížděla vesnicí hasičská hlídka.
Lokalizovaly se nejkritičtější místa pro možné další komplikace
s přibývající hladinou. Po časových intervalech a dle intenzity
dešťových srážek se vytyčená místa kontrolovala až do poklesu
hladiny. Povodňová bdělost byla ukončena odpoledne 14. října.
Pro nutnou potřebu byla dokoupena
dvě malá ponorná čerpadla na
odčerpání spodní vody a vody, co se
tlačí z kopců. Preventivně se
použilo 20 pytlů s pískem.
Chtěli bychom apelovat na všechny,
co mají nemilou zkušenost s vodou,
aby se snažili, pokud situace dovolí,
předcházet škodám na majetku.
Jedná se o vytopené sklepy a garáže.
Pokud máte zkušenost, že se vám při
vytrvalém dešti spodní voda tlačí
nějakým kanálem do sklepa či garáže, případně voda z kopců zahltí kanál a může se odklonit na vaše
obydlí, prosím buďte obezřetní a nenechávejte si v těchto prostorách cennější věci volně na podlaze.
Hasičská jednotka v případě povodňové aktivity nebo bdělosti musí nejdříve dohlížet a kontrolovat stav
Trnávky. Trnava je dlouhá, a tím i její potok získává na délce, která se musí hlídat se zvýšenou
pozorností. Není možné současně pomáhat vyklízet sklepy a garáže.
Vím, že v tomto případě se vše udrželo
a zastavilo v úměrné hladině, ale musíme být
obezřetní, příště může být hůř.
Vše, co šlo udělat ze strany obecního úřadu
k protipovodňovém opatření, obec udělala. Jsou
připraveny
plány
na
výstavbu
protipovodňových poldrů, ale projekt byl
bohužel zastaven. Není možné se domluvit
s některými majiteli pozemků na odkupu nebo
směně pozemků. Jeden z pozemků je opatřený
exekucí.
Tyto poldry by lidem, kteří nemají při větším
dešti, bouřce nebo přívalu lehké nebo vůbec
žádné spaní, vyřešilo obrovskou starost.
Voda je zrádná a nebezpečná. I když naše
Trnávka je za slunečního dne krásná, vypadá
klidná a mírná, může některým z nás moc
ublížit. Voda je k životu důležitá, ale jak je jí
moc, nadělá starostí…
Eva Vajďáková, za dobrovolné hasiče
a protipovodňovou komisi
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Sportovně střelecký klub ZŠ Trnava
V zimním vydání Trnavského zpravodaje se snažím vždy o zhodnocení celé sezony, ale letos to je podstatně složitější. Počet závodů, kterých jsme se zúčastnili, byl letos o poznání menší a jelikož byly zavřené vnitřní i venkovní sportoviště, ani jsme toho tolik nenatrénovali. Několik závodů jsme ale před
uzavřením sportovišť přeci jen stihli.
GP Hradec Králové 11. – 13. září
Jakub Gerych v disciplíně vleže obsadil vynikající 5. místo a v disciplíně třípolohový závod 7. místo.
Letní cena Olomouce 12. září
Pokud se pistolové závody termínově kryjí s puškovými závody, jako například tenhle, pro nás to není
problém, protože se střelci jezdí na závody jejich rodiče (pan Houšť, paní Mikačová a manželé Sovjákovi).
V tomto závodě jsme dopadli následovně: Barbora Mikačová 5. místo, Jakub Sovják 10. místo a Michal
Houšť 10. místo.
MČR kulových zbraní v Plzni 18. – 19. září
Na tento závod, který byl pro nás vrcholem sezony, se nominoval Jakub Gerych. Mezi silnou konkurencí
Jakub obsadil v disciplíně 60 ran vleže 27. místo a v disciplíně třípolohový závod 18. místo. Na MČR
mezi sebou soutěží i kraje, Reprezentace Zlínského kraje ve složení Schöpfer (Březolupy), Jančara (Březolupy) a Gerych (Trnava) obsadila vynikající 5. místo.
Memoriál Milana Albrechta v Hlučíně 26. září
Tohle byl náš zatím poslední závod, ve kterém Jakub Gerych obsadil 9. místo.
Pevně doufám, že sezona 2021 už bude probíhat bez jakýchkoli problémů a my se budeme moci zúčastnit co největšího počtu závodů. Děkuji všem, kteří nás podporovali v letošní sezoně, zejména pak Obecní
úřad, bez jehož podpory bychom se neobešli.
Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a sil do nového roku.

Radek Soukup, předseda spolku
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Skořápky ořechů
V Palúchu v kuchyni nad šporákem ukazovaly hodiny jedenáct,
Irena Vlčková, rozená Knedlová
ale slunko sotva vyšlo, tož už sa zasej bralo úvraťú zpátky za les.
(*1983)
Nakláňalo sa nad kopcem stejně, jak sa nakláňál do uličky Míra,
Žije a tvoří v Podkopné
který sa vracál z práce a míříl právě do tej kuchyně v Palúchu. Ze
Lhotě. Mezi její hlavní zájmy
začátku přivíral oči před ostrýma paprskama, mžúrál jak kocúr,
patří Valašsko, jeho lidi a nářečí
ale dlúhá cesta ze Zlína do Trnavy ho ukolébala, až mu očiska
sklaply definitivně. V Hořansku u vdolečků dupl řidič na brzdy,
aby nepřipravil o život hnědú slépku, která sa rozhodla s nasazením života vyklovat z asfaltu přejetý kus
tatranky. Míra jebl hlavú o sedák před sebú, a to ho obudilo.
„Co blbneš Vojto? Sem sa tu málem rozbíl!“ frflál Míra a sbírál ze země svoju kabelu. Vojta vesměs
klel jak dlaždič, ale dneskaj ho to ani nenapadlo. „Ukaž, Míro, nemáš monokla?“ „Nemáš, kde bys ho
vzál, prosimťa!“ halekal Vojta pobaveně a vykrúžíl na točně u obrázka krásné kolco. Při otevírání dveří
békl za Mírů:
„Tož pěkné svátky a ať dnes najdeš
pod stromkem to, co si nejvíc přeješ.“
„Ja fix, to by moja myslím nebyla
ráda, kdybych tam měl zabalenú Marušku Rottrovú!“
„Och ty lato. Eště že Ježíšek roby neroznášá!“
„Jediné štěstí, co bych s tolika Maruškama doma dělál? Enom na peklo.“
„Baže, tož šťastné a veselé!“
„Aj tobě, Vojto, aj tobě!“

Foto: Petr Jaroň, hornipodrevnicko.cz

Míra sa dal jít hore do Palúcha. Naraz sa zastavil, protože na něho dolehla těžká myšlenka. Došlo mu,
že takto už nikdy z práce dom nepojede. Se svojú koženú kabelú, ve které dycky mívával noviny, svačinu a termosku s čajem. Dneska to bylo naposledy a přišlo mu to líto. Když vešel do kuchyně, chystala
zrovna jeho žena taléřky na vánoční kyselicu. Zostal chvílu stát ve dveřách, jak kdyby nevěděl, co má
zrazu udělat. Dlachmal v ruce kabelu, nadechl sa a nakonec řekl:
„Maruško, ulej nám po štamprli, máš doma čistokrevného důchodca!“
Maruška sa na něho pobaveně podívala a donesla z komory půlečku gořalky. Odšpuntovala ju, ale naraz sa zastavila a říká:
„Počkajme až navečer, přes deň je půst, neuvidíme zlatú sviňu.“
„Šak já nechcu jest, já chcu enom pit,“ usmíval sa Míra.
„Ale gořalku, ty lumpisko!“ vyvalila na něho zelené očiska Maňa.
„Šak enom jednu,“ snažil sa u Míra přesvědčit medovým hlasem a psíma očima. Zabrala mu na to.
„Tož, že je ten štědrý deň…je fakt, že bysme měli byt také štědří.“
„Svatá pravda, baže bysme měli byt štědří. Já to furt pravím, aj když nejsú Vánoce. Nalej každém zrovna
dvě!“
Ťukli si a znělo to jak Ježíškův zvoneček, který přinésl do Palúcha veliké změny. Míru prozatím přešla
nostalgická nálada, která ho tak zákeřně přepadla po cestě od zastávky a včil už sa začal těšit, jak dodělá
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v garáži všecko, na co za celé ty roky neměl dosť času. Z fantazírování ho zasej vytrhla Maruška, když
na něho sykla: „Včil už to ale skovaj, už sem idú děcka na kyselicu.“
Všeci čtyři vnuci sa naskládali kolem stola a pustili sa do kyselice. Předtím ale stihli ještě nenápadně
strčit v obyváku pod stromeček dvě krabice. Na jedné byla cedulka Babi a na druhé Děda.
„Tož co, pazúři, už sa třepete strachy, lesti to letos klapne? Jakési prohřešky přes rok byly.“
„To už je promlčené a vymazané dobrýma skutkama, dědo. Já si věřím, že to letos bude veliké!“ začal
filozofovat malý Tomáš. K něm sa přidali aj ostatní, nejvíc sa rozohnil Martin:
„Dárky pod stromkem dycky máme, ale nejlepší by bylo, kdyby tak pořádně nasněžilo! Kdybysme si
mohli stavit iglú a udělat si dráhu na boby. Kdyby bylo sněhu tak po pás. No a eště by mohlo pořádně
přimrznút! Kdyby tak bylo -25, to by bylo ideální! Dívu sa denně na počasí a furt to jejich polojasno,
polojasno. Z toho by jednoho trefilo, nic jiného tam asi hlásit neumíja. Kdyby sa…“
Míra už sa do toho mosel vložit:
„Kdyby, kdyby. Furt jakési kdyby. Kdyby měla babka kule, tož máme dva dědáky! To sa přeca nedá
ovlivnit, jaké je počasí. Zima može začat až po Vánocách.“
„Anebo vůbec,“ zavtipkovala Maruška.
„Babi, ty si normální pesimista!“
„Už sem toho zažila tolik, že vím, že zima može byt taková aj maková. Hlavně, že ju všeci užijem ve
zdraví.“
„Já si zimu bez sněhu neužívám, já trpím jako zvíře. Ani ty Vánoce nejsú opravdické, když néni sněh.“
Na Martinovi bylo vidět, že ho nedostatek sněhových srážek opravdu velice trápí. Míra mu úplně rozuměl. Každý, kdo byl nekdy děckem, to mosel chápat.
„Tome, počúvaj, Vánoce sú bez sněhu aj se sněhem stejnaké. Pokaždé stejně dobré, protože Vánocám
nezáleží na ničem jiném, než aby sa lidé ve zdraví sešli, řekli si, že sa majú rádi, že si odpúšťajú všecky
ty kraviny, kvůli kterým byli třeba pohádaní, a aby začali znova nad čistým stolem. To máš jak s Ježíškem. Přijde nový, krásný, čistý a takoví chceme byt o Vánocách aj my.“
„Šak jo, dědo, já vím. Ale takový nový krásný čistý sněh by to enom potuploval!“
Děcka sa odpoledňa vytratily dom a po dědině sa rozsvítily za oknama vánoční stromky. V Palúchu sa
také nadělovalo.
„Maruško, pusť skořápky ořechů.“
„Co zas zmýšláš? Kde jich mám prosim tebe včilkaj vzít? Co jsme měli nalúpané do cukrového, zblklo
v kotli, šak víš.“
„Ale já chcu písničku Skořápky ořechů, né plavbu lavórem.“
Maruška převrátila oči v slúp a šla pustit Marušku. Stála potom u okna v novém svetře a hleděla na
Míru, jak zapojuje do elektriky nabíječku na nové akúčko od Ježíška. Když Rottrová zazpívala „kdoví,
co nás dva ještě čeká?“ řekla polohlasem: „Tebe z tej garáže včil už nikdo nedostane.“ Míra sa usmíl
pod fúsama a byl rád, že má jeho žena pravdu.

Irena Vlčková, autorka povídky
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Exkurze do koutů Trnavy: Paseky živé i zaniklé
Šestý díl Exkurzí do koutů Trnavy nás provede pasekami. Dnešní pouť započneme na
severní straně Drábkova vrchu a proti směru hodinových ručiček procestujeme horský
hřbet obepínající údolí Luhy, abychom dorazili na našeho cíle – na Žára.
Na severní stranu Drábkova vrchu se plynule napojují paseky Zápač, které svůj název
získaly od jejich orientace západním směrem. Dodnes jsou značně odlesněny a poskytují
tak nerušený odpočinek v náručí luk za doprovodu malebných výhledů směrem k Paprádné. Na jejich
západní straně nalezneme Vrchovské zadka (pozemky patřící rodině Vrchovské, které se nachází
„vzadu“, tedy daleko od usedlosti), Zahrady, les Zápačské a Zápačskou chalupu, kde chalupa – rekreační objekt dodnes stojí. Ve vrcholové části pasek zavítáme na Jelénkův vrch a Na výminku, dále
potkáme Rozhlas, Léskovinu neboli V léčší a místo zvané U dubu. První dva názvy pojednávají
o vlastnických poměrech, poslední dva o vegetaci. Rozhlas je pak místo, kde stojí zesilovač rozhlasového signálu. O něco níže nalézáme Kubovu dolinu (již zalesněná pastvina), Kozinky (dnes zalučněné
pole), Vajďákovo boří, Na paláčkoch (paloučcích), Kaprčáka a Záborskou dolinu.
Zde se zastavíme pouze u dvou posledních pojmů. Kaprčák označuje místo na
úbočí Zápače, kde dříve stávala usedlost
jistého Kaprči. I když se zde vyskytovala pouze krátký čas, zasloužila se o to,
že Vajďákovi, kteří bydleli na hřbetu
těchto pasek (a tato chalupa zde doposud stojí – č. p. 74), přejali toto přízvisko a jejich potomci jsou jeho nositeli
do dnešních dní. Záborská dolina pak
č. p. 74 z Jelénkova vrchu (vlevo za stromy)
odkazuje na to, že zde vlastnil půdu majitel paseky Za bořím. Ta se nacházela severovýchodněji v horách a od Zápače byla oddělena úzkým
pruhem lesa. Tato paseka, kterou vždy vlastnila rodina Bečicova, již neexistuje. Ovšem paní Vajďákovou, rozenou Bečicovou, která se zde narodila a která dlouhá léta velela pečení vyhlášených trnavských
vdolečků v pekárně v Hořansku, neznají mnozí jinak než jako paní Záborskou.
Od zaniklé paseky Za bořím se vydáváme po zpevněné cestě (též zvané „strategická“), která začíná
u hájenky ve Dvořisku a vede nás až ke katastrální hranici. V místě zvaném Troják, na samotném hraničním hřbetu, se prudce stáčí doleva. Toto místo se nachází na styku katastrálního území Trnavy, Liptálu a Hošťálkové – odsud jeho název.
Po strategické cestě se podél hřbetu dostáváme širými lesy na jižní svah Vysokého Grúně, kdy grúň je
slovo rumunského původu (grui) a znamená úbočí, stráň. Zde se setkáváme s názvem Kamenitá, který
na úbočí posetém kameny a drobnými skalkami nabývá svého opodstatnění. Jakmile mineme po pravé
ruce vrchol Vysokého Grúně, narazíme na název Kršla. Význam tohoto slova je nejednoznačný, jako
možné významy se uvádí vyklučená pastvina, pastvina s keři či pastvina na okraji. V těsné blízkosti
Kršle nacházíme jméno Kršlák. Na tomto místě bychom dříve spatřili chalupu „strýčka Kršláka“. Neexistovala zde však dlouho – na mapách z r. 1829 je zde zakreslena pouze louka s polnostmi uprostřed
lesů, které vlastnil jistý Valčík z Hošťálkové č. p. 137. Podle pamětníků obyvatelé této paseky odcestovali za prací do Ameriky na počátku minulého století.
Nyní ze strategické cesty na chvíli sejdeme dolů, doleva, přes zaniklou paseku, kterou dnes pokrývá
vzrostlý les. Po chvíli chůze dorazíme na okraj podlouhlé louky. Tento její okraj se nazývá Zadka a nabízí se, že i zde měl některý z hospodářů vzdálené polnosti. Vydáme-li se napříč loukou, zjistíme, že je
uprostřed „vypouklá“ a svým tvarem připomíná skobu. Je z ní daleký výhled, dokonce lze zahlédnout
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i sídliště Jižní Svahy ve Zlíně. V závěru této louky nalezneme název Za potůčky. Název je to příznačný,
neboť kousek dál, v lese, se nachází pramenná oblast potoka tekoucího kolem RS Trnava údolím Luhy.
Z této louky scházíme ještě níže, přes různorodě porostlý les. Aby ne – v těchto místech, zvaných
Zuzky, se rozkládala paseka. A podobně jako na Kršli, i zde bydlel „strýček Zuzek“, který se svou
rodinou odcestoval za prací do Ameriky na počátku minulého století. Chalupa, kterou zde roku 1829
vlastnil nějaký Holíček, postupně osiřela a zanikla.
Skrze tento les nás dovede cesta až na další strmou louku, která nese název Mikšův kus. A to podle
majitele usedlosti v její dolní části – strýčka Bečice zvaného Mikšů. Mimoto, že se jedná o rodiště našeho bývalého dlouholetého pana kostelníka, má tato paseka ještě další zajímavost – natáčela se zde
pohádka Za humny je drak. V horní části této louky stály kulisy usedlosti uhlíře Patočky. Pamětníci mi
vypravovali humorné situace, kdy museli pomoci traktoru vytahovat na strmou paseku knížecí kočár.
Nyní se opět vraťme na strategickou cestu pod Vysoký Grúň. Pokračujeme po ní dále, směrem na západ.
Po pravé ruce vidíme kamenité vrcholky hraničního hřbetu, kde se nachází názvy Granát (název vzniklý
za 2. světové války) a Vypálená, která zde nejspíše odkazuje na způsob přeměny lesa v hospodářsky
využitou plochu. Odsud strategická cesta na chvíli klesá, aby dorazila na rozcestí. Doprava odbočuje
lesní cesta na hraniční hřbet a obklopují jí palouky. Palouk napravo nese název Bludné a louka nalevo
Sakova paseka. Na Sakově pasece nalezneme rekreační objekt a kousek od něj, téměř na hranici s Hošťálkovou, pozůstatek sklepa. Je to němý svědek samoty, která zde krátce existovala. Její osud se zdá být
stejný jako na Kršli – na mapách z r. 1829 zde vidíme pouze polnosti uprostřed lesů, které vlastnil jistý
Valčík z Hošťálkové č. p. 135 a 136. Podle pamětníků také obyvatelé této paseky odcestovali za prací
do Ameriky na počátku minulého století.
Když se z rozcestí na strategické cestě vydáme dolů, doleva, přemění se po chvíli
lesní cesta v asfaltovou. Dorazili jsme na
Paseky s velkým „P“. Před námi nás čeká
skupina chalup a stavení, které už převážně slouží k rekreaci. Doma zde však
byla přízviska jako Komárů, Machýlků,
Machů či Prášilů. Z místních názvů zde
nalezneme louku Na drahách, kde bývaly polnosti, či dnes již zalesněnou zahradu Nad dolinú. Odsud pokračujeme
pohled na Paseky přes zahradu Nad dolinú, zima 1980
po asfaltové cestě dál a na rozcestí
U buka se dáme doprava. Silnice nás dovede k dosud obydlené samotě u Židáků, zvané též
u Vajďáčků. Cesta se poté ve žlabu zvaném Bučník stáčí doleva, aby nás dovedla na samotu u Antůšků. Zde bydlel starosta Trnavy, který působil za 2. světové války – pan František Vičík. Díky této
skutečnosti unikli naši předkové mnohým trápením ze strany Němců. Jak vzpomínají pamětníci: „…než
Němci dojeli ke starostovi, Rafaja jich napojil na Palérni.“ Zde, již při hranici s Podkopnou Lhotou,
narážíme na názvy u Hranečáku či Vlčí hůra. Trochu níže, v již zalesněné části paseky, nalezneme
Daníčkův kus, Skalky a Pod skalky, jejichž význam je zřejmý. Méně zřejmý, ale o to zajímavější je
název Na prnožce.
Nad pasekou u Antůšků, kousek nad strategickou cestou, spatříme poslední samotu našeho dnešního
putování – Žára. Je to nejvýše položená samota v Trnavě (610 m n. m.), i když dnes slouží jako rekreační objekt (díky citlivé péči jejích majitelů je však chalupa v téměř původním stavu). Paseka, která je
svou rozlohou oproti dřívějšímu stavu sotva poloviční, získala název nejspíše od toho, jak ji její zakladatelé vytvořili – les v tomto místě vypálili.
Pavel Hanulík, redakor

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2020

35

Zasedání obecního zastupitelstva 17. září 2020
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 17 hodin, jak je zvykem v budově Obecního
úřadu v Trnavě. Starosta zahájil schůzi volbou ověřovatelů zápisu. Jednání se osobně
zúčastnilo 8 zastupitelů a Adam Páleníček prostřednictvím telekonference. Tím byla
splněna podmínka usnášeníschopnosti. Na programu jednání byly následující body:
Výběrová řízení a dotace
I.

II.

Starosta obce vypsal veřejné výběrové řízení na „Zajištění služeb dotačního managementu –
Výstavba ČOV a splaškové kanalizace Trnava.“ Zakázka pokrývá dotační management včetně
práce technického dozoru investora a závěrečZajištění služeb dotačního managementu
ného vyhodnocení akce. Toto výběrové řízení
– Výstavba ČOV a splaškové kanalizace
bylo vyvěšeno na úřední desce, kromě toho byly Trnava
osloveny společnosti Grant a Projekt partners,
Cena bez DPH
s.r.o., Bonfin s.r.o. a EGRANT s.r.o. Nabídku Společnosti
podaly dvě společnosti a zastupitelé souhlasili
EGRANT s r.o.
1 845 000,s uzavřením smlouvy se společností EGRANT
s.r.o., která předložila nejnižší nabídku. Financo- Grant a Projekt partners,
1 960 000,vání této akce bude prostřednictvím rozpočtu s.r.o.
obce a za využití dotačních prostředků.
Výhercem veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro
účely výstavby splaškové gravitační kanalizace, tlakové kanalizace a mechanicko-biologické
ČOV“ se stala společnost RECPROJETK s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku. Veřejná zakázka byla vyvěšena na webu obce a byly obeslány 3 společnosti. Financování této akce
bude prostřednictvím rozpočtu obce a dotačních prostředků.
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro účely výstavby splaškové gravitační kanalizace, tlakové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV
Společnosti
Cena bez DPH
RECPROJEKT s.r.o.
1 899 000,VODING Hranice spol. s r.o.
1 948 000,IROP OLOMOUC – Ing. Jan Rozíval
1 979 000,Záležitosti pozemkové, služebnosti

I.

II.

III.

IV.
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Za účelem uložení přípojky nízkého napětí v délce 120 m na pozemcích p.č. 916/6, 916/7,
931/12 a 931/11 k. ú. Trnava u Zlína, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001, Katastrální
pracoviště Zlín, byla předložena žádost paní Kristýny Korytářové o zřízení služebnosti. Tato
žádost byla schválena.
Zastupitelé souhlasili s prodejem části pozemku 30 m2
ve vlastnictví obce p.č. 3076/11 k.ú. Trnava u Zlína za
cenu 40 Kč/m2 paní Věře Srovnalové. Žadatelka si zajistí oddělující GP.
Zastupitelé souhlasili s prodejem části pozemku 40 m2
ve vlastnictví obce p.č. 3076/11 k.ú. Trnava u Zlína za
cenu 40 Kč/m2 paní Vendule Lukešové a panu Ondřeji
Lukešovi. Žadatelé si zajistí oddělující GP.
Zastupitelé souhlasili s prodejem části pozemku 40 m2
ve vlastnictví obce p.č. 3076/11 k.ú. Trnava u Zlína za
cenu 40 Kč/m2 paní Ludmile Nedvědické. Žadatelka si
zajistí oddělující GP.
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V.

Zastupitelstvo rozhodlo o zastavení prodejů všech pozemků ve vlastnictví obce do odvolání.
K tomuto kroku zastupitelé přistoupili, aby předešli případným kolizím při výstavbě kanalizace
a vodovodu v obci.
Finanční záležitosti a dary

I.
II.

Obecní zastupitelstvo schválilo žádost pana Romana Droběny o poskytnutí dotace 30 000 Kč
na činnost Mladého kroužku včelařů Trnava.
Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení nákladu za svoz odpadu o 120 000 Kč v důsledku
zdražení služeb svozové společnosti a současném navýšení objemu odpadu. Ostatní rozpočtová
opatření měla pouze účetní charakter.
Obecní bydlení

I.

Do výběrového řízení na pronájem sociálního bytu č. p. 314/2 se přihlásili dva žadatelé. Zastupitelé rozhodli o přidělení bytu paní Stanislavě Klimkové na dobu 2 let.
Ostatní záležitosti a žádosti

I.
II.
III.

IV.

Vzhledem k déle trvající epidemiologické situaci bylo umožněno každému zastupiteli účastnit
se veřejného zasedání distanční formou, tj. prostřednictvím audio/telekonference.
Žádost ZŠ Trnava o schválení finančního daru 11 500 Kč na dětský tábor v rekreačním středisku
Kamínka Roštín byla schválena.
Zastupitelé souhlasili s udělením daru 2 000 Kč panu Viktoru Mozgovi za dobročinnost. Pan
Mozga podstoupil 40 bezplatných odběrů krve. Tohoto činu si velmi vážíme a přejeme mnoho
zdraví do dalších let.
ZŠ Trnava obdržela výjimku zřizovatele o minimálním počtu žáků dle zákona. Výroční zpráva
o činnosti ZŠ Trnava byla schválena.
Žáci – školní rok 2019/2020
1. stupeň*
2. stupeň
Celkem
Školní družina

Počet tříd / skupin
4
4
8
2

Počet žáků
65
64
129
46

Prospělo s vyznamenáním
56
29
85
*1. a 3. třída spojena

Zaměstnanci ZŠ – školní rok 2019/2020
Typ zaměstnance
Počet fyzických osob
Pedagogičtí pracovníci
15
Z toho učitelé, ředitelka školy
10
Z toho vychovatelky* (školní družina)
2
Z toho na rodičovské dovolené
3
Nepedagogičtí zaměstnanci
6
Z toho hospodářka* a školník
2
Z toho uklízečka
2
Z toho kuchařky a vedoucí školní jídelny*
3
* Zkrácené úvazky, vedoucí školní jídelny a hospodářka je jedna osoba
Oficiální zápis ze zasedání naleznete na www.trnava.cz/uredni-deska/usneseni-zastupitelstva.
Tomáš Hubáček, zastupitel
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Noví občánci
Patrik ČERNOCH
Kryštof PŘÍLUČÍK
Marika FINSTERLOVÁ
Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ
Dominik PAVELKA
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07/20
09/20
09/20
10/20
11/20

Opustili nás…
Miloslav ADÁMEK
Rudolf ČAPÁK
Jiřinka VAJĎÁKOVÁ

10/20
11/20
12/20
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Foto: Zuzana Geržová
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Informace on-line
Obec Trnava

www.trnava.cz Farnost
www.facebook.com/obectrnava SDH Trnava
Mateřská škola
www.mstrnava.webnode.cz Lyžaři
Základní škola
www.zs.trnava.cz Střelci
Knihovna
www.knihovnatrnava.webnode.cz/

www.farnost-trnava.cz
www.sdhtrnava.cz
www.lyzari.trnava.cz
www. ssk-zs-trnava.webnode.cz

Uzávěrka jarního vydání Trnavského zpravodaje pro přispěvatele bude ve čtvrtek 4. března 2021. Příspěvky
zaslané po tomto datu nebudou zahrnuty.
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