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Milí čtenáři,

„Jak dlouho ten zápas bude trvat?” ptala se mě viditelně nervózní kamarádka Eva u vstupní brány tenisové arény. Jednou za
čas jsme spolu vyrážely na výlety do zahraničí, a protože výběr
místa a veškerá organizace ležely na mě, volila jsem vždy termín
a místo, kde se “shodou okolností” konal nějaký tenisový turnaj.
Tenis je totiž moje dětská vášeň. „Evi, jdeš na tenis, to nikdy
nevíš, jak dlouho budou hrát. Může to být půlhodinka, nebo taky
hodiny tři!” odpověděla jsem ji jako zkušená divačka. Né, že
bych ji uklidnila. Víc než na úžasné výměny, forhendy či voleje
se těšila na ochutnávání tamějších dezertíčků a “latéčko”. Měla
to jako gastro výlet… Tento můj mini příběh ze života lze s nadsázkou připodobnit k době, v níž se nacházíme. Ptáme se: „Kdy
už bude konec?“ a pořád, jak kdyby to světélko tu silnou barikádu virové temnoty na konci tunelu ne a ne prolomilo! Těžko
bych v paměti vypátrala den, kdy se zpoza okna v obýváku nemihla blikající světla projíždějící záchranky; týden, kdy na
obecní a kostelní vývěsce nebylo připnuté nejméně jedno parte.
Asi všichni už máme zkušenost s odchodem na věčnost někoho
blízkého, nebo známého. Možná za to nemohl covid-19, ale to truchlícím rány nezahojí. Krušné časy
vybízejí k našemu vzájemnému semknutí. Po odpovědnosti a soudržnosti volají i vládní a opoziční představitelé, ale jak už jsou unavenější a popletenější, není vždy snadné porozumět, co se snaží vyslovit. O
některých ne zcela srozumitelných rozhodnutích si přečtete v příspěvku starosty Martina Kašpárka, nebo
v článku o nezaměstnanosti od Adama Páleníčka. A tak když chybí rozum těm „nahoře“, musíme ho
mít aspoň my. Zároveň nechme nastoupit srdce. Příklad jednoho vítězství srdce si připomeneme i
v tomto čísle Trnavského zpravodaje. Přesně před čtyřiceti lety se skupina kamarádů z Dolanska rozhodla postavit dětem lyžařský vlek. Nikdo jim nekázal, aby to udělali! Co si umanuli, to společnou prací,
pílí a odhodláním za několik měsíců docílili. Jeden ze strůjců „dolanského zázraku“, pan Gargulák,
všechny klíčové okamžiky zaznamenal, a se svou manželkou se pak nejen o stavbě vleku pro čtenáře
zpravodaje rozvyprávěl.
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V tomto vydání, poněkud útlejším, než je zvykem – ne všechny spolky mohou aktivně fungovat – se mimo jiné dozvíte, jak se v dobách minulých v Trnavě zabíjeli čuníci. Já bych taky „zabíjela“. To, když jsem začátkem ledna
chtěla odjet ze Zlína do Trnavy autobusem a zjistila jsem, že nástupiště 63
je zrušené! Naštěstí mi mobilní aplikace idos.cz prozradila, že mám jít na 7,
anebo na 35, pokud pojedu s přestupem ve Slušovicích. To jsou mi změny!
Příjemnější překvapení bylo, že se dá za jízdenku nově platit bezkontaktně,
tedy platební kartou. Tleskám. Oceňuji také obecní zastupitelstvo, že zastávka U Lipek má přístřešek. Teď si mohou klidně padat i kroupy.
Na redakční e-mail trnavskyzpravodaj@email.cz jsme dostali dotaz, zda je
možné mít ve zpravodaji reklamu. Po odsouhlasení zastupitelstvem tuto
rubriku nově zavádíme. Podmínky inzerce najdete na předposlední straně. Líbil se vám nějaký článek?
Máme něco zlepšit? Napište nám na uvedený e-mail. Vaše názory nás opravdu zajímají!
Každé tenisové utkání, ať už trvá jakkoliv dlouho, dojde k okamžiku, kdy si soupeři podají ruce u sítě
a jsou z nich zase jen obyčejní lidi. Nic (ani koronavirus) netrvá věčně. To je jedna velká jistota a naděje! I my s Evčou určitě zase brzy vyrazíme na výlet za tenisem (nebo spíš za zákuskem?).
Za celou redakci Vám přeji pěkné Velikonoce, pevné zdraví a příjemné čtení jarního čísla!
Marie Černíčková, členka redakce
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KOMUNÁLNÍ ODPAD

Odpady 2021
Vážení občané,
23. prosince 2020 byla schválena novela Zákona o odpadech s účinnou platností od 1. ledna 2021. Co
to přináší nic netušícímu občanovi naší krásné obce, občanovi, který třídí odpady a myslí si, že šetří
přírodu a peníze? Přináší to, že bude platit, platit a zase platit. V roce 2021 byla ponechána platba za
likvidaci komunálního odpadu 500 Kč/osoba, a to z toho důvodu, že v čase rozhodnutí jsme nevěděli,
jestli novela bude schválena, a jakou bude mít podobu. To, co schválili naši poslanci den před Štědrým
dnem je naprostá katastrofa.
V prvé řadě novela přináší velké zdražení skládkovacího poplatku, a to jenom proto, že se ČR nějak
nemůže vejít do evropského průměru. To naši poslanci vyřešili tak, že nám ty odpady zdraží. Naštěstí.
Ještě nám je mohli zakázat, protože nic jiného naši poslanci ani neumí, pouze zdražovat a zakazovat,
možná ještě přikazovat. Příští rok bude minimální částka poplatku za svoz komunálního odpadu 800 Kč
za osobu a tento poplatek rovnoměrně poroste až na částku 1850 Kč za osobu v roce 2029. To je ten
krystýr. To čumíš občane! A teď ten chinin. Z novely vyplývá, že původcem odpadu je obec. Ti občané,
kteří se teď zaradovali a domnívají se, že svou popelnici přesunou před budovu obecního úřadu a ten se
postará, bohužel zklamu. „Obec“ jsou všichni od čísla popisného 1 až po číslo popisné 414. Novela
jasně říká, že budeš třídit všechno a hlavně plasty, které už tak třídíme jako diví. A ty plasty se budou
recyklovat a znovu používat. No, vymyšlené je to náramně, zní to logicky a chytře, ale nebyla by to
Česká republika, aby v tom nebyl zádrhel. Ony totiž firmy, které by recyklovaly ty plasty v České republice prakticky nejsou a ve Zlínském kraji jsou snad jen dvě! Co s tým budeme robiť? Skládkovat se
plasty nesmí. I kdyby se na tu skládku vešly, přijde ČIŽP a skládku klidně zavře a Máriuš Pederzén je
v háji. Naštěstí ve svozové firmě nesedí hlupáci a vymysleli to náramně. „My ty plasty svezeme, ale
pozóóór, starosto, nemusíme, protože původcem odpadu je obec a my nemáme povinnost se starat
o tvoje plasty! My ty plasty dotřídíme a rozvezeme po celé republice, klidně po celé Evropě, no ale
nebude to levné, bratru, 5 000 Kč za tunu“. Zkrátím to – pro občana je to stovečka za rok navíc.
Takže závěrem, poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022 bude minimálně 900 Kč za osobu.
To jste si oddychli, že? Promiňte, teď jsem se probudil a vyndal ruku z nočníku. 900 Kč se platit určitě
nebude, bude se platit mnohem víc. Příště vám vysvětlím, jak je to s vytříděným železem, bioodpady
a papírem. To se nasmějete, ale nebojte, až vám řeknu, že odhaduju platbu za naše odpady na takových
1100 Kč za osobu, on vás ten smích přejde!
Martin Kašpárek, starosta obce
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Soutěž s Mariusem Pedersenem
Vážení občané,
Marius Pedersen, naše svozová firma, což jak jistě dobře
víte, má nový kuka vůz. Asi ale nevíte, že ten nový kuka
vůz má integrované váhy, takže váží každou popelnici. Je
dobrým zvykem, že posádka vozu se za mnou staví a povykládá mi neuvěřitelné zážitky, které by v Trnavě snad
ani nikdo nečekal. Chtěl bych vám připomenout, že maximální váha obsahu 120 l popelnice je 20 kg a maximální
váha obsahu 240 l popelnice je 30 kg. Dosud zvážený rekord 120 l popelnice je 72 kg. Jako hrdý Hořan jsem rád, že tento rekord drží můj skorosoused. Další
specialitou našich občanů je žhářství, a to konkrétně ve formě pokusu o zapálení kuka vozu. Svozová
firma nesváží popel a už vůbec ne žhavý popel. Pokud už máte v popelnici popel, přikryjte ho papírem
nebo něčím hořlavým, aby obsluha vozu viděla, že popel není žhavý. Hořící popelnice Marius Pedersen
zásadně nesváží, i když pokusy ze strany občanů tady byly. Prosím vás nepřemlouvejte obsluhu kuka
vozu k tomuto činu. Opět moje oblíbené Hořansko. Je vám asi jasné, že tyto incidenty ze strany svozové
firmy budou řádně oceněny a ve finále nemohou znamenat nic jiného než dražší svoz.

Co se děje pod Trnavou?
Chtěl bych poděkovat manželům Svobodovým za úklid černé skládky pod Trnavou u vysokého napětí.
V každé z okolních obcí je sběrný dvůr, přesto se někomu vyplatí vytvořit černou skládku a k tomu ještě
u potoka…
Martin Kašpárek, starosta obce
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SČÍTÁNÍ LIDU

Sčítání 2021
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od roku 1869 a probíhá každých
10 let. Letošní sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. března
2021. Do 9. dubna 2021 se každý může sečíst jednoduše
a online prostřednictvím elektronického formuláře. Ten
bude na stránkách www.scitani.cz, nebo v mobilních aplikacích. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář na poště, nebo ho vhodit do
poštovní schránky.
Tento formulář získáte spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem
oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je roznos sčítacích formulářů. Mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem
(např. občanským průkazem nebo cestovním pasem). S ohledem na protiepidemická opatření bude kontakt sčítacích komisařů s obyvatelstvem omezen na roznos formulářů (nebudou poskytovat informace
ohledně vyplnění).
Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na vybraných pobočkách České pošty. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad
90 dnů. Formuláře musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali
o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právnímu úkonu, jej
může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než
90 dnů.
Pokud budete potřebovat pomoci s vyplněním formuláře, můžete využít infolinku 274 056 789 nebo
zaslat e-mail na adresu dotazy@scitani.cz

Proč se sčítáme?
Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou pomoci při
plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku volných bytů, nabídky
vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů.
Výsledky umožňují analyzovat například situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili
práci před důchodem, pracujících seniorů či lidí bez příjmu. Pomáhají při tvorbě nových pracovních
míst, nabídky služeb nebo programů podpory sociálně slabších. Výsledky dále pomáhají například v plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro mapy
oblastí s významným povodňovým rizikem, při tvorbě územních plánů či zásazích hasičů.
Sčítání tedy v konečném důsledku ovlivňuje život každého z nás.
Eva Vajďáková, členka redakce
Čerpáno z www.scitani.cz
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NEZAMĚSTNANOST

Nezaměstnanost v Trnavě
Ekonomika zažívá turbulentní časy. Nezaměstnanost mírně roste a očekává se její další
nárůst. Trnava a okolí si ovšem z hlediska nezaměstnanosti ve srovnání s celorepublikovým průměrem nestojí vůbec špatně. Letos ovšem bude pro tuto statistiku tvrdá zkouška.
Nezaměstnanost se roce 2019 a 2020 pohybovala na rekordně nízké úrovni. V loňském
roce vlivem covid krize mírně vzrostla. Očekává se, že růst nezaměstnanosti bude pokračovat, jelikož aktuální nízká čísla jsou částečně uměle držena programy, jako je Antivirus.
Trnava si v rámci celorepublikového srovnání dosud vedla skvěle. V letech 2018 až 2020 byla v obci
nezaměstnanost nejen nižší, než byla průměrná nezaměstnanost v celé České republice, ale také nižší
než průměr Zlínského kraje. Máme určitě být na co pyšní. Je třeba také pochválit okolní obce, které si
vedly velmi dobře. Premiantem loňského roku ve Zlínském kraji byla nedaleká obec Březová, ve které
průměrná roční nezaměstnanost dosáhla 0,8 procent. Naopak nejhorší byla obec Kunkovice v okrese
Kroměříž, kde se průměrná roční nezaměstnanost vyšplhala na 7,7 procent.
Srovnání průměrné roční nezaměstnanosti v letech 2018 - 2020
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Věřím, že úroveň žití v Trnavě a její podoba se stále zlepšuje, čemuž můžeme být vděční našim republikově nadprůměrně pracovitým občanům, jak dokládají čísla výše. Otázkou zůstává, jak se situace vyvine letos. Nezaměstnanost závisí nejen na ochotě občanů pracovat, ale především na stavu podnikatelského prostředí, které pracovní místa utváří.
Vláda sužuje podnikatele a živnostníky, kteří zaměstnávají lidi, platí odvody a daně, díky čemuž může
stát fungovat (třeba také poskytovat zdravotní péči), opatřeními, jejichž relevance je velmi diskutabilní
a jejich zavádění působí chaoticky. Vláda prezentuje na svých častých tiskových konferencích, že podnikatelé dostávají desítky podpor a často se může zdát, že na pandemii ještě vydělávají. Ve skutečnosti
je to přesně opačně. Podpora často nepokryje ani zlomek nákladů, a to jak za zaměstnance, tak na ostatní
náklady. Tento stav již trvá dlouho a podnikatelé se pohybují na hraně. Když si k tomu přičteme řadu
dalších omezení jako například, že rodiče musí řešit hlídání děti, které nechodí v podstatě už rok do
školy, může se situace relativně snadno změnit. I přesto, že jsme se měli v uplynulých letech dobře,
nemusí to tak být i nadále.
Je potřeba začít přemýšlet, jak v této době a podmínkách fungovat, a ne čekat až to rychle skončí. Tato
situace může trvat ještě mnohem déle, než bychom chtěli a není v našich silách to ovlivnit. Klíčová je
místní situace a to, aby se podnikatelům podařilo najít cesty, jak fungovat, aby zaměstnanci mohli chodit
do práce, aby se rodičům podařilo zvládnout peripetie s domácí výukou a škola jim to, co nejvíce usnadnila. Je důležitá především individuální odpovědnost každého z nás, vzájemná pomoc v rodině a mezi
blízkými. Klíčový není stát, kde levá ruka neví, co dělá pravá a ve všem dělá zmatek. Nečekejme na něj,
že nás spasí. Věřím, že se nám to podaří zvládnout a ta „dobrá čísla“ si v Trnavě udržíme.
Adam Páleníček, ekonom a zastupitel
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ BŘEZEN 2021
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ZABÍJAČKA

Ohlédnutí za domácími zabíjačkami
Vstávání v sobotu za tmy, míchání krve, nahlédání pod řezníkovy ruce, ohřívání se u kouřícího kotle
plného kousků masa, ochutnávání čerstvě uvařených jater. A tradiční „Běž přidržat prasa za ocásek!“
Tak si jako malý capart vybavuju zabíjačky v závějích sněhu, když ještě můj děda doma chovával prasátko. Nebo spíš pořádného pašíka. Bude tomu asi 15 let, kdy jsem se naposledy zúčastnil zabíjačky.
Před podobnou dobou přestal prasátka na domácí zabíjačku chovat i pan Richard Rafaja. Ten si z těchto
bezpochyby společenských událostí pamatuje více než já. A tak jsem vyzvídal, jak to dřív vlastně bylo…
Za starých časů, když domácí hospodářství ještě znamenalo obživu většiny našich předků, žilo mnoho
chlapů, kteří umění domácích zabíjaček bravurně ovládali. Tito lidé přežili i do poválečné doby, kdy
čím dál víc obyvatel nacházelo obživu v průmyslových závodech či JZD. Toto období si pan Rafaja
vybavuje jako malý chlapec. Tehdy byl v Trnavě nejvytíženějším řezníkem pan Rajnoha, penzista, který
žil naproti dnešní školy. Docházel také do Miluchova k Rafajům. Zabíjačka v těchto letech začínala
v sedm hodin ráno a v sedm hodin večer končívala. Byla to celodenní společenská událost, kdy se u kotle
plného vařících se dobrot sedělo, vykládalo, koštovalo a práce se odbývala bez shonu. Další řezník –
pan Matůšů zvaný Jelénků, bydlel v Hořansku, v dodnes stojící dřevěnici nad Rozcestím.
V těchto dobách to bylo také odlišné s uchováváním masných výrobků. Co si počít bez mrazáku či lednice? Řešení bylo nasnadě. Maso a špek se obyčejně pečlivě zaudilo a pověsilo za trám na hůře, která
byla dobře větraná. Takto uskladněné lahůdky často vydržely až do léta. Pečínky, mezi které se řadily
například jelita, tlačenky, či jitrnice, se rozdaly po sousedech. Tento zdánlivý akt štědrosti byl však spíše
praktickým krokem a ukázkou dobrého mezilidského soužití. O pár týdnů později totiž porážel prasátko
soused, později ještě další, a všichni se postupně přišli na oplátku podělit o jejich dobroty. A tak se
pečínky snědly, aniž by se zkazily a kdokoliv přišel k újmě.
Podoba zabíjaček se začala měnit v průběhu
70. a 80. let. Lidí, kteří se věnovali domácímu hospodaření ve chlévech či záhumenkách, ubývalo. Rapidně ale
také ubylo chlapů, kteří ovládali řeznické umění. Pravidlem tedy bylo, že řezník přišel už v šest hodin ráno a do
jedné hodiny odpoledne bylo hotovo. Nebylo už tolik
času na celodenní vysedávání. Už proto, že mnozí řezníci museli ještě téhož odpoledne zvládnout další zabíjačku. Čeho ale přebývalo, byla kila pašíků. Už to nebyla prasátka, která se zabíjela při váhách kolem metráku. Tyto kousky už obyčejně vážily i metráky dva.
Pan Rafaja si z řezníků této éry vybavil pana Havlíka
z Podkopné Lhoty, z Trnavy pana Aloise Garguláka,
hospodského na Rozcestí, pana Viléma Vičíka, který
zpracovával maso v rámci Jednoty, či pana Gerycha,
který naproti kostela provozoval řeznictví. Co do počtu
zabíjaček za rok ale nad všemi vyčníval pan František
Sovják z Hořanska. Ten měl totiž za jedinou sezónu (od
listopadu do března) zvládnout na 150 zabíjaček. Často
si to tedy v zaměstnání zařídil tak, že si svou dovolenou Pan František Sovják zachycen „při činu“ v sobotu 14. ledna 1984
šetřil na pátky zabíjačkové sezóny, aby během prodlouženého víkendu stihl ještě více zabíjaček. Zda si během těchto „dovolených“ skutečně odpočinul, si není
těžké domyslet.
Pavel Hanulík, člen redakce
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„To dneska už děcka ani nevíja, jak sa dřív hospodařilo,“ přibližuje
dávné zabijačkové časy paní Ludmila Nedvědická
Domácí zabíjačkové hody vlastních prasátek současné děti znají už jen z vyprávění dříve narozených
příbuzných, anebo z obrázků Josefa Lady. Teď se maso do smaženého řízku, vepřa-knedla-zela, či
do guláše kupuje například v masně, nebo na farmách. Kdysi však dostat pečený bůček, nebo tlačenku
na talíř znamenalo projít mnohaměsíčním procesem počínaje sehnáním selete, jeho výkrmu, porážkou,
konče uchováním masa nasolením a vyuzením.
Zabijačkový den byl dlouho dopředu pečlivě připravován, aby se příchodem mistra řezníka mohli
všichni aktéři bez okolků a povzbuzeni štamprlí slivovičky pustit do náročné práce. Množství zapojených lidí vystihuje lidové rčení „Prase má nejvíce příbuzných!“. A opravdu byla zabijačka událostí, při
které se sešlo celé příbuzenstvo i široké okolí, a z níž si všichni odnesli nemalou výslužku.
„Domácí zabíjačky byly součástí našeho života a od ledna až po Josefka (19. března) nebylo chalupy,
ve které by sa neporáželo domácí prasa,“ zavzpomínala paní Ludmila Nedvědická (77).
O čem ještě paní Nedvědická pohovořila?
O tom, jak se sháněla selátka. „V Trnavě žili
lidi, kteří měli svině, ty sa oprasily, a selátka sa
pak odkupovala. Dalo to velkou práci odchovat
selátka, moselo sa k nim chodit aj po nocách.
Ne v každém hospodářství sa dařilo selata odchovávat. Například Zemanům to nešlo. Sviňa
mívala aj deset nebo dvanáct selat. Později se
selata kupovala v družstvech.“
O hmotnosti porážených prasat. „My jsme
mívali veliká prasata, vážila aj přes tři metráky,
jinde sa zabíjala malá, stopadesátikilová.“
Pan Zdeněk Nedvědický při „kontrole“ kvality masa, počátek 80.
let. Zdroj: Archiv Ludmily Nedvědické

O řeznících, se kterými se osobně
setkala. „U nás zabíjával strýček
Gerychů, potém strýček Teodórů od
Lipek, strýc od mlýna – ten Řezníků,
a potém už začal zabíjat děda Bořutů.“
O způsobech porážky. „Prasata sa
zprvu zabíjela pantokem ranou do
hlavy, pistole přišly až časem… My
jsme jako děcka měli zážitků! To už
dneska děcka ani nevíja.“
Zabíjačka Vilém Vičík a Karel Samsonek. Zdroj: Archiv Bedřišky
Samsonkové
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ROK NA VSI

Rok v trnavském hospodářství: Jaro
Letos v zimě nás ve svých 90 letech opustila asi nejúžasnější vypravěčka vzpomínek na doby minulé,
jakou jsme v Trnavě měli – paní Anežka Sulíková. Při sběru pamětí pro svou knihu Trnava: Život
nejdelší valašskéj dědiny jsem měl tu možnost strávit několik hodin posloucháním jejích vzpomínek.
Během jejího vyprávění otevřela i svůj sešitek, kde měla z dřívějška sepsáno to, jak viděla život v Trnavě
během celého roku za svého mládí. Vzdejme tedy tichou poctu této báječné vypravěčce tím, že se s ní
v každém letošním čísle Trnavského zprávodaje na chvíli ponoříme do jejích vzpomínek; do světa, který
už se nikdy nevrátí.
„Když si vzpomínám, jak probíhal celý rok, tak se nedivím, že byl delší, než je dnes. Zima končila ke
konci února – na Matěje už na potoce pukaly ledy. To býval potok zamrzlý, od školy sme chodívali dóm
po ľedu. A na Matěje bylo poznat, že už přichází jaro. Sníh všude tál, v potoce přibylo vody a ledy pluly
po potoku. Sotva sníh roztál, už země začínala vysychat a začaly sa objevovat fialky, petrklíče
a jiné jarní květiny. Trávníky se začaly ohrabovat, na poli se začalo set obilí a bylo to nádherné – vzduch
voněl jarem, všechno se dělalo v pohodě. Tráva se zelenala – to byla naděje, že bude čím krmit dobytek,
protože už někomu docházela zásoba krméní.
Přišly svátky velikonoční a také s nimi teplo. Na svátky jsem mívala nové střevíce – lakýrky. Tata je šél
se mnú do Slušovic nebo do Kašavy kúpit, protože tam byla Baťova prodejna. A dyž přišéls do téj prodejny, to tam tak vonělo apretúrú. A jak býval průvod na Vzkříšení, tak tomu pravúvali modní přehlídka.
Protože každý měl na ty Velikonoce neco nové. To sa s tú monstrancí šlo na rozcestí, tam sa lidi vytočili
a šlo sa zpátky do kostela.
Jak se na poli zaselo obilé, tak se zase chystalo k sázení zemáků – napřed se musely přebrat
a některé překrájet a nachystat na sázení – zemáky se sázely obyčejně začátkem května. A jelikož to byla
odrůda pozdní, tak se kopaly až v říjnu.“
Doplňme tyto krásné vzpomínky ještě o jarní pranostiky z Trnavy. Roku 1958 je pro celý rok uvádí
obecní kronika. Pranostiky sepsal pan Josef Rafaja a pan Karel Hanáček.
Březen
Březen, za kamna vlezem, duben, ešče tam budem, máj, půjdeme v háj.
Hřmí-li v březnu, je naděje na úrodu.
Duben
Ozývá-li sa v dubnu hrom, nebojí sa mrázu strom.
Duben má dat půl listu máju.
Když na Velký pátek prší, bývá příznivý rok.
Co naroste do Juří, po Juří sa ztratí.
Na Marka zasaď oharka.
Květen
Studený máj – v stodolách ráj.
Máj – máš-i co, daj (dobytku), lesti nemáš,
na pole haj! (žeň)
Dyž máj vláhy nedá, tož sa červen předá.
V máju nesmí pastýřovi čagan osychat.
Červen
Medardova kápě – štyrycet dní kape.
Rostú-i křiby před Janem – bude málo chleba.
Pavel Hanulík, člen redakce
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LYŽAŘSKÝ VLEK

Velkým lyžařským speciálem u příležitosti 40. výročí založení Lyžařského oddílu Trnava bychom
chtěli vzdát holt všem, kteří se přičinili o vznik lyžařského vleku v Dolansku a de facto o celé lyžování v Trnavě. Příběh party kamarádů, kteří se na začátku roku 1981 domluvili, že dětem postaví
vlek, a kterým se přes všechny potíže tohoto cíle podařilo dosáhnout už za několik měsíců, je zapsán
zlatým písmem do dějin Trnavy. Pojďme si jej připomenout vyprávěním jednoho z hlavních aktérů,
Miroslava Garguláka, muže, který s návrhem přišel a stavbu řídil. V příštím čísle bychom obrázek
o činnostech lyžařského oddílu / klubu doplnili o další dění po současnost.

Když se v Dolansku stavěl vlek (vzpomínky Miroslava Garguláka)
Jaro 1981 – Rozhodnuto: chceme vlek v Dolansku!
Nápad postavit lyžařský vlek jsme měli v hlavách delší dobu, s roztátým sněhem a s příchodem jara
však vždy myšlenka vyprchala. Až konečně počátkem roku 1981 jsme se rozhoupali. S partou kamarádů
jsme v březnu založili pracovní skupinu – TJ Sokol Trnava, která se později přejmenovala na Lyžařský
oddíl Trnava. Celkem 42 zájemců z dolního konce Trnavy, především rodičů, vložilo 100 Kčs do základního fondu, čímž splnili podmínku pro zahájení stavby. Nejdůležitějším milníkem bylo naše společné rozhodnutí, že vlek vybudujeme vlastními silami. To byl odrazový můstek, pak jsme se pustili do
práce.

1981 – sečeme. Zdroj: Archiv M. Garguláka

V březnu se zakoupila technická dokumentace
a byl zajištěn technický dozor stavby, kterým byl
konstruktér a předseda oddílu lyžování TJ Gottwaldov pan Josef Šperka. Bylo nutné vyřídit stavební povolení, souhlasy majitelů a uživatelů pozemků, Lesní správy a dalších účastníků stavebního řízení. Po garážích a dvorech se vyráběly
strojní díly, složitější díly, například ocelové lano,
elektrický motor, nebo převodový stroj, v podnicích, ve kterých pracovali členové lyžařského oddílu, například ve Svitu, ZPS nebo JZD Slušovice.
Hodně dílů jsme nakupovali jako vyřazené, a pak
jsme si je sami opravili.

V dubnu začaly brigádnické stavební a terénní práce
– kopaly se základy podpěrných sloupů a výkopy pro
umístění elektrických kabelů po celé trati, vykácely
se stromy a odstranily kořeny, srovnaly se meze
a sráze i s pomocí buldozeru od JZD.
V červnu byly strojní díly téměř hotovy. Začali jsme
betonovat, přičemž beton jsme dostali od
JZD Slušovice. Také jsme montovali lano, vyrobil se
elektrický rozvaděč a další elektrická zařízení. Tyto
odborné práce prováděl a řídil jeden z obětavých
členů oddílu – Jaroslav Suchánek ml. Dostali jsme
také příspěvek od OV ČSTV Gottwaldov. Téměř každou neděli se konaly brigády, vždy s hojnou účastí, 1981 – natahování lana. Zdroj: Archiv M. Garguláka
ochotou a elánem.
28. června vznikl Lyžařský oddíl Trnava s 52 zakládajícími členy.
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Zimní sezona 1981–1982 – Připravit ke startu, pozor, jedeeeeem!
V říjnu jsme mohli zvolat: HOTOVO! Lyžařský
vlek byl zkolaudován a uveden do provozu.
Oslavili jsme to společným táborákem, který se
pak stal tradiční zahájením nové lyžařské sezony. Výsledné dílo všechny potěšilo. Za odměnu členové oddílu a brigádníci dostali volné
vstupenky na pět let dopředu. Vstupné pro běžné
návštěvníky bylo 8 Kčs pro dospělé a 4 Kčs pro
děti na celý den lyžování.
Počasí nám přálo – sníh napadl už v půlce listopadu. O lyžařský vlek byl v Trnavě i v okolí obrovský zájem. Provozní služby u vleku průběžně
drželo 25 členů oddílu zdarma. Vlek využívala
i trnavská základní škola. Pořádali jsme závody
ve slalomu a na konci sezony maškarní karneval.
„Vlekem se baví celé Dolansko!“ psalo se
1981 – zahájení maškarním karnevalem. Zdroj:
v okresním tisku a byli jsme dáváni za příklad ji- Listopad
Archiv Miroslava Garguláka
ným organizacím.

Sezona 1982–1983 – Dolaďujeme a osvětlujeme.
Po úspěchu z první sezony elán členů lyžařského oddílu nabral na síle. Koupili jsme silnější hnací stroj, který jsme opravili, přidali
do něj elektromagnetickou brzdu.
V létě jsme dostali příspěvek 70 tisíc Kčs od
odboru cestovního ruchu. Když úředníci vi-

1982 – stavba klubovny a ohřívárny. Zdroj: Archiv M. Garguláka

1982 - lyžař. Zdroj: Archiv Miroslava Garguláka

děli obrovský zájem lidí o lyžování, prohlásili: „Zrovna
takové chceme podporovat!“ Z peněz jsme postavili klubovnu a ohřívárnu a vybavili je nábytkem.

Koncem roku jsme vybudovali osvětlení pro večerní lyžování. Aby se malé děti naučily lyžovat, jezdívali k nám instruktoři ze Zlína. Druhá sezona úspěšně navázala na sezonu první.

Co děláme v létě?
Ani v létě se nezahálelo. Pořádali jsme zájezdy do horských oblastí. Mezi naše oblíbená místa patřily
Malá Fatra, Vrátna dolina, Vysoké a Nízké Tatry, Slovenský ráj. Navštívili jsme i rakouské Alpy.
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Zlomový rok 1999 – Co bude dál? – Zpátky do práce!
Po 18 letech nepřetržitého provozu lyžařský vlek dosloužil. Hnací mechanismy, kladkové baterie, elektrické zařízení, ale hlavně zařízení vleku už nevyhovovaly bezpečnostním předpisům. Začátkem roku se
sešlo „staré jádro“ výboru lyžařského oddílu. Byli jsme postaveni před otázku: „Co teď? Buď vlek odstavíme, nebo postavíme nový.“ Zjistili jsme, že náklady na nový vlek by se pohybovaly okolo 1,3 až
1,5 milionu Kč, a to ještě bez
stavebních prací. Takovou částkou jsme samozřejmě nedisponovali. Po složitých debatách se
členové oddílu usnesli, že
znovu obléknou montérky
a svépomocí vlek obnoví. Ale
kde vzít na nové díly? Oslovili
jsme asi 50 sponzorů, kteří přispěli částkami v rozmezí tisíc
až dvacet tisíc. Pod hlavičkou
lyžařského oddílu za sběr železného šrotu přinesl Franta Vyvlečka 80 tisíc. Osvědčený kon1999 – výměna stožárů. Zdroj: Archiv Miroslava Garguláka
struktér Josef Šperka připravil dokumentaci již moderního vleku s pevnými teleskopickými tyčemi. Rozhodujícím impulsem k obnově vleku byla nabídka firmy GANAS (jsem s Radomírem Hynčicou jejím spolumajitelem) na levnou
výrobu a dodání strojního zařízení a částečné zasponzorování nového vleku. Elektrické vybavení včetně
rozvaděče bezplatně poskytl Petr Zvolenský s pomocí Tomáše Vyvlečky. Pozemky zdarma pronajali
Franta Vyvlečka, Radek a Pavel Chovancovi.
V dubnu jsme založili samostatný „spolek“ Lyžařský klub Trnava.
Znovu jsme se pustili do práce. „Starý“ vlek jsme odprodali do Velkých Karlovic. Vybetonovali jsme
základy pro nové podpěrné sloupy, novou hnací a napínací stanici a vlek prodloužili asi o 40 m.
Pod dohledem a řízením Oldřicha Hercika byly už v srpnu dokončeny montážní práce strojních dílů nového vleku. Připojili
jsme elektrické bezpečnostní vypínání proti přejetí do prostoru
napínací stanice a bezpečnostní
„STOP“ tlačítka u každého podpěrného sloupu. Vlek tvořilo
44 teleskopických tyčí pevně
uchycených na ocelovém laně.
Pro večerní lyžování jsme rozšířili osvětlení lyžařského svahu
k lesnímu úseku.
Za dva měsíce byl nový vlek
1999 – první den provozu současného vleku. Zdroj: Archiv Miroslava Garguláka
dokončen. A co bylo neuvěřitelné, zvládli jsme to téměř bez
dluhu! Původní rozpočet na lyžařský vlek 1,5 mil. Kč se nám několikanásobně podařilo snížit: díky
levnějšímu výrobci, levnějšímu projektantovi, ale i levnější „pracovní síle“ – našim brigádníkům.
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Trnavský vlek v čase a v číslech
Parametr\Rok

Typ vleku
Kapacita vleku
Rychlost
Příkon el. motoru
Délka sjezdovky

1981

zvratkový
168 osob/h
1,4 m/s
4 kW
280 m

1982

zvratkový
320 osob/h
1,4 m/s
11 kW
280 m

1999

kotvový
400 osob/h
1,6 m/s
11 kW
302 m

2021

kotvový
508 osob/h
1,8 m/s
11 kW
360 m

Mapa současného lyžařského vleku a běžecké trasy. Zdroj: http://www.lyzari.trnava.cz/

Tuto zimu se NElyžuje. Autor snímku: Marie Černíčková
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Ani loupežníkovi Píšťalkovi se ta letošní zimní tragédie nepozoruje lehce….
Autor snímku: Marie Černíčková
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ROZHOVOR

Věta, která otvírala dveře (a peněženky): „Tento lyžařský vlek budujeme pro děti,“ vzpomíná pan Gargulák
Když jsme v redakci přemýšleli, kdo by mohl promluvit o stavbě lyžařského vleku,
volba byla jasná – MIROSLAV GARGULÁK (86). Jakmile naši žádost o rozhovor
přijal, vydali jsme se za ním s Lubomírem Vývodou jedno únorové odpoledne a už
cestou v autě jsme tušili, že setkání bude nezapomenutelné. Bylo. A když se do
vyprávění perfektně připraveného pana Garguláka zapojila i jeho manželka,
ZDENKA (83), řeč se stočila i k osobnějším tématům. Ta ještě víc podtrhla skutečnost, že inspirativní lidi lze najít úplně všude…
Dovolím si naše povídání zahájit trochu netradičně. Po všem, co jste si v životě prožili,
může Vás vůbec ještě něco překvapit?
MG: Když jsme před třemi lety s manželkou
slavili diamantovou svatbu, pozvali jsme své
nejbližší na malý oběd do jedné slušovické restaurace. Všichni nám to odkývali. Jenže nás
převezli. V čase, kdy jsme měli odjet do restaurace, zastavilo u našeho domu šest svatebně ozdobených aut, vystoupili z nich slavnostně oblečení hosté – my byli ve sportovním – a troubili
na nás!

MG: Technicky oboje funguje na podobných
základech. V zaměstnání jsem navíc získal kontakty na lidi, kteří už měli s konstrukcí vleků
zkušenosti. Bylo to pak snadnější.

ZG: Myslela jsem, že z toho dostanu infarkt!
MG: Rychle jsme se museli jít převléct do lepšího oblečení a vyjeli ve svatební koloně. Pak
mi Dolané nechápavě povídali: „Vždycky jede
svatba nahoru a trúbí a teď jela dolů a trúbí!“
Podobně jste možná překvapil Vy, pane Garguláku, své kamarády, když jste za nimi přišel s nápadem, že postavíte lyžařský vlek.
Vybavíte si, co Vás k nápadu přivedlo?
MG: Chtěli jsme, aby děti mohly lyžovat, bylo
nám jich líto.
ZG: V raných 80. letech tu byla taková nová
kolona se spoustou dětí, které neměly velké vyžití. V Dolansku nebylo hřiště. Hlavně v zimě
měly děti omezené možnosti k zábavě. A tak
manžela napadlo: Pojďme jim postavit lyžařský
vlek. Jakmile se k němu přidali další lidi, šlo to
všechno ráz naráz.
Dozvěděla jsem se, že jste v té době měl na
starosti výtahy, jeřáby a zdvihací zařízení ve
Svitu. Mají výtahy a vleky k sobě blízko?
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Pan Gargulák na běžkách. Zdroj: Archiv M. Garguláka

Budovat lyžařský vlek takřka s nulovými
zkušenostmi jistě nebylo bez úskalí. Co bylo
nejsložitější?
MG: Nejtěžší jednoznačně bylo sehnat peníze.
Ty se získávaly například prodejem železného
šrotu. Tento způsob získávání peněz se ostatně
využívá dodnes.
Když si představím, jaká všechna razítka je
potřeba dnes vyřídit, než člověk získá stavební povolení, a jak dlouho to řízení trvá,
jak je možné, že jste vlek postavili v tak rekordním čase?
MG: Při vyřizování všech potřebných povolení
u úředníků nejvíc zabíralo, když jsme řekli:
„Budujeme lyžařský vlek pro děti z Trnavy
a okolí!” Konkrétně u Lesní správy byla jednání
hodně zdlouhavá a komplikovaná...
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Kde jste hledali informace, jak by měl vlek
vypadat, z jakých dílů se skládá?
MG: Mým spolupracovníkem ve Svitu byl pan
Josef Šperka, který měl bohaté zkušenosti s budováním vleků. Navrhl tedy, jak by měl vlek vypadat, a všechny odborné záležitosti šly za ním.
Bez něj bychom se neobešli.

MG: My jsme v dětství chodívali „lyžovat“ na
přilehlé kopce. Nejdříve jsme na ně samozřejmě
museli vyšlapat – po svých. Dolů pak pěkně
„šusem“. A tak pořád dokola. Když jsme pak
postavili vlek, mně už táhlo na padesát, řekl
jsem si, že by bylo dobré se naučit lyžovat pořádně. Koupil jsem si sjezdovky a potajnu jsem
sjížděl. Sice jsem párkrát spadl, ale nic se mi nestalo. Nějak jsem z toho ale neměl radost. Cítil
jsem, že to není ono. A tak jsme přešli na běžky
a radost z lyžování se vrátila.
ZD: Vzpomínám si, že jsem běžky dostala na
Vánoce a byl u nich vzkaz: „Našej mamě běžky,
aby nechodila pěšky!“ (smích)
Kdy byl vlek otevřen pro veřejnost?
MG: Ve středu a v pátek bylo večerní lyžování,
o víkendu se lyžovalo celý den. Pochopitelně
v osmdesátých letech nebyla automobilová doprava příliš rozšířená, takže zájemci o lyžování
většinou chodili pěšky. Dali si lyže na ramena,
kolem krku pověsili lyžáky a vyšli třeba i z horního konce Trnavy.
Jaká byla návštěvnost?
MG: Ve své době byl lyžařský vlek v Trnavě
široko daleko jediný svého druhu. Nejbližší byl
až ve Velkých Karlovicích. Lidé neměli peníze
jezdit tak daleko, takže to tu praskalo ve švech.
ZD: První dva roky po spuštění svá vnoučata
chodily pozorovat i sedmdesátileté babičky!
Celé rodiny se scházely u vleku. Maškarní karneval pro děti byl také velmi oblíbený.
Čím si vysvětlujete ohromný úspěch vleku?

Pan Gargulák v únoru 2021. Zdroj: Mirka Hynčicová

Jméno Josef Šperka se často objevuje i ve Vašich vzpomínkách o stavbě vleku. Jak byste
popsal jeho osobnost?
MG: Byl to ohromný člověk. Byl velmi zapálený, jezdíval na stavbu bez nároku na honorář.
Učil nás, jak máme školit. Dozvěděl jsem se, že
vloni zemřel. Dožil se okolo devadesáti let. Jeho
odkaz v Trnavě zůstane zaznamenán navěky.
Jaký byl Váš vztah k lyžím? Uměli jste lyžovat?

MG: Byl to výsledek obětavosti, elánu, nadšení
a vůle, ale hlavně dobré party a kamarádů z dolního konce Trnavy. O nedělních brigádách jsme
byli do práce tak zapálení, že jsme zapomínali
chodit domů na oběd. Lepší dárek sobě, ale
hlavně dětem ze své obce jsme tenkrát nemohli
vymyslet!
Když ještě nebyla rolba, jak se svah upravoval?
MG: Nožně (smích). Vlekem jsme vyjeli nahoru a lyžemi jsme postupně sešlapávali sníh.
Začínalo se po páté hodině, kdy lidi přijeli
z práce, a díky tomu, že se zapojilo hodně lidí,
za dvě až tři hodinky bylo hotovo.

ZD: Já jsem se k sjezdovému lyžování příliš nehrnula, víc mně šly běžky.
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Původní vlek byl konstruován jako zvratkový. Objasnil byste tento pojem mladším
čtenářům?
MG: Zvratka byla speciální ocelová koncovka,
na ni se přivázala asi dvoumetrová pevná šňůra
a přichytila dřevěná destička jako sedátko. Lyžař se pomocí zvratky sám připnul k vleku
a vzhůru na kopec! Dětem nebo slabším lyžařům pak se zapínáním pomáhala služba složená
z dobrovolníků.
Kdo všechno se o stavbu nového kotvového
vleku nejvíce zasloužil?
MG: Byl bych velmi nerad, kdyby se čtenáři
domnívali, že jsem to všechno dělal sám! Vedle
všech sponzorů, Obecního úřadu Trnava i některých sousedních obecních úřadů, všech dobrovolníků bych chtěl zejména vyjmenovat ty,
kteří to spolu se mnou celé řídili – Oldřich Hercik, František Vyvlečka, Jiří Dolanský, Radek
Hynčica, Hynek Chrastina, František Vičík a Jaroslav Suchánek. Také děkuju našim manželkám za jejich velkou toleranci a péči o nás
a naše děti (smích)!
Předpokládám, že za Vašeho působení ve vedení oddílu, později klubu jste museli řešit
nějaké pohmožděniny a zlomeniny. Měl jste
někdy z něčeho, promiňte mi ten výraz,
„nahnáno“?
MG: Na jeden takový okamžik si vzpomínám.
Na závěr prací na druhém – teleskopickém
vleku jsme instalovali ocelové lano na cívku.
Lano vážilo zhruba 280 kilogramů. Cívku s lanem jsme v dolní stanici naložili na podlahu jeřábu a asi jsme to neuvázali nebo dostatečně neutáhli. Vyjeli jsme nahoru. Až jsme byli úplně
nahoře, cívka s lanem se uvolnila a přes křoví
a meze mířila obrovskou rychlostí na rodinné
domky pod svahem. My nahoře jsme zůstali
zcela zkoprnělí a bezmocně jsme se dívali dolů,
co se přihodí. Stal se zázrak! Až úplně dole stál
obrovský strom, cívka do něho narazila a odmrštila se třicet metrů daleko, než se zastavila!
Když jsme se vzpamatovali, šli jsme se podívat,
kde by cívka nebýt „záchranného“ stromu skončila – v tehdy nově otevřené Selské chalupě! Nikdy v životě mi nechutnalo pivo prokládané slivovicí tak jako tehdy.
V roce 2003 jste své aktivity v lyžařském oddílu předali zástupcům mladé generace. Co
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říkáte na to, jakým směrem lyžařský klub vedou?
MG: Činnost v oddílu mě naplňovala. Rádi
jsme se scházeli, plánovali, byli jsme úžasná
parta. Po našem předání druhé generaci se oddíl
nadále rozvíjel a rozvíjí. Jiří Dolanský to vede
naprosto výborně. Koupili třeba rolbu. Navázali
na naše letní aktivity, přidali cyklistiku, nebo
také na každoroční 17,5kilometrů dlouhý Běh
okolo Trnavy na běžkách. Pro děti „přilákali“
loupežníka Píšťalku. Nemohu opomenout lyžařské plesy nebo letní lyžařské zábavy. Ty jsou
velmi oblíbené. Dělají to opravdu dobře! Mám
pro ně jen slova chvály.

Mezi desátou a jedenáctou mě nerušte. Jsem na
kávě!
Co, nebo kdo vám dělá radost?
ZG: Rodina, a také že nám všem slouží zdraví.
Snad to vydrží co nejdéle.
MG: Máme pět vnuků, osm pravnuků, devátý
je na cestě. Chtělo by to zaokrouhlit na deset…
(ukazuje se smíchem na rodinnou fotografii převedenou do podoby velkého obrazu).
ZG: U nás je veselo pořád – v létě i v zimě
(smích). Nutno dodat, že nás obzvlášť v těchto
obtížných časech velmi opečovávají. Za to jsme
jim vděční, i když někdy remcáme, že to přehánějí…
Vaše šedesát tři roky trvající manželství
může sloužit jako příklad nám mladším. Prozradili byste, jak jste se dali dohromady?
ZG: Měli jsme to k sobě přes celou dědinu – já
pocházím z horního konce od „Panenky Marie“,
manžel bydlel u mostu v Dolansku. Jak jsme se
poznali? Na mládežnické schůzi! Hodil po mně
karafiát… Slovo dalo slovo, přišlo první rande
a už jsme spolu zůstali.
MG: Karafiát jsem po tobě nikdy nehodil,
mamko… (smích) Oba jsme žili ve velmi
chudých poměrech. Celý život jsme se museli
hodně otáčet, aby se nám žilo trochu dobře. Jak
jsme si našetřili něco peněz, postavili jsme si
dům a v roce 1962 se do něj nastěhovali. Postupně jsme zařídili zahradu. Jezdívali jsme na
dovolené třeba i na místa, kam jsme posléze vyráželi také s členy lyžařského oddílu. Máme
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společné koníčky, a to nás spojuje. Anebo za to
mohou bylinky…
Můžete to upřesnit?
MG: Moje žena od mládí sbírá různé bylinky,
a potom z nich připravuje šťávičky, čajíčky,
mastičky. Samozřejmě na mně všechno zkouší.
Asi tak třikrát týdně přijde a řekne: „Na, tady
totos ještě neměl!“
Zjevně Vám to prospívá, vypadáte výborně.
MG: Děkuji. (smích)

kládáme. Máme povolené i dvě štamprlky slivovice. Jenom teď jsme museli kvůli karanténě
setkávání přerušit.
Takže dopoledne Vám raději netelefonovat.
Chápu. Účastní se této záležitosti také Vaše
drahé polovičky, nebo jde o výhradně pánskou záležitost?
MG: Je pouze pro pány. Manželky se účastní
pouze tím, že nám připravují občerstvení. Výhodou je, že hned zapomeneme, co jsme si vyprávěli, takže si druhý den to samé vyprávíme
znovu. A vůbec nám to nevadí. (smích)
Paní Garguláková, není Vám líto, že Vás pánové neberou s sebou?
ZG: A víte, že ani není? Chlapi se aspoň odreagují, jsou pak takoví veselejší a zbystří se jim
rozum (smích). My jsme rády, když si jednou
týdně zavoláme. Nemáme čas – musíme vařit
(smích).
MG: Něco Vám prozradím. Mamka k vaření
využívá tablet! Dostala ho k osmdesátinám. Od
té doby peče, vaří, šije, plete, háčkuje…
Všechno podle internetu. Zrovna teď ho má pokažený a pořád bručí, že ho chce zpátky
(smích).

Biomedicína u Garguláků. Zdroj: Mirka Hynčicová

Česká republika má teď poklad v podobě
všesportovkyně Ester Ledecké. Sledujete její
výkony? Právě (první polovina února – pozn.
redakce) probíhá mistrovství světa ve sjezdovém lyžování…
MG: No jéje. Ona měla nedávno těžký karambol a nechápal jsem, že hned druhý den už zase
stála na kopci! Mě baví i fotbal, hokej, fandím
Zlínu, letos to ale není žádná sláva.
Z Vás obou na mě vyzařuje chuť do života,
působíte spokojeně. Můžete prosím prozradit svůj recept na pohodu, se kterou souvisí i
dlouhověkost?
MG: Vedle výborných vztahů v rodině si myslím, že život prodlužují také dobrá přátelství.
S pěti šesti kamarády už dvanáct let od pondělí
do soboty provozujeme akci „Chodíme na
kávu!“ Místa hodování se obměňují, čas a složení skupiny jsou pevné. Scházíme se mezi desátou a jedenáctou hodinou, uvaříme kávu a vy-
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ZG: Zprvu jsem ho nechtěla, stejně jako chytrý
telefon, ale jakmile jsem se s tím naučila, chytlo
mě to. Je to výborná věc!
To je obdivuhodné. Vás by měly neziskovky
zabývající se digitálním vzděláváním seniorů
brát na své kurzy jako vzor…
ZG: Pomáhá mi to držet krok s dobou. Když
něco nevím, nebo nerozumím některým novým
slovům, sednu k tomu a za chvilku jsem doma.
Aktuálně není vhodná doba na nějaké velké
plánování. Přesto se zeptám, máte nějaké
osobní sny, přání?
ZG: Hlavně ať nám slouží zdraví.
MG: Rádi jezdíme autem na výlety. Loni jsme
se vypravili na Hostýn, také pravidelně navštěvujeme Luhačovice. Letos jsem se chtěl ještě
zajet podívat na zrekonstruovaný Libušín na
Pustevnách. Je to náš další tradiční výlet. Covid-19 nás přibrzdil, ale věřím, že to ještě vyjde.
ZG: Pořád něco vymýšlíme. Ještě rozhodně nekončíme!
Marie Černíčková, členka redakce
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AŤ UŽ VÁM
NIC NEUTEČE…
WEB
www.trnava.cz
VŠE POTŘEBNÉ NA
JEDNOM MÍSTĚ

FACEBOOK
facebook.com/obectrnava

Navštivte naše webové
stránky.

ZE ŽIVOTA NA TRNAVĚ
Nenechte si ujít každodenní
přísun zajímavostí
a novinek.

MOBILNÍ ROZHLAS
trnavazlin.mobilnirozhlas.cz
AKTUALITY DO VAŠEHO
TELEFONU
Stáhněte si aplikaci
a buďte v obraze.

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ
PRAVIDELNÁ PORCE ČTENÍ
O MÍSTNÍM DĚNÍ
Čtvrtletně ve Vašich poštovních schránkách.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zprávy ze základní školy aneb jak se žije v kovidové době
První pololetí tohoto školního roku rychle uběhlo, žáci dostali pololetní vysvědčení –
přesněji: „Výpis z vysvědčení za 1. pololetí“. Já si teď dovolím malou rekapitulaci.
Naši školu navštěvuje 121 žáků, z toho je 65 chlapců a 56 dívek. Celkový prospěch mělo
77 žáků s vyznamenáním. Všichni ostatní prospěli. Celkový průměrný prospěch je 1,33.
To je pěkné, ne?
Je vidět, že všichni dělají, co mohou, nebo na co stačí. Je potřeba zvládnout situaci, která nás už celý
rok provází, co nejlépe. Jsme na tom všichni stejně, i když tuto dobu prožíváme z různých pohledů.
Ale: SNAŽÍME SE!
Učitelé se snaží předat svým žákům potřebné informace. Věřte, že to není mnohdy jednoduché:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na jednu vyučovací hodinu online se vyučující připravuje i
více než 60 minut…
Někteří žáci na vyučovací hodinu, která začíná v 10:00 hodin,
zaspí…
Jiní sedí u vyučovací hodiny v pyžamu, nebo si vypnou zvuk,
jiní si vypnou obraz…
Rodič sedí vedle žáka, který má online výuku a řeší své pracovní záležitosti tak hlasitě, že je o nich informována celá
třída. Navzájem se žák s učitelem neslyší…
Rodič vyučujícímu mluví do výkladu…
Nevíme kdo, ale někdo v místnosti vysává. Výsledek je podobný jako v předešlé situaci. Dobrá je taky vrčící pračka, mixér, fén, štěkající pes…
Nejde internet. Jde internet. Zase nejde internet. Prostě ze spojení vypadávají jak žáci, tak učitelé…
Žák se zapomene na výuku přihlásit, rodič jej zapomene včas
a řádně omluvit…
Rodič si stěžuje, že se děti málo učí a chtěli by více hodin u
počítače. Ale že nemá žáček splněno to, co bylo zadáno…
A pro změnu – rodič si stěžuje, že toho děti mají při distanční
Výzdobu školy v covidové pauze dělá
výuce hodně…
paní vychovatelka Jana Špačková.

Výuka v současné době není jen o sezení na online hodinách. Žáci dostávají materiály a úkoly, které
mají splnit či prostudovat v čase, který by jinak ve škole strávili. Že to mnozí neudělají? Má to řešení!
Je potřeba, aby měli nastavený denní režim tak, jako když chodili na výuku do školy. Stanovit si dobu,
kdy vstáváme, kdy jíme atd. A být k sobě důslední: přesně si rozdělit čas na školu, na jednotlivé předměty a na zábavu. Materiálů a doporučení má každý dostatek a je potřeba je plnit. Je to určitě náročnější,
než když jsme mohli chodit denně do školy, ale dá se to zvládnout!
Milí kolegové, děkuji vám za vše, co děláte, co ostatní nemohou vidět!
Milí žáci, děkuji vám, že se snažíte!
Milí rodiče, děkuji vám všem, že to vydržíte!
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy
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Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Trnava
Vážení přátelé, milí spoluobčané,
necelý rok trvající pandemie se pomalu, ale jistě začíná podepisovat na psychice nás všech,
kteří máme doma děti školou povinné, které jsou zpravidla odkázány na distanční výuku
a sbírají každým výukovým dnem potem vydřené body za své znalosti z jednotlivých předmětů. Ovšem pozor! Nic netušíc se totiž zdokonalují v oblasti problematiky v používání
informační technologie... A myslím, že nejen dotčená mládež, dokonce i já osobně jsem si v tomto oboru
sáhnul až na samé dno... Jak nás učili naši předci, je třeba si z každé špatné zkušenosti vzít ponaučení
a využít pouze to dobré do budoucna.
Někdy před léty, v samém úvodu zakládání Spolku rodičů a přátel školy nikdo nepředpokládal, že něco
takového, jako je nouzový stav, vůbec nastane. Hlavní myšlenkou našich předchůdců pro vznik spolku
bylo propojení tří základních cílů, bodů pomyslného trojúhelníku: výchova a vzdělání dětí – úkoly školy
– úloha rodičů při jejich naplňování.
Asi všichni stejně cítíme, že momentální situace, jenž se týká formy vzdělávání našich žáků, není ani
z poloviny v souladu s činností, cíli a stanovami našeho spolku. Věřím, že i pedagogický sbor naší školy
to cítí podobně, neboť si myslím, že i pro ně je to cesta neznámá. Přirozeně, ale velké BOHUŽEL pro
některé žáky, kterým se vývojový trend křivky vzdělání, obzvlášť v období konce pololetí, začal odebírat neočekávaným směrem. I přese všechna nová úskalí v řízené docházce žáků do škol za přísných
pravidel v oblasti hygieny, uteklo první pololetí školního roku jako voda. Na přelomu roku jsem mezi
spoluobčany občas zaslechl nějakou tu připomínku na způsob vzdělávání našich žáků, případně na vysoké nároky na technické zajištění výuky či zvyšujícími se výdaji za internet. Ano, je to jakási daň za
nestandardní formu výuky, kterou přinesla pandemie covid-19 nejen k nám do vesnice. Obdržel jsem
dokonce pár e-mailů a telefonických dotazů od rodičů, kteří nebyli až tak spokojeni s celkovou formou
distanční výuky, s komunikací pedagoga směrem k žákům či zpětné vazby / sdělení hodnocení žáka
směrem k rodičům či o sjednocení používaných výukových aplikací každým z pedagogů v jednu, hlavní
a stoprocentně funkční. Ze své pozice jsem nechtěl toto téma nechat vlažným a dovolil jsem si s paní
ředitelkou domluvit schůzku za účelem projednání obdržených připomínek. Paní ředitelka byla s tímto
způsobem řešení velmi sdílná, dokonce v projednávání jednotlivých bodů velmi profesionální. Sama mi
navrhla i další možný způsob řešení případných dotazů, a to nejprve směrem od rodiče k třídnímu učiteli,
poté v případě neúspěchu od rodiče přímo k paní ředitelce, což považuji za velmi příkladný krok v oblasti spolupráce mezi rodiči a školou. Ze společného jednání jsem odcházel s přesvědčením, že dojde
k vyřešení problematiky k oboustranné spokojenosti. Vzhledem k uklidnění situace soudím, že ano. Nechci se tímto distancovat od jakékoliv nápomoci v řešení problémů, a to v rozsahu stanov spolku za
součinnost v oblasti vzdělání, ovšem zastávám ten názor, že o konkrétních připomínkách je víc než
nutností si pohovořit přímo mezi rodičem a pedagogem.
V lednu jste zcela jistě všichni netrpělivě očekávali, stejně jako všichni členové našeho spolku, stanovení náhradního termínu konání Reprezentačního plesu a následně Dětského karnevalu. Velmi rád bych
vám ho sdělil, ale momentální pandemická situace nám nedovolila ples uspořádat, podobně tomu bude
i pro jarní období. Nezbývá nic jiného, než doufat v konání o příští plesové sezóně... V každém případě
vás budeme o možném pořádání akcí z naší strany včas dopředu informovat.
P.S. ...zrovna při psaní těchto řádků o činnosti spolku nelze přehlédnout aktuální novinky na internetu,
že vláda právě rozhodla o dalším uzavření Česka na 3 týdny, že se zavírají školky a školy, že nás čeká
omezení pohybu mezi okresy a uzavírají se další obchody a služby...
Přátelé, držme si pěsti, ať vše ve zdraví zvládneme!
Petr Štěpaník, předseda spolku
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Postní a velikonoční doba
Existují systémy, že třeba v pracovně či v kuchyni máte celý rok stejně světla. Vůbec
nic neznamená, že je březen nebo srpen, vy máte osvětlení stolu pořád stejné. Ale zamýšlejí se nad tím, je-li to tak správně? Přece jenom patříme k lidskému rodu, pro který
nebylo jedno, který měsíc zrovna je. Máme na to zapomenout, anebo to stále prožívat?
Podobně staří pamětníci říkali: Nevíme, proč se o fašaňku pochovává basa, gdyž se
stejně celý půst hraje. To nebývalo. Jasněže sem jako chlapec nemohl vědět a pamatovat na to, že začala a trvá postní doba. Akorát mamka toho využívala a říkala, gdyž sem dostal na něco
chutě: Je postní doba, můžeš si něco odepřít. Tak sem si pamatoval – teď nemá cenu si něco vymýšlet,
protože si mám všecko odepřít. Taky sme se doma každý večer modlili bolestný růženec: v děcké fantazii to nebylo marné, to se dalo dobře prožít. My sme se při tom posadili vedle mamky, ale taťka klečel
před námi a měl při tom hlavu v dlaních. To bylo s tím růžencem spojené – děcké fantazie bolestných
tajemství a taťka jak klečí a má při tom hlavu v dlaních. Gdyž sjíždíte na loďce řeku a jedete přes peřeje,
máte se snažit pořád veslovat, ať ste rychlejší než řeka, jedině tak se zachráníte. Patronkou Slovenska je
Sedmibolestná Panna Maria. To neznamená, že se Slováci považují za předem poražené, ale právě to,
že všecko překonají. Je písnička s názvem Měl jsi hlavu v dlaních. Což v ní samozřejmě znamená bylo
po tobě. Ale mně se vybaví: Měl jsi hlavu v dlaních, modlil ses bolestný růženec a až ses domodlil bylo
všecko faň.
Chvála Pánu Bohu za to.
K postní době a Velikonocům jsem Vám také vybral slova svatého Šarbela Machlúfa:
„Člověk je stvořen z prachu a ze světla, kdo žije v prachu, ten
se také do prachu vrátí a zemře v něm, ale kdo žije ve světle, ten
se vrátí ke světlu a bude v něm žít. Nenechte se omezovat prachem, protože hranice vaší vlasti na této zemi se rozprostírají až
k místům, kde končí moře a začínají nebesa.
Nedovolte, aby vás prach zotročoval, buďte svobodní. Svoboda
spočívá v osvobození se od hříchu. Pokud budete svobodní od
hříchu, nic vás nemůže uvrhnout do otroctví, ale pokud budete
otroky hříchu, bude se s vámi také jako s otroky jednat, i když
v ruce držíte královské žezlo.
Přebývejte v milosti a v pokoře. Buďte opravdovými svědky Ježíše Krista. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se vyhýbáte boji se zlem. Rolník si také nedělá
z kamenů záminku, nezastaví se a nepřestane obdělávat půdu.
Nemějte strach, zlo se samo zničí.
Cele se zapojte do služby církvi a přilněte k jejímu učení. Vytrvejte v modlitbě a nepolevujte. Uctívejte
svou matku Pannu Marii, vyzbrojte se růžencem, protože jméno Panny Marie odhání temnotu a ničí zlo.
Buďte mnichy uprostřed světa, i když nenosíte hábit. Naplňte zemi modlitbou a vůní kadidla.
Buďte svatými a skrze vás bude posvěcena země. Cesta svatosti je dlouhá, ale buďte si jisti, že pokud
Boží myšlenky obývají vašeho ducha a jeho láska vaše srdce, jeho síla vás bude podpírat a dorazíte
k vytčenému cíli. Ujišťuji vás, že pokaždé když se modlíte, modlím se s vámi, abyste dosáhli svatosti,
a tak bylo jméno Páně oslaveno.“
Tolik svatý Šarbel Machlúf a já připojuji srdečný pozdrav.
Josef Kuchař, Váš pan farář
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Tříkrálová sbírka 2021
Posláním Charity je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi. Jejím
cílem je důstojnější život pro každého člověka v každé situaci. Jednou z činností Charity je už 21 let
organizování Tříkrálové sbírky. I v této neutěšené době se připravovala tradiční forma sbírky, ale nakonec se muselo přistoupit k jinému řešení.
Skupinky Tří králů, které do každého domu především přinášejí radostnou zvěst o narození Ježíše a s ní
i Boží požehnání, jsme letos v domovech nepotkávali. Koleda zaznívala jen virtuálně.
Kasičky na dary v hotovosti byly
v našich obcích umístěny na
označených místech: v kostele
a na obecních úřadech. Ti, kdo se
chtěli zapojit do pomoci potřebným, mohli do těchto kasiček
přispívat do 24. ledna 2021. Celkový výnos v hodnotě 37 590 Kč
byl předán pracovníkům zlínské
charity. Dalšími možnostmi poskytnutí daru byly online platba přes webové stránky Tříkrálové sbírky, dárcovská SMS nebo převod na
sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Charitu Zlín 77707043 a specifickým symbolem. Těmito způsoby je stále možno přispět do 30. dubna 2021.
Do přehledu výtěžků sbírky můžete nahlédnout
na webových stránkách: www.zlin.charita.cz.

Komu příspěvky na Zlínsku pomohou?
•
•

Vyslovuji poděkování P. Josefu Kuchařovi, panu
Martinovi Kašpárkovi a panu Liborovi Baďurovi
za jejich vstřícnost a podporu při konání Tříkrálové sbírky v Trnavě a v Podkopné Lhotě. Také
děkuju všem, kteří máte otevřená srdce a jakýmkoliv způsobem, ať už finanční pomocí, modlitbou nebo podanou rukou, se podílíte na tomto
díle!
Lenka Stedlová za farní charitu
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Postiženým dětem, samotným maminkám
s dětmi pak oděvy a školní pomůcky.
Sociálně slabým rodinám může být uhrazena pračka či lednička, potraviny, starým a
nemocným lidem podpora nákupu např.
léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací, těm,
které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí.
Na poodporu Nemocnice Milosrdných
bratří ve Vizovicích.
Na poskytnutí průmyslových odvlhčovačů
zdiva obcím, farnostem a neziskovým organizacím, které budou k dispozici občanům
zasaženým přírodním živlem.
Na spolufinancování dvou letních pobytových táborů pro děti a mládež s diagnózou
SMA a dystrofiemi.
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LYŽAŘI

Ohlédnutí za letošní zimou
V několika posledních letech nám bohužel nepřálo počasí a sněhové podmínky
neumožnily spuštění lyžařského vleku. Začátkem tohoto roku svitla naděje, že bychom
si konečně mohli zalyžovat na svahu, ale vlna oteplení a omezení provozu lyžařských
areálů nám překazily veškeré plány se spuštěním vleku. Rozhodli jsme se však využít
sněhové nadílky a upravit alespoň běžeckou stopu pod Trnavou. Okruh začínal
u zábavního pódia areálu Trnava – Jamice, kopíroval silnici a u Slušovic se stáčel zpět.
Máme velkou radost, že naší strojově udržované stopy využila spousta běžkařů z Trnavy a širokého
okolí. Potěšení nám sice zkazilo oteplení a deštivé počasí, ale díky zájmu veřejnosti a nabytým
zkušenostem se v dalších letech pokusíme dotáhnout běžkařskou stopu k dokonalosti.

Vzhledem k nejisté epidemické situaci se obáváme, že akce, plánované na jarní měsíce roku 2021, nebudeme moci uspořádat kvůli nařízeným vládním omezením. 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.
Pátek 4. června 2021 - Jarní lyžařská zábava s kapelou KOSOVCI.
Sobota 12. června 2021 -Po stopách loupežníka Píšťalky - 21. ročník
Pátek 30. července 2021 - Letní lyžařská zábava s kapelami FLERET a KOSOVCI.
Rezervujte si v kalendáři pátek 30. července 2021, ať nepřijdete o nabitý program a bohaté občerstvení
ve vylepšeném zázemí zábavního areálu Trnava – Jamice!
Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava
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Exkurze do koutů Trnavy: Luhy
Sedmý díl Exkurzí do koutů Trnavy nás provede údolím Luhy, na starých mapách též
zvaným „Stará dolina“. Dnešní putování začneme v Podkopné Lhotě, kde poslední domy
dolního konce obce leží ještě v katastru Trnavy. Jakmile ale dorazíme do Trnavy, odbočíme doleva – na Luhy.
Jen co mineme ceduli značící konec Podkopné Lhoty, otevírá se nám po levé ruce poměrně
svažitá louka s příznačným pojmenováním Pode Lhotkú. Kráčíme dále silnicí, která se stáčí doprava,
a zleva vidíme přitékat údolíčkem drobný potok. Úbočí jsou zde velmi mírná a jméno U tihelně odkazuje na to, že si zde lidé kdysi vyráběli nepálené cihly. Kdybychom se vydali proti toku zmiňovaného
potůčku, zanedlouho bychom vyšplhali do míst zvaných Niva, Na nivě a Pod nivú, kdy niva označuje
rovnou luční plochu. Dříve zde byla i políčka, dnes se zde pasou jen ovečky. O něco výše, už v lese,
najdeme Grapu – jedná se o slovo rumunského původu, přineseného valašskou kolonizací
a označuje sráz či příkrý svah (a ten zde skutečně je). Ještě výše v lesích nalezneme Přední zadka
a Zadní zadka, rozlišující od sebe pozemky nejvzdálenější od majitelovy usedlosti.
Nyní ale zpět na silnici. Míjíme ceduli Trnava a odbočujeme doleva. Po levé ruce se říkalo
U olší a kdysi se zde vozívala uhynulá zvířata. Napravo se dříve nacházely polnosti Na rovnici, dnes
zde místo pole vidíme firmu Fagus. V rámci jeho areálu se také nalézá místo U bora a tato borovice,
leč zkroucená, zde stále stojí. Zdánlivě nenápadný strom měl dříve až rituální význam – obyvatelé celých
pasek se při svých cestách do dědiny právě zde obouvali, aby si cestami v horách neničili své boty.
Kéž by tento svědek starých časů byl zachován i na dlouhá budoucí léta.
Pokračujeme dál a po pravé ruce máme fotbalové hřiště, které vzniklo v první polovině 60. let. Těsně
pod ním bylo roku 1968 vybudováno koupaliště, které existovalo až do 90. let. Výše nad hřištěm stojí
v řadě kolem potoka zástavba domů z 2. poloviny minulého století, nicméně dříve zde byly zejména
louky – dokládají to i názvy Louka,
Nadlúčí, či Dolní lúka. Naproti nich se
táhne holý mírný kopec zvaný Díla, dříve
intenzivně zemědělsky obdělávaný a rozdělený na jednotlivé „díly“. Na jeho úpatí
nalezneme kříž, který roku 1928 nechali
postavit místní pasekáři. Těsně nad ním
narážíme na první samotu na Luhoch,
zvanou Na potůčkoch, poblíž něhož se
dva potůčky skutečně stékají. Na kopci
Díla nalezneme nad touto samotou názvy
Nad křížem, U chrásta, Horní lúka,
Šráňka, Hrušové, Tři březe, Poddílí,
Pod borčním a nad ním Borčí. Borčí Procesí na křížové (prosebné) dny u kříže na Luhoch, kdy se prosilo za
byl malý borový háj, který vyrůstal na hojnost úrody. Foto z období 2. světové války
tzv. výskydi, což byla místa, kam se házelo kamení sesbírané na okolních polích. Nejasný zůstává význam názvu Šráňka.
Ještě výše nalezneme názvy jako Dlúhé hona (pozemek podlouhlého tvaru, kam se nejspíše hnal dobytek), Zadka a Zadní kus, Mičovo a Jelénkovo (nazváno podle vlastníka).
Nyní se po silnici vydáme výše a narazíme na odbočku doleva na Paseky. Vydáme-li se po ní, dorazíme
po chvíli strmého stoupaní mezi dva komplexy. Po levé ruce máme areál Ovčírny, který byl dokončen
roku 1959. Zde vidíme názvy Kejda (místo ve žlebu, kde byl přehrazený potůček) a Hrabovina (výskyt
porostu habrů). Kousek nad Ovčírnou vidíme po pravé ruce komplex budov firmy Imecon. Zde máme
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lokalizovány tratě Na křížoch (původ názvu neznámý) a Solisko, což je salašnický název pro ploché
místo vyskládané kameny, na které se pokládala sůl pro ovce.
Sejděme ale zpět na křižovatku. I když přes stromy u cesty nic nevidíme, slyšíme pod námi protékat
potok údolím Luženské, Za ním, ve svahu pod lesem, se rozprostírají louky, dříve polnosti zvané Pod
dolinú, Za úvraťama (úvrať = okrajová část pole, kde se při obdělávání obracel potah), Nad dĺhým,
Dĺhé (pole dlouhého tvaru) a Sumezek (odvozeno od slova mez). Svah Úhor (úhor = pole, které se
ponechalo ladem, aby si odpočinulo) se tyčí nad Valašským statkem Trnava, kde žije paní Marie Bořutová, kmotřenka mé knihy Trnava: Život nejdelší valašskéj dědiny, bez jejíž srdečnosti a inspirace
bych pro Trnavu nesepsal jak knihu, tak ani žádnou z těchto Exkurzí. Za její neutuchající podporu a inspiraci jí zde chci znovu z celého srdce poděkovat.
Nad statkem, podél potoka, se rozkládají názvy U studénky, Hrabovina a Za hrábím. Přes potok,
naproti statku, nalezneme další samotu, která leží v srdci Luhů. Nad ní stojí zalučněný kopec, jehož
vrchní část se jmenuje Komárův vrch. Celý kopec se pak dělí na trati Nad hruškú a Pod hruškú, které
od sebe oddělovala mez, kde stála – a dodnes stojí – vzrostlá hrušeň. Ze severovýchodní strany obepíná
kopec útlé údolíčko, které se výše rozděluje na dva žleby. Ve žlebu blíže ke Komárovu vrchu nalézáme
názvy Na močároch a V dolině a obyvatelům samoty, která se zde dodnes krčí, se přezdívá Dolinovští.
Ve Žlebu dále od Komárova vrchu zase vidíme názvy Syptákův žleb, Sovjáčky a Na šípkovéj. Zdejší
samotu dříve obývala rodina protestantského vyznání – jedna ze dvou v Trnavě.
Nyní po asfaltové cestě směřujeme již k RS Trnava. Po pravé ruce máme rovinu Na lúkách, po levé
ruce zalučněné úbočí Na předním kusi. Za ním už se nachází současný lyžařský svah. Jeho spodní část
leží na bývalých polích Na zadním kusi, horní část na bývalých polích Nivky. Budovy Rekreačního
střediska Trnava se nachází v prostoru označeném na mapách jako Hromicov. Areál RS Trnava byl
původně budován pro potřeby bohoslovců. Na popud biskupa Vrany místní dobrovolníci vybudovali
v letech 1970–1971 tři chaty. Tento výsledek tvrdé práce ale jednoho dne okresní komunistické vedení
hanebně zabavilo, dostavilo centrální budovu (kolaudace 1982) a do roku 1989 užíval celý areál OSP
(Okresní stavební podnik). Po listopadu 1989 byl areál
majetkem Manag a.s. Zlín. V roce 2008 se jeho novým
majitelem stala rodina Tomšů a od této doby se každým
rokem více a více modernizuje. Dnes je proto významným sportovním centrem pro široké okolí a pro mnoho
novomanželů se RS Trnava stalo jak místem jejich svatební veselice, tak i místem, kde si v přírodě řekli své
„ano“.
Nad areálem RS Trnava bychom v úzké kotlině našli Strýček Chalupík u svého domu, zima 1984
ještě dvě bývalé usedlosti (dům strýčka Chalupíka a Jirátkovu chatu), dnes již obě užívané jako rekreační
objekty.
Na Luhoch ještě nesmíme opomenout plochou část lesa pod RS Trnava. Říká se zde Na rovénkách
a u cesty stojí dům, který v minulosti sloužil dlouhá léta jako hájenka. Kousek pod Rovénkami také
najdeme památku na trnavského zbojníka Pavla Píšťalku – Píšťalkovu studánku. Kde se tato studánka
nachází zaznamenal nadučitel Kratochvil roku 1866 od jednoho místního pamětníka takto: „Když se ide
chodníkem od hájného na Rovénkách lesem k Záborském, příde sa ke studénce, kerá sa menuje píščalková.“ Zbojník Píšťalka, sťatý za své loupeže roku 1640 v Olomouci, zde měl podle pověsti ukrýt poklad. Tato studánka s téměř 400letou historií však byla nedávno zasypána při budování lesácké cesty.
Kéž by se Píšťalkovu studánku podařilo opět najít, vykopat a zachránit…
Pavel Hanulík, autor a člen redakce
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Slzy, husle, kopyta
To bylo kdysi dávno, když byl eště čert malým děckem, že pod Trnavú stávala hospoda.
Starý zájezdní hostinec byl odjakživa v tych místoch, kde dneska začíná smrčí, po levej
straně, když sa jede do Slušovic. Včil už tam po něm nenajdete nic, ani kameň ani skřidlu
z křivej střechy. Ale dodneška nekteří Trnavjani znajú všecky podrobnosti o tom, jak
jednoho dňa zrazu zmizla. Jak když dlaň o dlaň pleští.
Zelený čtvrtek nezačal pro Ondráša vůbec dobře. Vracál sa zpátky do Trnavy s koněm z Hané, kde byl
prodávat metly, fajky a užičníky, co lidé po chalupách přes zimu vyrobili. Všecko to dřevěné nářadí,
kterém sa říkávalo dřevěný porculán. Lélo až k haňbě a Ondráš byl mokrý jak doch. Zničehonic sa
koníkovi cosi připlétlo do cesty a noha sa mu smýkla bokem do pangejta. Ondru krom déšťa oblél eště
jeho vlastní studený pot a velice v něm hrklo, protože sa o koňa bál. Přišel by v něm o celé svoje živobytí.
Včil stáli na křižných cestách pod Bílú hlinú a v Ondrovi byla malá duša. Do Trnavy je to už enom
kúsek, ale koník tam nedojde, klécá na nohu jak chromý. Tož nedá sa, dovede koňa aspoň do hospody
a tam mu dá odpočinút, aspoň sa tam zoptá, co a jak. V hospodě sa ví všecko. Jindy by byl rád, že može
jít posedět u piva, ale dneskaj mu to nijak nepasovalo. Slíbil totiž svojí Františce, že sa u ní zastaví hneď,
jak dojede dom. Čeká na něho už celú věčnosť. A on na ňu.
V přístřešku u hospody stáli dva černí vraníci a žebřiňák. Ondra nahlédl aj do stodoly, kde míval koňa
hospodský. Ryzáček spokojeně oddechoval a voněl loňským senem. Ondráš nechal koňa v přístřešku
a vešel do lokálu. V rohu u výčepu sedělo kolem stola deset chlapů, nekteří starší, jiní eště ogaři, a jedli
kyselicu. Enom užice škrabkaly o dna taléřků, ináč bylo ticho. Hospodský vyšel z kuchyně a zdravil sa
s Ondrú, jak s člověkem, který sa po dlúhej době vrátil z dalekého světa.
„Strýcu, na kolenách vás prosím, poďte sa mi podívat na koňa, má cosi s nohú. Bójím sa nejhoršího, ale
aj bych chtěl eště dneskaj dojet dom.“
„Tož baže sa podívu, Ondro, ale možná ti pomože víc nekdo jiný.“
To Ondru zajímalo. Hospodský ztišil hlas a otočil sa zádama ke stolu, kde seděli cizí chlapi. „Hen
u stola. Sú to všecko muzikanti ze Štítnej. Jedú na Velikonoce hrát do Bystřice k pašijovým hrám a dneskaj tu u mne nocujú, když je stihl taký nečas. Je tam s něma jeden cigán, Ferko, co mi nekolik roků
zpátky vykurýroval koňa. Vyletěl hen do stráně, naškubal jekéhosi chrástí, on tom pravíl beliny a ráno
byl Fuksa jak vyměněný. Co v tom bylo za čertykuse, nevím dodneška. Za klobásku bude Ferko rád
léčit, si myslím.“
„Šmarjá, strýcu, chystajte kobásky, lesti tam máte nejaké súcí!“
„Já mu o tobě povím, jak půjdu sbírat taléřky. Zatím trochu oschni hen u kamen.“
Ferko přišel ke koňovi, pohladil ho mezi ušima a dal mu kúsek cukru, co vytáhl z kapse. Koník odfrkl
a nechal si prohlédnút nohu, aj když na něm bylo vidět, že je z toho celý nesvůj. Ferko ale přesně věděl,
co a jak udělat. Chodil kolem vyčerpaného zvířata jak duch, hladíl ho, sušil senem zmoklé záda a cosi
mu šuškál do ucha cizí řečú. Na koníkovi bylo vidět, jak sa zklidnil. Jak skončil, řekl:
„Teraz si sedneme, ty pěkně oschneš a za nejaké dvě hodiny uvidíme, jak na tom bude. Zlámaný néni,
čícu, že to bude chtět enom odpočinút.“
„Děkuju ti Ferko, ty jsi hotový anděl.“ Ferka to přirovnání pobavilo.
„No vidíš, a ve všeckých našich divadloch mosím dycky hrát nedobrého,“ smíl sa.
„Tož ty máš v očách tisíc čertů, to sa zas nemožeš liďom divit.“
„Nedivím sa už ničem, ale čerty nemám ani tak v očách, jak ve svojich huslách! Šak poďme si dat
nečeho dobrého a já ti ukážu, jak sa fidlá tam u nás!“
Sedli ke stolu, pojedli, popili a Ferko zahrál. Jednu, druhú. V hospodě sa objevili další lidé, co hneď
chtěli zas jít, ale jak učuli jeho husle, všeci zostávali a nemohli sa odtrhnút. Venku sa setmělo a Ondra
šel za koněm. Ten stál hrdě, zdravě, jak kdyby ho oblél živú vodú. Nadšený Ondra šel hneď za Ferkem.
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„Poď, Feri, poď hneď se mnú na štamprlu, ten můj kůň je jak po lázňách!“
„Tož to su rád, ale do rána ho nech stát, má toho za sebú moc, na noc už ho nikde nevoď.“
Ondra sa radoval a kupoval gořalku aj špek na zajezéní. Kapela sa přidala k Ferkovi a lidé začali zpívat
hlasitěj a hlasitěj. Jak sa večer měnil v noc, začal sa hospodský ošívat, že už by měli všeci dopit a jít
spat, že zitra je Veliký pátek a že to néni ten správný deň na taký tarvas. Šak my víme, strýcu! Všeci
slibovali, že sa ukludíja do půlnoci a ani o minutu delej nebudú břáňat. Hodiny na zdi tikaly svoje vrzavé
tik tak a jedenáct minut po jedenácté ztichly. Přes všecek kravál si toho nikdo nemohl všimnút. Hospodský eště sem tam mrkl po ciferníku, ale měl svojich starostí dosť s hospodú plnú hlav horkých od gořalky. Ale čas si ubíhal dál aj bez hodin.
A naraz ve všeckém tom tanci spadl na zem malučký svatý obrázek, který visíval zavěšený nad vchodem. Křáp! Sklo sa rozletělo na tisíc kusů. Všeci sa lekli, ztuhli na místě a celý čas sa na vteřinu zastavil.
Hneď na to zhasly světla a všecko sa ponořilo do ticha černějšího než kolomaz. Kdo chtěl neco řéct,
nemohl. Kdo sa chtěl pohnút, nepodařilo sa mu to. Hospoda sa propadla do tmy a liďom, kteří zostali
tej noci vevnitřku, připadlo, že jich kdosi zaživa zasypal těžkú hlinú do studeného hrobu. Všeci, kdo
o půlnoci na Veliký pátek zpívali a tančili v hospodě pod Trnavú, zmizli z tohoto světa.
Ráno jeli kolem formani a nestačili si protírat oči. Tam, kde eště včera stávala hospoda, zostalo enom
kolo černej tvrdej hliny. Nikde ani památka po tom, že by tam nekdy nejaké stavéní vůbec kdy bylo.
Ani kúska zdi, ani kúska třísky bys nenašel. Františka nevěřila nikom, kdo sa jí snažil namluvit, že
naposledy kdosi viděl Ondráša aj s koněm u hospody a že včil je celá hospoda pryč. Kde pryč? Jak pryč?
Přeca sa nepropadla do země! Bez dechu doutěkala pod Trnavu ke smrčí. Nikde nic. Prázdné místo.
Padla na kolena a slzy jí tékly jak voda v Trnávce naproti přes cestu. Od všeckých tých slzí tvrdá hlina
změkla, ale Ondru ani hospodu zpátky na boží světlo nevydala.
Od tej doby je v tych místoch enom podmáčaná zem zarostená kopřivama a štrbákem, skovaná pod
křivýma olšama. Nekteří lidé prý tam za noci slýchávali dupat kopyta. Jiný zas přísahal, že tam za úplňku
čul kohosi hrát na husle tesknú písničku. Šak jak půjdete nekdy kolem, zastavte a zaposlúchajte sa do
tajemnéj krajiny mezi dědinama, třeba uslyšíte, jak plače ubohá Františka nebo jak Ferko hraje na svoje
čertovské husle.
Irena Vlčková roz. Knedlová, autorka povídky
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Zasedání obecního zastupitelstva 11. prosince 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 Tomáš Hubáček byl přítomen prostřednictvím telekonference. Tím byla splněna podmínka usnášeníschopnosti. Na programu jednání byly následující body:
Záležitosti pozemkové, služebnosti
I.

II.

Žádost paní Marcely Čapákové o zřízení služebnosti pro uložení přípojky
nízkého napětí na pozemku p.č. 3098
v délce 6 m byla schválena.
Obecní zastupitelstvo souhlasilo
s předloženou dohodou o stavebních
úpravách stávajícího dopravního připojení příjezdové komunikace a její
celoroční
údržby
pod
číslem
SML/0660/20 s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje z důvodu zhotovení
příjezdů k projektu „Pode Lhotků“ na
zástavbu rodinných domů.
Příjezd k projektu „Pode Lhotků“

Finanční záležitosti a dary
I.

Starosta obce připravil a předložil zastupitelstvu rozpočet obce na rok 2021. Zastupitelé souhlasili s předloženým návrhem rozpočtu (naleznete na úřední desce obce na www.trnava.cz).
Rozpočet obce Trnava 2021 (v Kč)

DPH
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob
Dotace na most k MŠ
Prodej dřeva
Obecní byty – nájemné
Daň z nemovitostí
Poplatky za komunální odpad
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu
Výstavba, pronájem inž. Sítí
Prodej pozemků
Zneš. kom. odpadu EKOKOM
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Sběr železa
Svoz tříděných odpadů
Poplatek za hrob
Činnost místní správy
Úroky banky
Poplatek z místa

Přijmy celkem

8 800 000
2 900 000
2 610 000
1 233 752
1 120 000
1 120 000
600 000
560 000
471 100
204 000
143 000
100 000
90 000
40 000
40 000
20 000
15 000
7 000
1 000
1 000
20 075 852
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Proj. dokumentace, most, silnice
Kanalizace – proj. dokumentace
Vodovod – proj. dokumentace
Platy zaměstnanců, pojiš., OSA
ZŠ
Plat starosty a čl. zastupitelstva
Svoz komunálního odpadu + NO
Náklady na těžbu dřeva
Ostatní fin. operace – daň, DPH
Veřejné osvětlení
Provoz obecního úřadu
Byty – opravy, služby
MŠ
Mikroregion, opravy, pozemky
Dotace spolků
Požární ochrana
Společenské akce
Údržba chodníků + průtah silnice
Nový územní plán
Ostatní
Výdaje celkem

3 800 000
3 500 000
2 000 000
1 861 000
1 810 000
1 670 000
930 000
865 000
800 000
800 000
638 100
607 000
602 000
410 000
390 000
280 000
250 000
240 000
200 000
489 000
22 142 100
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II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Starosta představil střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2022 a 2023, který byl schválen.
Paní Mgr. Helena Vývodová předložila zastupitelstvu rozpočet Základní školy v Trnavě spolu
se střednědobým výhledem rozpočtu pro rok 2022 a 2023. Zastupitelé odsouhlasili tento vyrovnaný návrh rozpočtu i střednědobý výhled (naleznete na www.zstrnava.cz a na úřední desce
obce na www.trnava.cz).
Paní Marcela Hanulíková předložila zastupitelstvu rozpočet Mateřské školy v Trnavě spolu se
střednědobým výhledem rozpočtu. Vyrovnaný rozpočet byl zastupitelstvem schválen spolu
s výhledem rozpočtu na léta 2022 a 2023 (naleznete na úřední desce obce na www.trnava.cz).
Sponzorský dar 5 329 Kč od obce Podkopná Lhota pro Mateřskou školu v Trnavě na nákup
hraček a didaktických pomůcek byl schválen.
Sponzorský dar 10 000 Kč od Kresta Racing, s.r.o. pro Mateřskou školu v Trnavě na rozvoj
vzdělání, školství a podpory mládeže byl schválen.
Dotace 30 000 Kč pro Sdružení rodičů a přátel školy na celoroční činnost (podpora 6 společenských akcí v roce 2021) byla schválena.
Honební sdružení Trnava Vrchy požádala zastupitelstvo obce o dotaci 20 300 Kč na nákup krmiva. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotace 10 000 Kč.
SSK ZŠ Trnava – Střelecký klub požádalo o poskytnutí dotace 20 000 Kč na činnost. Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím dotace 20 000 Kč.
SK Lyžařský klub požádal o poskytnutí dotace 30 000 Kč na činnost. Zastupitelstvo souhlasili
s poskytnutím dotace 30 000 Kč.
Rozpočtová opatření byla schválena. Tyto finanční operace mají pouze účetní charakter.
Obecní bydlení

I.
II.

Žádost paní L. Fylyk o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 18 byla schválena
a nájemní smlouva byla prodloužena o rok.
Žádost pana Radka Vajďáka o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 328 byla
schválena a nájemní smlouva byla prodloužena o rok.
Ostatní záležitosti a žádosti

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Usnesením zastupitelstva bylo zastupitelům umožněno účastnit se budoucích veřejných zasedání distanční formou, pomocí telekonference.
Obec Trnava, na žádost neziskové organizace Za sklem, o.s., poskytla finanční dar 2 000 Kč.
Organizace Za sklem, o.s. pomáhá a poskytuje poradenství rodinám a dětem trpící poruchou
autistického spektra (PAS).
Zastupitelstvo bere na vědomí, že po zprovoznění čističky odpadních vod a splaškové kanalizace bude vybírán poplatek („stočné“) a bude odváděno DPH. Stejně tak v případě výstavby
vodovodu bude vybírán poplatek („vodné“) a bude odváděno DPH.
Starosta předložil plán inventur obecního majetku a závazků. Tento plán byl schválen. Inventura
byla provedena do 8. ledna 2021.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření MŠ Trnava ve dnech 23. prosinec 2020 až
4. ledna 2021.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s konáním sportovní akce Ve stopě Valašské zimy – Memoriál
Josefa Sláčíka, za předem definovaných podmínek. Průjezd rychlostní zkouškou by se měl konat 6. února 2021.
Zastupitelstvo schválilo pravidla pro konání svatebních obřadů. Oddává se od 11:00 do 14:00
v maximálním počtu 3 obřadů za den. Zastupitelstvo schválilo předložený návrh termínů, kdy
nebudou prováděny svatební obřady v roce 2021. Tyto termíny kopírují data státních svátků.

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

Očkování proti COVID-19
Registrovat se k očkování proti onemocnění COVID-19
lze na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
www.registrace.mzcr.cz
Poté si rezervujte termín na webových stránkách
www.rezervace.mzcr.cz
Informovat se můžete i u svého lékaře:
MUDr. Filip Bartl
www.doktorbartl.cz
MUDr. Jana Zimmermannová
www.mudrzimmermannova.cz
MUDr. Kateřina Krošláková, MUDr. Jan Stříhavka
www.vseobecnylekar.cz

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

Zastávka „U Lipek“ má přístřešek
Náklady vynaložené na tuto stavbu se
pohybovaly okolo 30 tis. Kč.

A5
A4
1 500 Kč

750 Kč

menší než

A5
500 Kč
Noví občánci
Johana MOZGOVÁ

01/21
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Opustili nás…
Milada GERYCHOVÁ
Anežka SULÍKOVÁ
Jarmila VAJĎÁKOVÁ
Bohumil ZBRANEK
Bohumil JUŘÍK

01/21
01/21
02/21
02/21
02/21
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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 letního vydání Trnavského zpravodaje pro přispěvatele bude ve čtvrtek 3. června 2021. Příspěvky zaslané po
tomto datu nebudou zahrnuty.
Redakční rada Trnavského zpravodaje:
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