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ÚVOD

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
máme tu čas vánoční, čas radosti, pohody a klidu. Je to také čas, kdy
myslíme jeden na druhého a také na ty, kteří už nemohou být s námi.
Vloni poprvé a letos znovu na sebe poutá pozornost Covid, mrcha
jedna virusácká. Ale pozor, my si Vánoce kazit nenecháme!
Zvažujeme, co můžeme a chceme udělat lépe, o kolik více radosti
přineseme sobě i svým blízkým. Většina z nás je věnuje tomu
nejcennějšímu, co máme – rodině. Splňme si proto svá tajná přání
a navoďme krásnou atmosféru Vánoc a posledních dnů v roce. Ať je
to u vás, jak chce, letošní
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PODĚKOVÁNÍ

Poděkování starosty
Je na místě vyslovit vřelá slova „díků“ obyvatelům naší obce, kteří nezištně přišli
a dobrovolně nabídli obecnímu úřadu mnoho let svou pílí opečovávané jehličnany ze
svých zahrad. Jejich duchaplný počin budiž vzorem pro další z vás v příštích letech!
Přípravu a následnou instalaci
stromečků na předem vymezená
místa
realizoval
obecní
pracovník
Radek
Vajďák,
v součinnosti s odborníkem přes
zemědělskou techniku Pavlem
Černochem.
Tyto vzrostlé, nyní už vánočně
vyzdobené
stromečky
jsou
umístěny
na
zaužívaných
místech. Jeden stojí v parku před
Základní školou a druhý přímo
před
samotným
Obecním
úřadem. Tady je třeba opět
vyzvednout proaktivní přístup
členů SDH Trnava pod taktovkou
Evy
Vajďákové,
kteří
se
s nadšením ujali zdobení obou stromečků. Tady si dovolím kapku poezie:
„Na promrzlé prstíčky platí štamprle slivovičky.“
Věřím, že jste již všichni zaregistrovali nově
vybudovaný altán pro umístění dřevěného Betlému
v parku před základní školou, jehož autorem je
patriot a nám všem známý umělecký řezbář Martin
„Bořek“ Bořuta. K ruce mu byla hrstka dobrovolníků
z řad místních obyvatel. Nový přístřešek nebude po
svátcích demontován tak, jako tomu bylo
v minulých letech, ale bude celoročně sloužit našim
občanům například k odpočinku a posezení před
spalujícím sluncem, k četbě knih, či jako úkryt před
nepřízní počasí.
Na pátek 3. prosince 2021 bylo plánováno Slavnostní rozsvěcování
stromečku s vánočním jarmarkem právě v prostorách školy
a přilehlého parku, kterého se měli účastnit zástupci několika
místních spolků. Bohužel, avizovaná vládní proti-epidemiologická
opatření, vydaná týden před samotnou realizací nám nedovolila
slavnost uspořádat.
Všem zainteresovaným členům spolků a obecního úřadu, coby
organizátora akce, dodatečně děkuji za jejich obětavé nasazení.
ZKRÁTKA VŠEM, CO SE ZASLOUŽILI AŤ MATERIÁLNĚ, ČI
SAMOTNÝM PŘILOŽENÍM RUKY K DÍLU O UMOCNĚNÍ
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY V NAŠÍ OBCI, VELMI DĚKUJI!
Petr Štěpaník, starosta
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ZMĚNY V PERSONÁLNÍM OBSAZENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
 Ing. Radka DRMLOVÁ – účetní
 Václav Staufčík – údržbář
 Romana HANULÍKOVÁ – administrativní pracovnice
(budoucí matrikářka)

AKTUALIZACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O OBECNÍM ÚŘADU
OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA
763 18 TRNAVA U ZLÍNA
Datová schránka: tzfbzzv

KONTAKTY:
starosta@trnava.cz Tel.: +420 577 988 293, 602 511 491
matrika@trnava.cz Tel.: +420 577 988 223
ucetni@trnava.cz Tel.: +420 577 988 223

–
–

Pondělí: 8:00 11:30
Středa: 8:00 11:30

Obecní zastupitelstvo Usnesením č.:
15.9.2021/8d) odsouhlasilo návrh
vyhrazených termínů,
kdy nebudou prováděny svatební obřady
v roce 2022.

1. 1.
15. – 18. 4.
1. 5. a 8. 5.
4. – 6. 7.
28. 9.
28. 10.
17. 11.
24. - 26. 12. a 31. 12.

TRNAVA 156

ÚŘEDNÍ HODINY:

Vymezení termínů svatebních
obřadů v roce 2022

Neoddává se ve státní svátky.
Oddává se od 11:00 do 14:00 hod
a to max. 3 obřady za den.

–
–

12:30 17:00
12:30 17:00

Předvánoční posezení seniorů
Naši milí,
moc jsme se těšili na tradiční vánoční posezení, které bylo naplánováno na neděli 5. prosince v restauraci a penzionu Vraník. Věřili jsme, že když nám vloni situace nedovolila uskutečnit společné setkání a užít si vystoupení našich nejmenších, tak si to v letošním roce o to víc užijeme.
Bohužel, jsme opět museli změnit plán. Jako v loňském roce, i letos, obdrželi všichni senioři nad 68 let
malý dárek v podobě poukázky, přání od našich nejmenších a obecního úřadu.
Věříme, že společné setkání, které se nese v přátelském duchu, je o pohodě, vzájemné blízkosti, dobrém jídle, příjemném poslechu lidových písní a koled, si v příštím roce užijeme.
Přejeme Vám krásný advent. Je to čas o očekávání a rozjímání. Přejeme Vám, ať je ten Váš letošní
předvánoční čas naplněný pohodou a radostí s Vašimi nejbližšími.
Přejeme Vám krásný celý nový rok, plný lásky, pohody a štěstí. Ať se všechny starosti zruší, ať zavládne
pokoj v duši, ať vše, co bolelo se zhojí a vše, co těšilo, ať se zdvojí.
Helena Březíková

Matrika
Narození

Úmrtí

Lukáš ČIHÁK

Marie BEČICOVÁ
Božena VYVLEČKOVÁ
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Vítání občánků
Vítáme tě děťátko,
vítáme tě mezi sebe.
Neseme ti pozdravení,
každý z nás jak to svede.

Tato krásná básnička nám navodila příjemnou atmosféru při vítání občánků,
které proběhlo v obřadní síni obecního
úřadu. V sobotu 2. října jsme slavnostně přivítali 11 občánků naší vesnice. A to 3 chlapečky a 8 holčiček.
Z důvodu většího počtu dětí bylo vítání
uskutečněno ve dvou skupinách, a to
v 10.00 a v 11.00 hodin.
Příjemnou atmosféru oživilo vystoupení děvčat 7. třídy pod vedením paní učitelky Hanky Bartíkové.
Za to jim upřímně děkuji.
Rodiče svým podpisem stvrdili zápis v pamětní knize narozených. Maminky obdržely růži a tatínkové
obálku pro své dítko. Obecní úřad poskytuje příspěvek 2 tisíce korun na dítě. Na závěr si děti pohověly
v obecní kolébce a společně s rodiči i s dědečky si pořídily několik fotografií. Dospělí si pochutnali na
našich výborných vdolečcích, vzájemně se pobavili a užili si tak příjemné sobotní dopoledne.
Chtěla bych popřát rodičům a dětem do života plno štěstí, lásky, radosti a zdraví.
Helena Březíková, místostarostka

0 let
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Odpady 2022
Vážení občané,
s odvoláním na varovná slova v článku o Novele zákona o odpadech, uvedeném v jarním vydání
Trnavského zpravodaje, jsme byli všichni informování o zdražení poplatku za likvidaci komunálního
odpadu. Možná jsme tomu v té chvíli nepřikládali až tak velkou váhu. Nyní už bohužel nezbývá nic
jiného, než pozorně číst a tiše souhlasit. Do konce listopadu jsme byli povinováni vypracováním nové
Obecně závazné vyhlášky o zavedení systému odpadového hospodářství a Obecně závazné vyhlášky
o poplatku za tento systém. Jak již několikrát zaznělo z úst mého předchůdce, stávající roční poplatek
500 Kč na občana je již neudržitelný. Nyní dozrál čas, kdy muselo dojít k navýšení stávajícího poplatku,
neboť ze všech stran slyšíte jen o zvyšování cen energií, pohonných hmot a v neposlední řadě
i o nárůstu ceny za skládkování. Co bych to byl za hospodáře, kdybych se byl nesnažil zodpovědně
opřít o celkové náklady předešlého kalendářního roku. A světe div se! Avizovaný odhad výše poplatku
byl až na pár desítek korun naprosto přesný, přestože patříme mezi obce, jejíchž občané se snaží třídit
svůj odpad. Celkové výdaje za likvidaci odpadů dosahují výše skoro 1 milionu korun za rok. Pro mě,
občana žijícího na venkově je zcela nepochopitelné, proč skoro třetinu nákladů za odpadové
hospodářství tvoří skládkovné organického bioodpadu! Proto apeluji na vás všechny, kdo máte možnost
vybudovat si v odlehlém koutu své zahrady kompost, učiňte tak prosím co nejdříve, popř. využijte
k tomuto účelu obecních kompostérů (pozn. obecní kompostéry jsou k dispozici pouze pro ty z vás, kteří
jste si je doposud nestihli vyzvednout).

Nový spravedlivější odpadový systém (SOS)
Odpadový zákon zvyšuje v následujících letech dílčí základ poplatku za skládkování využitelných
odpadů z 500 Kč/tuna až na 1850 Kč/tuna. Spousta občanů si ale zdražování odpadů nezaslouží,
protože dobře třídí, kompostují a v důsledku produkují minimum netříděných odpadů. Proto jsme se
rozhodli zavést Spravedlivější odpadový systém (tzv. SOS) v rámci kterého se budou evidovat
obsloužené nádoby s netříděným odpadem jednotlivých domácností. Princip je prostý – stanoví se
reálný poplatek za provoz systému nakládání s odpady v obci a domácnostem, které prokazatelně
produkují méně odpadů, bude značná část poplatku vrácena formou slevy na poplatku. Kdo bude ke
svozu přistavovat přehršle popelnic s netříděným odpadem, bude muset sáhnout hlouběji do kapsy.
Každá domácnost bude mít možnost volby - chovat se uvědoměle a šetřit peníze, nebo nic
neřešit a za svoji pohodlnost připlatit.

Jaké změny nás čekají?
Na rok 2022 se bude platit poplatek za
odpady, jak jsme zvyklí. Jediné, co se na
tento rok mění, je výše poplatku
z 500 Kč/osoba na 840 Kč/osoba. Produkce
netříděných odpadů v naší obci stále není
zrovna lichotivá, a to se bohužel promítá do
nákladů obce. Jak jsme uvedli výše, ne
všichni si zdražení zaslouží, a proto budeme
od ledna 2022 sledovat obsloužení
jednotlivých nádob s netříděným odpadem
a jednotlivým domácnostem bude dle počtu
obsloužených nádob přepočtených na
jednoho poplatníka, udělena sleva z poplatku
na rok 2023. Ti nejvíce uvědomělí, budou
moci získat slevu až 900 Kč na poplatníka,
přičemž minimálně 300 Kč na poplatníka
budou i oni muset zaplatit, protože odpadový
systém obce není jen o svozu popelnic.
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2021
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Naopak ti, kteří netřídí odpady a přistavují ke svozu nadprůměrné množství popelnic, mohou na rok
2023 očekávat zdražení až na 1 200 Kč na poplatníka.
Evidence obsloužených popelnic bude probíhat prostřednictvím QR kódu, kterým dle nové Obecně
závazné vyhlášky obce musí být označena každá nádoba na odpad. Prosíme proto všechny občany,
aby 20. 12. 2021 přistavili ke svozu všechny své nádoby na komunální odpad, označené číslem
popisným domu a nechali je na svozových místech minimálně do 15 hodin, aby mohli zaměstnanci obce
zkontrolovat funkčnost všech kódů. Nejen, že chceme zavést spravedlivější odpadový systém, chceme
také kontrolovat práci popelářů, zda obci nefakturují víc, než by měli.
Start systému SOS je naplánovaný na leden 2022. Všechny potřebné informace obdrží každá
domácnost do konce tohoto roku v listinné podobě.
Petr Štěpaník, starosta
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Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny
Rekordní účast, těsné vítězství koalice, nečekané prohry. V České republice se znovu po čtyřech letech
volili poslanci a volební místnost se otevřela také v Trnavě.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky proběhly ve dnech
8. a 9. října 2021. Ve volbách kandidovalo
celkem 22 subjektů – 20 politických stran
a 2 volební koalice. Celorepubliková volební
účast dosáhla 65,43 %, a byla tak třetí nejvyšší v historii České republiky, vyšší byla
pouze v letech 1996 a 1998. Ve Zlínském
kraji byla účast lehce nad republikovou –
67,43 %, naopak u nás v Trnavě drobně
nižší – 64,54 %. Vítězem voleb se stala koalice SPOLU, tj. společná kandidátka ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Z hlediska jednotlivých stran získalo
nejvíce hlasů ANO. Naopak do sněmovny se již nedostalo KSČM a ČSSD. Celorepublikové výsledky
jsou uvedeny v grafu výše. Níže se můžete podívat na volební výsledky Zlínského kraje a na to, kdo byl
nakonec zvolen poslancem za Zlínský kraj. V neposlední řadě zjistíte, jak jsme volili v Trnavě ve srovnání s celorepublikovými výsledky.
Volební výsledky ve Zlínském kraji

1. Mgr. Ondřej Benešík (SPOLU – KDU-ČSL)
2. Ing. Stanislav Blaha (SPOLU – ODS)
3. Mgr. Aleš Dufek (SPOLU – KDU-ČSL)
4. MUDr. Jaroslav Dvořák (SPD)
5. Mgr. Petr Gazdík (Pir.+STAN – STAN)
6. Ing. Radim Holiš (ANO)
7. Marek Novák MBA (ANO)
8. Mgr. Eliška Olšáková (Pir+STAN – STAN)
9. Mgr. Robert Stržínek (ANO)
10. MUDr. Róbert Teleky (SPOLU – KDU-ČSL)
11. Mgr. Radek Vondráček (ANO)
12. MUDr. Vladimír Zlínský (SPD)

Volební výsledky v Trnavě a srovnání s celorepublikovými výsledky

Zdroj: Český statistický úřad, iDnes, iRozhlas
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ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ

Vážení čtenáři,
pokračujeme s rubrikou „Zastupitelé odpovídají“, skrze kterou se můžete pravidelně seznamovat s tím, jak na věci kolem nás nahlížejí obecní zastupitelé. Každému z nich je
vždy s předstihem zaslána jedna stejná otázka a všichni
dostávají stejný prostor pro odpověď. Zda tuto možnost využijí, je na jejich uvážení.

Co se Vám osvědčuje, když čelíte nějaké
složité situaci, nebo když máte na věc jiný
názor než okolí?
Helena Březíková, místostarostka
Jakmile nastane složitá situace, bojuji. Dělám vše, co můžu, vrhnu se do toho. Jdu do
toho upřímně a naslepo. Nespím, v noci
vymýšlím strategii. Nemám strach z toho,
co si myslí okolí. Akceptuji, že přijetí názoru
ode všech se nedostaví. Uvolním se, až odvedu pořádný
kus práce.

Jiří Dolanský
Neexistuje univerzální odpověď a ani řešení. Každý z nás složitou situaci ve svém
životě někdy řešil a ví, že každá situace je
jiná. Zda jí čelíte v práci, v rodině, či řešíte
zdravotní stav svůj nebo svého okolí. Mně
se osvědčuje si vždy vyhodnotit kladné i záporné důsledky
svého rozhodnutí a nejednat v návalu emocí.
Každý může mít svůj názor, a to je dobře. Vyhodnocuji si,
zda ten můj je správný. Když dospěji k závěru, že ano, tak
si za ním pevně stojím. Pokud mne však někdo jiný svými
argumenty přesvědčí, umím jeho názor přijmout.

Jana Krčmová
Získat si nadhled a odstup se hodí v každé
životní situaci, a ne vždy to jde lehce. Poznat názor ostatních, a tak dotvořit ten
vlastní, vždy stojí za to. A když mám jiný názor než ostatní, tak jim vysvětlím, občas
i dost svérázně, svůj pohled. A vlastně v tom je to kouzlo
života, že jsme každý jiný. I když je to někdy k vzteku.

Tomáš Hubáček
I ve složitých situacích se snažím zachovat
chladnou hlavu a domýšlet důsledky všeho
konání. Nepřipouštím si tedy rozhodování
„pod tlakem“ nebo „ve stresu“. Pokud nemám dostatek informací, nebojím se o ně
požádat, případně pozastavit rozhodování do doby, než
bude více jasno. S tímto se setkávám ve své práci, ale i při
jednání zastupitelstva. Odlišný názor na věc je něco, co mě
doprovází každý den. Konstruktivní kritiku a argumentaci
považuji za motor lidského rozvoje. Pokud jsem o svých názorech přesvědčen, nebojím se vystoupit proti proudu.
Vždy však věcně.
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Petr Štěpaník, starosta
Zachovat si chladnou hlavu a důkladně zvážit východiska řešení. Během dlouholeté
práce mezi lidmi jsem byl svědkem mnoha
složitých, někdy až zbytečně vyhrocených
situací, které si zasloužily zamyšlení a názor nejednoho zkušeného odborníka z oboru psychologie.
Od mých zkušenějších kolegů jsem se naučil nerozporovat
protikladné názory, ačkoliv jsem v duchu vždy přesvědčen
o opaku. Zkrátka jsme každý jedinečnou osobností, lišící se
výchovou a vzděláním. Když jsem svědkem, ba někdy
přímo účastníkem konfliktu, tak tady hodně vděčím svému
znamení – váhy, takže si nechávám čas na rozmyšlenou.
Vlastimil Bednařík, místostarosta
V životě platí, že každý má právo na svůj názor, ať je špatný nebo dobrý. Když se sejde
nebo střetne víc názorů na určitou situaci, je
nutné všechny vyslechnout a zpracovat. Pokud si nejsem jistý, zda můj náhled na danou situaci je správný, snažím se k této věci zjistit co nejvíce informací. Poté si svůj názor potvrdím, a nebo uznám,
že je nesprávný a změním ho.

Petr Chmelař
Pokud to jde, počkat s řešením a nespěchat. Jiný názor nemusí být špatný, kolikrát
stačí poslouchat a být tolerantní.

Adam Páleníček
Nereagovat zbrkle a impulsivně. Někdy se
vyplatí nechat věc uležet, nesnažit se ji
hned vyřešit. Lepší je dát si večer víno/pivo
a přistoupit k tomu další den s čistou hlavou
(nesmí se to s alkoholem přehnat :D). Často
pak člověk dospěje k nějakému smysluplnému řešení, jak
složitou situaci vyřešit a prosadit svůj názor. Taky mi pomáhá pobavit se s lidmi, kterým věřím a kteří nejsou v daném problému zainteresováni. Někdy se ovšem stává, že
nakonec dospěji k tomu, že první nápad na řešení, byl ten
správný.

Andrea Doleželová
Při řešení složité situace si nejdříve ujasním
priority. Co je v danou chvíli nejdůležitější
a co potřebuje ještě nějaký čas dozrát.
Nutná je rozvaha a samozřejmě dám také
na intuici, která mne nikdy nezklamala.
V případě, že mám na věc jiný názor než okolí, tak se vždy
snažím vyslechnout všechny argumenty. Pokud jsem si
jistá svou pravdou, tak si za ní stojím.
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Svědectví z války
Je to tři lidské generace od konce posledního válečného konfliktu ve střední Evropě. Válečného konfliktu, který byl zároveň nejhorší celosvětovou válkou v dějinách lidstva – druhé světové války. Pro většinu z nás je téměř nepředstavitelné prožít takové hrůzy na vlastní kůži. A to nemusíme myslet ani na
to nejhorší. Stačí si vzít například nucené práce, na které byli odvedeni mnozí lidé. Strach, únava,
stesk, mozoly, úzkost, beznaděj, nejistota.
V naší obci bylo několik jedinců, kteří si tím vším museli projít. Nevíme, kolik jich bylo. O jednom z nich
však bezpečně víme – byl to mladý Alois Matůšů. Na nucené práce přitom vůbec neměl narukovat.
Učinil tak sám. Dobrovolně podstoupil všechno toto trýznění za svého kamaráda, který v té době byl
ženatý a čekal rodinu. Tehdy bylo Aloisovi lehce přes 25 let. Tento mladý muž s vlastními sny a plány
vše obětoval pro svého bližního. Dokázali bychom dnes vykonat tak statečný a dobrosrdečný čin?
O tom všem víme díky pokladu, ke kterému mě dovedla souhra náhod. Díky nim jsem měl možnost se
setkat se sestrami „Maléřovými“ – paní Věrou Schneiderovou a paní Miluší Tothovou – dcerami pana
Aloise Matůšů. Ty jsem oslovil zejména kvůli fotkám, které měl jejich otec pořizovat a které jsem sháněl
na nový trnavský kalendář. V krabici s fotkami, jež sestry Maléřovy opatrovaly celá ta léta na Hané, na
které žijí, však byl další cenný poklad – dopisy, které jejich tatínek napsal z nucených prací v rakouském
Linci jejich mamince Ludmile Matůšů. V té době však k sobě teprve nacházeli cestu a prožívali první
společná léta, na dálku a ve vypjatém období světové války.
Sestry Maléřovy mi daly své laskavé svolení, abych si tyto dopisy mohl pročíst. K tomu dodaly, že dopisy, podle svého uvážení, mohu zveřejnit. Ke zveřejnění všech dopisů bohužel prostor není. Čekal mě
tedy složitý úkol – vybrat to nejvýznamnější. Byl to úkol skutečně náročný. V těchto psaních se zrcadlila
duše mladého Aloise Matůšů, která prožívala všechny fáze vznikajícího vztahu dvou milenců na dálku
– nejistota, nevyjasněné otázky, sblížení, vášnivé zamilování, romantická poezie, unášení se vzpomínkami na společné chvíle i stesk a pochyby způsobené měsíci v odloučení, následné ujištění a vzájemné
povzbuzování se ve vytrvání. Byl to úžasný příběh, při kterém srdce zaplavovaly pocity krásy i úzkosti.
Vše nakonec dopadlo dobře. Celé toto psaní bylo podáno filosofickým jazykem mladého člověka, který
zakusil tvrdost totální války. Rozhodl jsem se proto se podělit o jedno z těchto zamyšlení, napsané
20. května 1944:
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Mezi dopisy plnými lásky, stesku a rozjímání byl také jeden, který popisuje asi nejhorší den pana Aloise
v Linci – den, kdy město bombardovala spojenecká letadla. Tento dopis jsem se rozhodl přepsat
a uveřejnit celý, aby byla cele vykreslena hrůza tohoto zážitku.
Linz, 9. XI. 1944
Má drahá, milovaná Liduško.
Není ani slov a tolik vět, jimiž bych mohl vyjádřiti svoje city. Obzvláště v poslední době, která vypadá
tak kritická a hrozná. Nevím ani, jak bych začal a zobrazil těch několik minulých dnů, které jsem takřka
zažil v panickém strachu a velké hrůze.
Byl tu hrozný teroristický nálet, jaký vůbec kdo pamatuje. Tuto sobotu to bylo. Bylo tak hezky, každý se
už těšil na odpolední volno, ale bohužel, nikdo se ho nedočkal. Bylo jedenáct hodin, když zahoukali
poplach. Ani jsem nechtěl jít do krytu, říkal jsem si, ono to opět nic nebude, jak obvykle přeletí a bude
dobře.
Ale jak jsem se mýlil. Už z dálky bylo slyšet
obrovský hluk, jak mnoho a mnoho jich bylo.
Tak jsme se báli a pospíchali do krytu. Byli
jsme ještě u hlavních vrat a už dopadaly
kdesi v dálce pumy, až to zemí otřásalo. Ale
za malou chvilku to opravdové peklo teprve
přišlo, když se přihnali k nám. Deset jich vybuchlo jen těsně u našeho krytu. Nedovedeš
si to ani představit, jak nám bylo vevnitř. Kývalo to s námi, takže jsme si připadali jako na
vlnách. Oh, ten hrozný pocit. Ženské ječely,
že je to naše poslední hodinka. A tak to trvalo
celé dvě hodiny.
Když jsme pak, po odtroubení, vycházeli opět
na světlo boží a ohlédli se kolem sebe, nejednomu z nás se srdce zastavilo. Oh, ta
strašná spoušť, kterou tu zanechaly cizí nepřátelská letadla. Ne, kdo neviděl, nepochopí. Naše budova, kde jsem zaměstnán, je
rozvalena zrovna uprostřed. S jinými vycházím z továrny na oběd. Druhé zklamání. Kuchyně zasažena též. Jdeme dál na kopeček
na Lustenau. Ale jaký pohled se naskytl našim očím… Obytné domky, celé dělnické
čtvrti rozmlácené a rozbité k nepoznání. Ze
zřícenin se ještě kouří. Kdesi za rohem se
objevují lidé, ženy s plačícíma děckama.
Chápou se všichni pak lopat a krumpáčů
Alois Matůšů na vojenské službě, rok 1938
a dostávají se do zasypaných sklepů, k lidem.
Jdeme kolem pobořených domů a nalevo vidím pěknou hromádku zabitých. Ať někdo řekne, kdo by v této chvíli zůstal netečným a sobeckým? Kdo
by měl takové kamenné srdce a neběžel pomoci těm umírajícím a k smrti zraněným ubožákům, kteří se
tam po vysokou haldou sutin až chraplavými skřeky dovolávají pomoci? Bez rozmýšlení se chápeme
náčiní a z celé síly snažíme se co nejvíce masy odházet.
Za chvíli zase jdeme o kousek dál. A když tak jdeme, povídá mně Pepa: „Ty, podívej se, to je hrozné.“
„Co?“ ptám se ho. „Což nevidíš? Ten kostel?“ Oh, teprve jak pozvedám oči výš a opravdu. Náš milý
kostelík na Lustenau je zasažen naplno. Zdi rozvaleny, střecha urvána, jen několik ohořelých trámů
čouhá a kymácí se v prudkém nárazu větru. Jak je to strašné. Proboha, zadržte, což nevidíte ta svatá
a posvěcená místa? Což nevidíte ty překrásné a nesmírně hodnotné umělecké památky, budované tisíciletími? Nikdo v této tragické chvíli neodpovídá. Jen studený vítr jako by teskněji zaskučel a hnal se
dál…
12
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A zas jdeme o kousek dál. Vpravo vidím už do základů rozbitou chlapeckou školu. Kousek dál zase
školy pro ženská povolání. Tam to bylo hrozné. Tam to odnesla téměř všechna děvčata. Ne, nedá se
prostě vypsat tento úžasný a k smrti znavující pohled.
Je už skoro k večeru, když naraz
kdesi kus od nás vybuchla puma.
Všichni jsme zůstali jako vyjevení.
Teprve později se dovídáme, že jsou
všude kolem nás zasety časové
bomby, které explodují až v pozdějšku. Nedovedu Ti vylíčit, jaký večer jsme měli. Hned to prásklo nalevo, hned napravo, před námi, za
námi. A při každém takovém jednom
otřesu spadla nám buď stěna baráku, nebo vyletělo okno, štít, lustry.
Víš, takový nuzný pocit jsem ještě
v životě nezažil. Nikdo nemohl vědět, zda nemáme také jednu pod oknem, nebo na zahradě u vrby, nebo
přímo u dveří. To prostě dopadne a zaryje se tři metry pod zem. Představíš si to? Když máš dojem, že
každou vteřinu můžeš vyletět do povětří? No, a tak to trvalo celou Boží noc i v neděli celý den, ba i v noci
na pondělí. Když jsem se podíval z jednoho na druhého, byl každý jak křída. Ne, ten hrozný pocit se
vypsat nedá.
Tak trochu jsem Ti narýsoval mé nejtěžší okamžiky. Ale věř, že při každé, i té nejhroznější chvilce myslil
jsem na Tebe, drahá… Říkal jsem si stále, že přece není možné, aby naše tak kratičká láska byla
přervána. Ano, říkám si, že přece není možné, abychom odešli od sebe bez jediného pozdravu, bez
stisku ruky, bez něžného pohlazení, bez jediného vášnivého polibku. Není přece možné, aby nám osud
vzal všechno, co jsme takovou dlouhou, nekonečnou dobu střežili. Ne, není to přece možné.
Vždyť my dva jsme spolu tak duševně silní a nebojácní. Vždyť přece jsme se oba narodili na našich
tvrdých horských masivech, po nichž jsme i zdědili svá silná srdce a svou nezdolnou vůli. A právě tato
silná vůle nám musí dávat i jasnou útěchu, že se opět střetneme. Tím nabývám vědomí a jistoty, že
s pomocí Boží se dostaneme i přes to největší peklo a hrůzu, která ještě přijde. A pak, pak přece musí
býti někde konce. A potom? Padneme si do náruče, s polibky a štěstím pustíme se do života, ale nikoliv
od sebe vzdáleni jako teď, nýbrž jen oba – spolu. Ne, nikomu pak už se nepodaří nás od sebe rozdělit.
I kdybychom měli jít na konec světa, půjdeme tam zase jen spolu, má drahá nezapomenutelná Lidko.
Vždyť víš, jak rád Tě mám.
Myslím, že už musím končit. Napsal jsem Ti toho stejně mnoho, viď? A brzy se zhasne. Stejně teprve
několik hodin je tomu, co teprve se svítí. Byla stále tma, takže nebylo možno psát a soustředit se. Ještě
teď nestojím za mnoho. Odpověz mi brzy a nenech mě opět dlouho čekat.
Zdraví a líbá Tě jenom Tvůj Alois.

Marně hledám slova na závěr. Snad jen vyslovím přání – kéž by se lidstvo z těch hrůz ponaučilo a podobná zvěrstva se už nikdy neopakovala. Děkuji proto z celého srdce sestrám Maléřovým za to, že jsem
se s nimi mohl spojit a poskytly nám všem toto silné svědectví. Silné svědectví, které obsahuje mnohá
ponaučení pro celé lidstvo i pro každého z nás. Silné svědectví mladého člověka s ryzím srdcem. Silné
svědectví jejich tatínka – Aloise Matůšů.
Pavel Hanulík
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Adventní slovo pana faráře
Když jsem chodil na teologickou fakultu, tak jsme tam měli mladšího pokrokového
profesora který nás učil kazatelství. Ten říkal: Kázání musí mít šokující úvod. Třeba
před vánoci začněte: Vánoce bych nejrači zrušil. Potom vás budou všichni napjatě
poslouchat. Ale já jsem četl velice pěkný článek o vánočním večeru od spisovatele
Jana Balabána, věřícího křesťana, který to krásně popsal, jenomže on zvolil šokující závěr: Rozhodně nechoďte na půlnoční, tím byste zcela zabili posvátnost
onoho večera. Co teď s tím? To už je každému k volné úvaze. Moje je tato: Každý
ví o čem je Máchův Máj nebo Don Quijote, ale málokdo to bohužel četl. Přitom to
za přečtení stojí. Ale kdo to opravdu udělá? Podobně tedy vánoce každý ví o čem jsou, ale co když
by bylo možné si jich sám přečíst, promyslet a prožít že se Boží Syn narodil i pro mě, že mně ho Bůh
Otec posílá. To může být tak silný zážitek, že ve srovnání s ním je půlnoční jenom stručný obsah, jako
když si na prvního mája odrecitujem: Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas, hrdliččin
zval ku lásce hlas, když borový zaváněl háj, a to je všecko, a naše pokračování je zcela svérázné a přízemní, nebo nic zvláštního, pozoruhodného. K takovému pořádnému přečtení, promyšlení a pochopení
vánoc a jejího autora slouží advent. Adventní kalendář zas může být kšeft a sladkosti, ale může to být
i adventní liturgie, roráty, mše svaté a Boží slovo při nich které ke slavnosti Božího narození a prožívání
očekávání příchodu Spasitele postupně a pedagogicky vede. Žádný stručný obsah předchozích dílů,
ale prožitek té lidské zkušenosti, za kterou jsme jinak lidstvu celým svým životem vděční. Proto jsme
ještě tady. Přesto mě zaujalo přiznání jednoho křesťana: Prožil jsem vzorně advent, mše svaté i svoje
adventní předsevzetí, ale když jsem byl na půlnoční tak nic, uplný chlad a cizota, žádné vyvrcholení
a dosažení cíle. Odpověď byla: Zapomněl jsi na Nejsvětější Trojici, tu musíme mít neustále na zřeteli,
bez té se neobejdem. No to je zas vysvětlení nevysvětlení. Abych se přiznal, na mě na půlnoční vždycky
zapůsobila až hudba. Ve Vlachovicích ty
staré mše, v Ostrožské husle a mladé
zpěvy, když spustily Veselé vánoční
hody tak to bylo skutečně veselé, anebo
jejich Chtíc aby spal bych chtěl zase
znova slyšet, ač bylo velice zemité, tak
že by Ježíška neuspalo naopak vzbudilo. Což ale beru podle názvu knihy
Sám nemůžeš být šťastný, tak že nehledám dojetí ve vlastním dojetí, ale omráčí
mě druzí. Redakce si myslí že používám
zbytečně málo čárek když spisovná čeština kterou nikdo neovládá na sto procent jich má tolik a proto mně jich do
článku neskutečně, nadbytečně přidá,
až tím pozměňuje smysl mých vět, nemá
odvahu to nechat tak jak jsem to napsal,
a tak by podobně šlo napsat článek k vánocům tak jak by to každý očekával
i uměl, ale jak už to bylo a bude napsané
tisíckrát. To vám opět nechávám k volné
úvaze, jak jsou vánoce ty největší svátky, které proměňují svět a naplňují naše rodiny, přivádějí nás k tomu
pravému, dávají nám zažít kouzlo, lásku
a něhu a tak dál.
Pěkné, pokojné svátky a šťastný nový
rok vám přeje
Josef Kuchař, pan farář
14
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Rozloučení s otcem Emilem
Život plyne a jeho proud s sebou přináší různé události. Některé můžeme předvídat, jiné nás zaskočí; některé jsou veselé, jiné nás zarmoutí. Zpráva o úmrtí P.
Emila Matušů v nedožitých 73 letech byla z těch,
které mrazivě zaskočí a celé srdce zarmoutí. Obzvláště v době, kdy se připravujeme na ty nejkrásnější
svátky v roce. Zanechme proto nyní stranou vánoční
pozlátko, všechny ty dárky pod stromečkem, třpytivé
ozdoby, cukroví, zářivá světýlka… a nechme na naše
nitro zapůsobit podstatu Vánoc. Podstatu, která má
moc utišit i bolest způsobenou smrtí – vždyť právě ta
byla obětí Ježíše Krista, jehož příchod si budeme brzy
připomínat, přemožena. A tomuto velkému tajemství
zasvětil P. Emil Matušů celý svůj život.
P. Emil Matušů se narodil 26. dubna 1949 v Trnavě.
Vyrůstal ovšem ve Zlíně, díky čemuž mohl později
sloužit jako kněz u nás, v Trnavě. Kněžské svěcení
přijal 25. června 1977 v Olomouci. Farářem ve Slušovicích a administrátorem v Trnavě byl jmenován 1.
července 2005, kdy spolu s ním sloužil bohoslužby
emeritní otec Jan Krist, a to téměř až do jeho smrti v roce 2015. P. Matušů naši farnost opustil 31.
března 2016 a nahradil jej P. Mariusz Mariusz Sienkowski. Přesto nám zůstal na blízku, nadále působil
ve slušovické farnosti. Rok 2019 byl významný nejen jeho kulatým výročím, ale také přesunem do komunity Salesiánů Dona Boska v Prostějově. Odsud odešel 26. listopadu 2021 ke svému Pánu. Věnujme mu nyní tichou modlitbu v našich srdcích a zavzpomínejme krátce na tohoto mimořádného člověka.
S Otcem Emilem se mi pojí léta dozrávání mé osobnosti, kdy se mi v hlavě rojily otázky i pochyby snad
úplně o všem. V tomto složitém období na mě působily právě hluboké myšlenky, úvahy a úhly pohledu,
které otec Emil rozvíjel při svých kázáních. Stával jsem vzadu v kostele, mlčky, v myšlení povznesený
vysoko nad náš kostel. A to vše bylo zpečetěno úžasnou přípravou na svátost biřmování. Už teď vím,
že z těchto let budu čerpat celý život. Kéž Vás za to vše Pán v nebi bohatě odměňuje, Otče.
Pavel Hanulík
Zpráva o náhlém odchodu Otce Emila na věčnost naši rodinu a nejspíš nejen naši, velmi zasáhla. I po
jeho přesunu k Salesiánům Dona Boska do Prostějova jsme spolu udržovali kontakt. Naposledy jsme
se potkali začátkem října, kdy jsem mu popisovala plány oslav 110. výročí posvěcení kostela v Trnavě.
Měl z nich upřímnou radost. Do Trnavy ho to táhlo, i když zde už nepůsobil a svůj věčný optimismus,
laskavý humor, ale také moudré rady, Boží slovo a pochopení pro lidské slabosti šířil v jiných místech.
Věřím, že všichni, kdo měli stejné štěstí, že jim Otce Emila Pán všeho světa přivedl do životní cesty, by
potvrdili, že Otec Emil byl k nezastavení. Za týden najezdil tolik kilometrů, na co by mnozí jiní potřebovali
celý rok. Párkrát, pravda, neměli policisté zavřené oči, když se faráři nepovedlo dodržet pravidla silničního provozu do puntíku, ale ani odebrání řidičského průkazu nezabránilo, aby volající, především z řad
nemocných, nenavštívil. Zajistil si odvoz, aby mohl utěšit znavená srdce. To ostatně platilo pro každou
svátost smíření – naše sebevětší nedokonalosti dokázal tak umně zpracovat, že se od zpovědi odcházelo s úsměvem na rtech zmocněným „dopingem“ od Ducha Svatého. Asi nepřekvapí, že pan farář byl
také velmi vzdělaný, to se ostatně od kazatelů očekává. Ale záběr jeho znalostí neznal mezí. Se mnou
třeba probíral úspěchy českých tenistek. Věděl, že mě to zajímá. Nejsem si úplně jistá, jestli jeho samotného tenis zajímal. „Viním“ ho z toho, že se zajímal o to, co zajímá druhé. Emile, byl jsi naší oporou
a budeš nám moc chybět! Děkujeme za vše! Přejeme Ti, nechť Tě Pán Bůh za vše odmění!
Marie Černíčková
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2021
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Biřmování v Trnavě
Na podzim roku 2020 se 19 mladých občanů Trnavy a blízkého okolí začalo každý druhý týden scházet
ve zdejším kostele Navštívení Panny Marie, aby se připravili na biřmování, které tady neproběhlo už
pěknou řádku let. Z celkového počtu přípravu dokončilo 17 lidí, kteří se 3. října 2021 setkali v doprovodu svých kmotrů a nejbližší rodiny opět v trnavském kostele u svátosti biřmování.
Mše to byla opravdu krásná; přijel za námi biskup až z Olomouce – Mons. Mgr. Josef Nuzík. Tímto bych
mu ráda poděkovala za všechny biřmovance, moc si toho vážíme. Jeho slova nesmírně obohatila nejen
nás, ale i všechny přítomné. Určitě nechci opomenout ani našeho pana faráře Josefa Kuchaře. Jsme
mu moc vděční za to, že to s námi nevzdal a celý rok nám pomáhal najít cestu k Pánu Bohu, a tím
i k sobě samým. Další díky patří i knězi Pavlu Barbořákovi, který s námi podnikl závěrečnou duchovní
přípravu. Měli jsme možnost vzájemně se o sobě dozvědět více u šálku čaje a stolu plného sladkých
i slaných dobrot všeho druhu. Během dne zazněla spousta zajímavých dotazů a ještě zajímavějších
odpovědí. Domů jsme odcházeli s plnými žaludky a s láskou v srdci.
Na tuto událost budeme s radostí vzpomínat celý život a doufáme, že se jednoho dne dočkáme i biřmování našich dětí, které proběhne v tak příjemném duchu jako to naše.
Michaela Vránová
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Oslavili jsme 110 let našeho kostela
Když se slaví kulaté narozeniny našich nejbližších, je to velká událost pro celou rodinu
a přátele. Vzniká mobilizace neboli uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. Určí se
termín a jména pozvaných, připraví a roznesou se pozvánky k hostině, domluví se
místo oslavy, napečou zákusky, z demižonů se do čirých lahví přelije našemu regionu
nejbližší tekutina; někdy se myslí i na hudební kulisu a doprovodný program. O potřebě uklidit (nebo důmyslně schovat) veškeré haraburdí ani nemluvě. Hlavní organizátoři před dnem „D“ z nervozity nahlas vyslovují: „Hlavně, ať už je po všem.“ Když
den oslav nastane, až na sporadické výjimky prožívají hostitelé především potěšení z toho, že zprostředkovali setkání lidí, kteří se neviděli, jak je rok dlouhý a možná i déle, a také že připravili důstojnou
poctu svému drahému oslavenci.
Tak nějak podobně jsme ve farní radě v čele s panem farářem cítili, že si od nás trnavský kostel za ta
mnohá léta obdarovávání zaslouží ke stodesátému jubileu vystrojit pořádnou „veselku“. Takto nějak
také probíhal scénář farní slavnosti. Jenže sami bychom to nezvládli. Navíc v nelehké době – zuřící
virus, stoupající ceny, klesající nálada. Hlavní velitel organizační jednotky Radek Divilek ovšem strhl
svým nadšením Trnavjany do akce, a ti ochotně a aktivně přiložili ruce k dílu. Zde bych se chtěla na
chvíli zastavit. Trnavský kostel byl slavnostně vysvěcen 1. října 1911 arcibiskupem Dr. Karlem Wisnarem. V archivech je psáno, že stavbu provázely složité chvíle, sám Antonín Cyril Stojan se musel kvůli
našemu kostelu značně zadlužit. Od té doby klíčový symbol obce přečkal spoustu těžkostí, vždy díky
modlitbám a často neviditelným rukám ať už věřících, nebo těch, kterým na kostele záleží. Kostel je totiž
místo pro všechny. Kdyby nebylo tisíců hodin brigád předchůdců i současníků, ale také každotýdenních
úklidů žen, nemohli bychom o našem kostele z řad přespolních návštěvníků slýchat slova obdivu
a chval. Jsou to slova, která patří všem, kteří jakkoliv (i finančně) přispívají, aby kostel a farní budovy
sloužily naší i dalším generacím. Jistě je tu prostor, aby tyto řady byly ještě posíleny.
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Den kostela: slavnostní mše, nafukovací hrad, … a hasiči DO AKCE!
10. 10. v 10:00 nadešel klíčový den, klíčová hodina. Slavnostní mši doprovodily desítky hasičů se svým
praporem. Ve dvě hodiny odpoledne po požehnání a krátké adoraci za doprovodu varhan zazpíval chrámový sbor připravený repertoár. Poté byl zahájen zábavně-naučný program. Díky Pavlovi Hanulíkovi
a jeho kamarádům ze Spolča se mohli návštěvníci z cedulek a fotografií dozvědět zajímavosti klíčových míst duchovní svatyně nebo namoštovat u klubovny jablka. I díky mé sestře Martině, která pomohla odstranit netopýří trus z věže, mohli odvážlivci vystoupat k hodinám a ještě výš. Díky panu Růpovi dostaly okna klubovny nový kabát. Díky rodině Tomšů si mohly děti zaskákat v nafukovacím
hradě. Díky hasičům vedených Evou Vajďákovou si lidé mimo jiné měli kam sednout, kde se schovat,
vyzkoušet různé druhy hasičské úkony, vidět jejich práci v akci. Díky paní Vraníkové mohlo téct pivo
proudem. Díky všem pekařům a pekařkám a Milanovi Hrabcovi bylo co jíst. Díky panu Zvolenskému
a obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou a paní místostarostkou, že jsme mohli zaplatit to, co nebylo možné zajistit svépomocí. Díky VŠEM, kteří na slavnosti dorazili a snad dorazí i někdy příště! Snad jsme je nezklamali. Díky všem organizátorům, pomocníkům a panu faráři!
A hlavně díky Pánu Bohu, že při nás stojí a naší Přímluvkyni Panně Marii, že nad námi drží ochrannou
ruku.
Marie Černíčková, členka farní rady
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Podzim ve škole
Je za námi první čtvrtletí školního roku 2021-2022. S obavami stále sledujeme aktuální epidemiologickou situaci v naší republice, pečlivě dodržujeme všechna současná nařízení a doporučení. Jsme moc
rádi, že můžeme chodit na řádnou výuku do školy a přejeme si, aby to tak bylo co nejdéle.
Kromě řádné výuky si žáci první, druhé a třetí třídy rozšířili své znalosti v programu Malá technická
univerzita v lekcích Datový expert a Co je to internet. Čtvrťáci a páťáci navštívili dopravní hřiště v Malenovicích.
Preventivní programy v rámci Etických dílen absolvovali postupně všichni žáci druhého stupně. Šestá
třída se zabývala tématem Moc slova, sedmáci se poprali s Životem v mediální džungli, žáci osmého
ročníku si odpovídali na otázky v tématu Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? Pro vycházející
žáky bylo připraven program s názvem Sex, láska a vztahy. Svůj preventivní program připravený Unií
Kompas si prožili i čtvrťáci. Zabývali se vztahy v třídním kolektivu.

V říjnu psali žáci 8. a 9. ročníku Přírodovědného klokana. V tomto testu jsou zahrnuty otázky z přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Nejlepším výsledkem bylo dosažení 64 bodů. Celkový průměr školy
byl 47,5 bodu, což je v porovnání s průměrem za okres Zlín výsledek velmi dobrý. Průměrný počet bodů
našeho okresu bylo 43,89 bodu a průměrný počet bodů za Zlínský kraj byl 45,35 bodu.
V úterý 5. listopadu jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády pro žáky 6. až 9. ročníku. Tato tradiční
matematická soutěž je velmi náročná a dokáže "vyloupnout" matematické talenty. Naposledy jsme měli
zástupce v okresním kole před čtyřmi lety. Letos se účastnilo 52 žáků. Nejlepší byl Lukáš Hrabica ze
sedmé třídy, který získal 7 bodů, což k postupu do dalšího kola nestačilo. Se šesti body se na druhém
místě umístili Tomáš Judas, Dominik Pecháček a Šimon Bečica z osmé třídy.
Asociace školních sportovních klubů ČR vyhlásila ve spolupráci s řetězcem PENNY podzimní soutěž
pro základní školy a jejich sportovní kluby v projektu Hýbeme se hezky česky. ZŠ Trnava byla v této
propagační akci úspěšná a výhra nás neminula. Získali jsme pro školu nákupní kupóny na zboží v hodnotě 5.000.- Kč. Na základě tohoto umístění budeme čerpat další výhru ve výši 5.000.- Kč od AŠSK
ČR. Nakoupíme tedy ve sportovních potřebách další vybavení do naší tělocvičny.
Po dlouhé pauze konečně prožíváme již čtvrtý měsíc klasické školní výuky, která prospívá všem účastníkům tohoto procesu. Žáci si pomalu zvykají na každodenní školní režim a my dospělí jsme rádi, že
máme zaplněné třídy a můžeme se naplno věnovat svým svěřencům. S blížícími se vánočními svátky
bych ráda popřála školákům, jejich rodičům, všem pedagogům i správním zaměstnancům klidné vánoční svátky plné pohody a radosti se setkávání v rodinách. Zároveň vám všem děkuji za práci, kterou
jste vykonali v této části školního roku pro naši a vaši školu. Děkuji také obecnímu úřadu za péči o trnavskou školu a přeji všem občanům Trnavy a Podkopné Lhoty hodně zdraví do roku 2022.
Helena Vývodová, ředitelka školy
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2021
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Vánoce, Vánoce přicházejí…
…a s nimi i každoroční shánění dárků, těšení, ale i rozjímání. Vánoce jsou svátky tradiční, rodinné.
A i když je průběh svátků tradicí tak nějak dán, přesto má každá rodina své vlastní zvyklosti.
Připravila jsem pro žáky a žákyně naší školy takovou malou vánoční anketu. Nejprve mě jako správnou
hospodyňku zajímalo cukroví. Na otázku „Pečete doma cukroví?“ drtivá většina dětí odpověděla
kladně. A teď, jaké? Abych se mohla inspirovat a obměnit svůj zavedený repertoár – perníčky, linecké,
vanilkové rohlíčky. Výsledek ankety nebyl nijak překvapivý – s převahou vedou perníčky, linecké, vanilkové rohlíčky. Ale objevily se i takové speciality jako domácí raffaelo, medové kuličky, pracny či včelí
úly.
Další otázka se týkala stromečku: „Míváte stromeček přírodní, nebo umělý? Máte nějaký svůj
vlastní styl zdobení?“ U malých dětí jsem s touto otázkou narazila – ty stromeček neřeší, protože
stromeček přece donese Ježíšek, ne? (taky mě to mohlo napadnout!). Starší děti mají jasno:
„Stromeček máme umělý – nebaví mě uklízet ty opadané jehličky a vyjde to levněji.“
„Dřív jsme měli živý, ale teď když mám malé sourozence, míváme umělý. Upřímně – mám ho radši,
protože neopadává.“
„Stromeček máme vždy přírodní, ale nikdy se nemůžeme shodnout na velikosti – máma chce menší,
táta zase velký. Ozdoby máme vždy bílo-fialové.“
„My zdobíme z toho, co jsem ještě nerozbil.“
Jak u vás probíhá štědrovečerní večeře? Jaké jídlo se podává? Tady jsem zjistila, že jednoznačně
převažuje tradiční kapr s bramborovým salátem, ale objevují se i jiné ryby – losos, amur, treska. Hodně
dětí z bezpečnostních důvodů dostává místo kapra filé nebo kuřecí řízek. V mnohých rodinách nechybí
společná modlitba a zachovává se zvyk, že nikdo nesmí během večeře odejít od stolu.
Dodržujete u vás doma nějaké vánoční tradice?
„Jistě – lijeme olovo, rozkrajujeme jablíčko, pouštíme lodičky a pak už jen čekáme, jak zazvoní zvoneček.“
„Dáváme si pod talíř šupinky z kapra.“
„Jdeme si zahrát na klavír.“
„Házíme papučí.“
„Nesmíme jest do večeře maso ani ze stromečku čokolády.“
„Pod talíř si dáváme buď minci, nebo los.“ Anebo se jde ven: „Chodíme na velké procházky.“ „Dodržujeme chodit na hřbitov.“
Nakonec jsem si neodpustila ono otřepané: Co si přeješ letos pod stromeček? Odpovědí mi byla celá
škála přání – peníze, fotbalový míč, kolo, klávesy, batoh, oblečení, chytré hodinky, stůl, kde se můžou
koupat panenky, omalovánky, ozdoby na vlasy, lego, farming simulator 2022… „Minulé roky jsem nesnášel měkké dárky, ale teď si přeju tak pět měkkoušů.“ Mnozí ještě neví a chtějí se nechat překvapit.
Objevilo se i přání – aby nebyl coronavirus.
Na závěr ocituji jednu odpověď: „Přeji si notebook, kdyby náhodou byla zase on-line výuka, ale jinak si
přeji, abychom byli všichni zdraví a byli spolu.“ Tak já za sebe – a myslím, že nejenom za sebe – si
nepřeji, aby byla zase on-line výuka, ale jinak je moje přání stejné – abychom byli všichni zdraví a byli
spolu.
Krásné Vánoce přeje
Hana Bartíková
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Co děláme pro děti, děláme pro nás
všechny! Děkujeme, že pomáháte
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
když jsem před pěti lety šla na první třídní schůzky, kde nám paní ředitelka oznámila, že musí někoho
vybrat jako zástupce klubu rodičů, byla jsem tehdy dobrovolně – nedobrovolně zvolena do klubu rodičů.
Moje představa o činnosti klubu byla totiž velmi mylná. Myslela jsem, že se zde hlásí hlavně rodiče, kteří
nemají co dělat ve svém volném čase anebo se chtějí zavděčit při pořádání mimoškolních akcí. Nyní
vidím, kolik úsilí, píle a hlavně osobního času je potřeba vynaložit, aby daná akce jako Lampionový
průvod, Vánoční jarmark či Ples s Karnevalem fungoval. Za to se nám dostává odměny, kdy veškeré
utržené penízky putují zpátky našim dětem v podobě různých příspěvků, a tím pádem rodiče doplácí
jen poměrnou část, nebo ji klub celou zadotuje. Našim hlavním cílem je, aby se každé jedno dítě mohlo
zúčastnit různých školních akcí a aby to co nejméně finančně zatížilo rodiče.
Proto bych i jménem členů SRPŠ chtěla poděkovat především Vám rodičům, prarodičům, či široké veřejnosti, že se zúčastníte těchto akcí, že si zakoupíte nějaké občerstvení nebo třeba lístky na tombolu
a my můžeme zase zpátky použít penízky pro naše děti. Každoroční příspěvek, který se už léta nemění,
je 200kč na žáka na školní rok.
Příspěvky, na kterých se SRPŠ podílí:

Pro rok 2021/2022 jsou zástupci v klubu rodičů:























pitný režim
odměny za vyrobené dýně
ohňostroj + světelné tyčinky
tomboly na ples a karneval
baliček na vánoce, či na konec školního roku
příspěvek na šaty na polonézu
trnavský běh, soutěž ve spellingu - odměny
výlety – např. do zoo
lyžařský kurz
adopce na dálku
a největší částkou v řádu desetitisíců se přispívá na
školu v přírodě

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Pavel Černoch
Eva Fojtíková a Irena Vlčková
Petra Výmolová a Vendula Lukešová
Veronika Březíková
Anna Černochová a Žaneta Vajďáková
Petr Štěpaník a Jiří Marek
Radka Havlíčková a Petra Kašpárková
Andrea Hrabicová
Věra Marková a Martin Žůrek

Svítící dýně – Lampionový průvod 26.10.2021
Děkuji za projevenou důvěru v tomto školním roce a věřím, že i v následujícím školním roce se najde
skvělý zástupce, který bude tuto funkci rád vykonávat a bude pokračovat v této činnosti.
Anna Černochová, předseda klubu rodičů
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Podzimní aktivity hasičů
S létem jsme se loučili třemi soutěžemi. První, a hned noční soutěž, proběhla 3.
9. v Podhradní Lhotě, kde bojovali naši muži. 19. 9. se soutěžilo na Veselé, které
se zúčastnilo nejen mužstvo mužů, ale také naše družstvo žen. Hasičkou sezónu
ukončila soutěž v Podhradní Lhotě, na které bojovali naši muži.
Letošní sezóna byla skromná na závody, ale i tak získala naše družstva několik pohárů. Za hodiny
tréninků, příprav a reprezentaci našeho sboru jim děkujeme.
8. 10. proběhla schůze 11. okrsku na naší zbrojnici. Zúčastnili se zástupci všech sborů a zhodnotili
činnost roku 2020, část roku 2021 a nastínili výhled na rok 2022. Také se hojně diskutovalo o novém
starostovi 11. okrsku.

10. 10. jsme se zúčastnili mše svaté v našem kostele. Slavnostním průvodem jsme, nejen dospělí, ale
také naše mládež a děti uctili 110. výročí posvěcení trnavského kostela. Zapojili jsme se také do příprav
a úklidu farního odpoledne.
20. 11. jsme plánovali a všichni se těšili na pohodovou zábavu. Kvůli současné situaci jsme museli akci
zrušit. Věříme, že ji uskutečníme v jarním období.
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27. 11. jsme namontovali osvětlení obecních vánočních stromečků.
Děkujeme všem, kteří se starají o provoz zbrojnice a o opravu veškeré techniky. Také všem, kteří
se účastní všech akcí a brigád.
Zároveň děkujeme i obecnímu úřadu za veškerou pomoc a věříme, že naše dobrá spolupráce
bude pokračovat i v roce 2022.

Zásahová jednotka
19. 9. jsme provedli technickou výpomoc při zahoření elektrického rozvaděče na rodinném domě v Trnavě.
V minulých letech obcházeli pravidelně hasiči vesnici a kontrolovali stav komínů. Teď už to neděláme, ale vyzýváme občany, aby si důkladně stav svého komínu zkontrolovali.
Staré zděné komíny, které byly součástí nosných stěn, a stavěly se z běžných pálených cihel – v lepším
případě zvonivek, dnes samozřejmě nesplňují předpisy. Komíny se už dnes nezdí. Mnoho lidí však ještě
stále roztápí v kotlích napojených na staré zděné komíny, nebo je starým komínem jejich dům alespoň
„ozdoben.“ Z hlediska požární bezpečnosti přitom jde o skutečný problém.

Pozvánka na Končinovou zábavu
Pokud situace dovolí, rádi bychom vás chtěli pozvat na Končinovou zábavu, a to v sobotu 26. 2. do
tělocvičny základní školy v Trnavě. K tanci a poslechu bude hrát skupina „KOSOVCI“. Masopustním
průvodem projdeme vesnici a budeme mít zastávky, kde si společně zatančíme, zazpíváme a pokud
budete chtít, zakoupíte si lístky na tombolu, jejíž výhry si opět můžete vyzvednout na hasičské zbrojnici.
Moc se na vás všichni těšíme a věříme, že si to konečně užijeme.

Helena Březíková, náměstek starosty SDH
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Mladý hasič Trnava 3-18 let
Posledních pár soutěží v tomto roce a jejich hodnocení
MLADŠÍ, STARŠÍ ZÁCI, PŘÍPRAVKA:
18. 9. pohárová soutěž v Uble – mladší,
starší žáci, přípravka – 3. místo
19. 9. pohárová soutěž na Veselé – mladší,
starší žáci, přípravka
2.10. Pojezdová soutěž – mladší A, B, starší

ZLPS DOROSTENKY:
11. 9. Hřivínův Újezd ZLPS
5. 9. Nedašov 1. místo ZLPS
ZLPS (Zlínské ligy hasičského sportu). Z plánovaných deseti soutěží účast na osmi. Celkové bodové hodnocení naše dorostenky dostalo na 6. místo.
27. 9. školení vedoucích mládeže
10. 10. účast dětí na mši svaté. Odpolední farní den, děti byly součástí programu. Mladí hasiči a dorostenky předvedly štafetu 4x60 s překážkami. Vrcholem tohoto odpoledne byl zapálený dům s příjezdem
v zásahovém autě a následným požárním útokem. Na ukázku bylo vystaveno zásahové, vycházkové
i soutěžní oblečení našich hasičů.
Rok 2022 bychom měli začít přípravami na končiny končinovým
vystoupením a zkouškami odbornosti. Moc doufáme, že nám
okolnosti dovolí pustit se plnou
parou do příprav.
Do řad hasičů přijmeme každého, kdo bude mít zájem. Tréninky mladých hasičů přes zimní
měsíce každý čtvrtek od 15:00 do
16:00
v tělocvičně
základní
školy. Pro info můžete volat na
telefon 739 666 817 nebo psát na
sdhtrnava@email.cz.

Proškolení vedoucí mládeže Eva Vajďáková, Tomáš Výmola, Jiří Vajďák ml., Tereza Gerychová, Pavel
Zbranek, Zdenek Březík, Petra Zlámalová.
Eva Vajďáková vedoucí mladých hasičů
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Velký bronzový úspěch střelců
V minulém vydání zpravodaje jsem vás informoval o závodech, kterých se máme v plánu zúčastnit. Nyní
se s vámi chci podělit o výsledky, kterých jsme dosáhli.

Finále ČPTM v Plzni 14. srpna
Finále se zúčastnili Jakub Gerych a Michael Houšť, který v disciplíně VzPu 40 obsadil 19. místo. Jakub
Gerych soutěžil ve třech disciplínách. V disciplíně VzPu40 obsadil 18. místo. V disciplíně kulových
zbraní to bylo o poznání lepší: v kategorii SM60 obsadil 6. místo a v polohovém závodě SM3x20
8. místo.

MČR kulových zbraní v Plzni 19. září
Na MČR kulových zbraní nás reprezentoval pouze Jakub Gerych, který v poloze vleže obsadil
16. místo a v polohovém závodě 11. místo.

MČR vzduchových zbraní v Plzni 16. – 17. října
Na tento závod jsme cestovali v kompletním složení Marek Grebeníček, Jakub Gerych, Michal Houšť a Jakub
Sovják. Naše umístění: Marek Grebeníček 14. místo, Jakub Gerych 16. místo,
Michael Houšť 17. místo a Jakub
Sovják 25. místo. Obrovského úspěchu
jsme dosáhli v závodu družstev. Družstvo reprezentující Zlínský kraj ve složení Grebeníček, Schöpfer, Karlík obsadilo skvělé 3. místo.

Velká cena Březolup
6. listopadu
Zde jsme byli opět v plném složení. Jakub Gerych obsadil 4. místo, Marek
Grebeníček 6. místo, Michael Houšť 6.
místo a Jakub Sovják 8. místo.

GP JSB Bohumín
a GP Bílovec obojí
13. listopadu
Tyto dva závody byly zároveň i kontrolními závody reprezentace. V prvním
z nich obsadil Jakub Sovják 15. místo,
Michael Houšť 17. místo a Marek Grebeníček 18. místo. Druhý den v Bílovci
se umístil Jakub Sovják na 17. místě
a Marek Grebeníček na 19. místě.
Těmito dvěma závody jsme ukončili střeleckou sezónu 2021. A můžeme se začít připravovat na sezonu
následující, ve které se dočká svých prvních závodů i nová členka, Lucie Janotová z Trnavy.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporovali v letošní sezoně, zejména pak OÚ Trnava, bez jehož podpory bychom se neobešli.
za SSK Trnava Radek Soukup
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2021
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SK LYŽAŘSKÝ KLUB TRNAVA

Uplynulý rok v lyžařském klubu
V průběhu celého roku nás provázela menší či větší protiepidemická opatření. Lyžařský
klub byl přesto aktivní a snažil se pořádat sportovní a kulturní akce pro širokou veřejnost
z Trnavy i okolí. Největší komplikace přinášela neustálá nejistota, zda se za týden,
měsíc, nebo půl roku situace nezmění k horšímu, aby veškerá vynaložená snaha
nepřišla vniveč. Jarní měsíce sice pořádání jakýchkoli akcí nepřály, ale vše jsme si
nakonec vynahradili s kapelou FLERET při oslavě 40. narozenin našeho klubu na Letní
Lyžařské zábavě. Tradiční jarní procházku Po stopách Loupežníka Píšťalky jsme museli přesunout na podzim. Všechny ostatní akce bohužel musely být zrušeny. Doufáme však, že nadcházející rok 2022 přinese nejen zlepšení epidemické situace, ale také dobré sněhové podmínky pro
lyžařské aktivity a více možností setkávání při společenských událostech.
První akcí, kterou se nám podařilo po dlouhé době uspořádat, byl 3. ročník Letní Lyžařské zábavy.
Dlouhé plánování v nejisté době, úpravy zábavního areálu i náročná realizace stály všechny zapojené
členy mnoho úsilí. Pátek 30. července 2021 se ovšem v Trnavě-Jamicích dokonale vydařil. Stejně jako
vloni nám počasí přálo a téměř 600 návštěvníků si přišlo teplý letní večer náležitě užít. Hvězdu večera,
vyhlášenou valašskou kapelu FLERET, doplnila dvorní lyžařská kapela KOSOVCI. Odpoledne a v podvečer vystoupily začínající kapely ROCK RIDER a KABARETI. Všechny kapely si pochvalovaly vylepšené pódium na novém místě. Občerstvení zajistily dobře vybavené stánky s nápoji všeho druhu a tradičními pochutinami. Tanec a zpěv tentokrát potrval až do brzkých ranních hodin. Všem účastníkům
velice děkujeme za podporu a doufáme, že si oslavu užili stejně jako my. Velký dík patří rovněž všem
členům týmu pořadatelů, bez jejichž nadšení a ochoty by se akce vůbec nemohla uskutečnit. Už teď se
těšíme na další ročník!
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21. ročník jarní soutěžní vycházky Po stopách Loupežníka Píšťalky se letos netradičně konal až na
podzim. Sobota 25. září 2021 přinesla krásný a slunečný podzimní den, kdy se do vytouženého cíle na
lyžařském svahu dostalo téměř 100 dětí v doprovodu rodičů, dalších rodinných příslušníků a přátel,
takže doprovodného programu na lyžařském svahu se nakonec zúčastnilo více než 250 návštěvníků.
Pro děti byla připravena bohatá tombola, špekáčky, párky v rohlíku a sladké odměny.

Na podzim jsme uspořádali několik tradičních nedělních brigád na lyžařském vleku. Pokračovalo se
v obnově nátěrů všech budov i strojní části lyžařského vleku, provedla se každoroční údržba travnatého
podkladu svahu jako příprava na lyžařskou sezónu, která už snad letos konečně přijde!
Závěrem chci poděkovat všem členům Lyžařského klubu za aktivní přístup při organizaci a pořádání
našich kulturních i sportovních akcí pro širokou veřejnost v roce 2021 a věřím, že toto nadšení nás bude
provázet i v roce 2022. Velké poděkování patří také těm, kteří naše akce navštěvují, a tím podporují
dobré fungování lyžařského spolku. Za celý Lyžařský klub všem přeji příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2022.

Kalendář akcí
Běh kolem Trnavy – termín bude stanoven na základě sněhových podmínek.
Pátek 28. ledna 2022 – 18. Ples Lyžařského klubu
Pátek 27. května 2022 – Jarní lyžařská zábava s kapelou KOSOVCI
Sobota 11. června 2022 – Po stopách Loupežníka Píšťalky
Veškeré aktuální informace a podrobnosti o připravovaných akcích naleznete na webových stránkách
www.lyzari.trnava.cz a Facebooku SK Lyžařský klub Trnava.
Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2021
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Sokoli v Trnavě krouží již celé století
20 let trnavského Sokola
Ustanovující schůze tělocvičené jednoty Sokol ve Slušovicích, odbočky pro Trnavu a Lhotu Podkopnou,
konané dne 18. září 1921 za přítomnosti 19 členů, 5 členek a 7 dorostenců. Schůze zahájena ve 3 hod.
odpoledne v místnosti 3. třídy obecné školy v Trnavě. Jako zástupce mateřské jednoty zúčastnil se
schůze náměstek starosty br. Svoboda. Po zahájení p. ředitelem učitelem Josefem Horákem vysvětleny
br. místopředsedou Svobodou zásady Sokolstva a po dodatečném zápisu členů provedeny volby pětičlenného výboru.
Těmito slovy, zanesenými v Knize
protokolů, bylo započato působení
trnavského Sokola, jehož předsedou
byl po celou dobu pan Josef Horák,
řídící učitel obecné školy v Trnavě.
Největšího rozmachu požíval trnavský Sokol do roku 1933, kdy bylo do
Sokola průměrně přihlášeno lehce
přes 40 členů, z čehož bylo průRazítko trnavského Sokola s podpisem jeho starosty J. Horáka.
měrně 25 mužů, 8 žen a 10 dorostenců a dorostenek. Mimo samotná pravidelná cvičení v obci se členové účastnili i veřejných cvičení
v okolních vesnicích, obstarávali si vlastní sportovní náčiní a vzdělávací prostředky (knihy, osvětové
brožurky), zajišťovali si taktéž sokolské kroje a jezdili na různé zájezdy, např. až do Tater.
Trnavský Sokol byl taktéž výrazným kulturním činitelem v obci. Inscenoval divadelní hry (Náš dědáček, Můj mužíček je anděl, Zavadilka vdává dceru, Vrah, Josef Kajetán Tyl, aj.), pořádal taneční plesy,
venkovní výlety (zábavy) včetně dožínkových, pravidelně taktéž organizoval veřejné přednášky k výročí
28. října či kácení máje. Zajímavá je akce z roku 1925: „Husův den: v neděli oslava památky mistra
Jana Husa, přednáška u hranice na Rafajové ‚Drchani‘ (vrchu).“
Zlom v popularitě Sokola mezi obyvateli Trnavy přišel v roce 1934, kdy se
11. února odhlásilo 17 členů a tento
snížený stav trval po zbývající léta. Zápis z tohoto dne však o tomto hromadném odchodu mlčí a předchozí zápisy
v Knize protokolů chybí. Co bylo příčinou tohoto hromadného odhlašování
tedy není známo. Z matriky trnavského Sokola však lze vyčíst, že mimo
jiné odešlo 8 z 12 učitelů, včetně nedávno zvoleného druhého řídícího učitele Halašky a jeho manželky. Tato
skutečnost nahrává domněnce o roztržce uvnitř pedagogického sboru jakožto důvodu krize trnavského Sokola.

Odhalení pamětní desky Slavomíru Kratochvilovi, rodáku z Trnavy,
který byl členem přerovského Sokola a za svou odbojovou činnost byl
23. listopadu 1914 popraven. Pamětní deska byla slavnostně odhalena 26. června 1936 a její zřízení na budově dnešního OÚ zrealizovali členové trnavského Sokola.

I když se počet trnavských sokolů
smrskl na cifru kolem 25 členů a uvažovalo se o zrušení trnavské pobočky, jeho aktivita neustala.
Definitivní konec pro Sokola v Trnavě znamenal až počátek druhé světové války. Tato vlastenecká
organizace, která se aktivně zapojovala do československého odboje, nebyla tehdejšímu protektorátnímu vedení pochuti a roku 1941 ji definitivně zakázala, o čemž svědčí i nedokončený zápis v sokolské
matrice z daného roku. Ostatně již v roce 1940 se odhlásilo 6 členů. To vše působí jako tichý svědek
těžkých časů, které v naší vlasti nastaly.
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50 let TJ Sokol Trnava – oddílu kopané
O co hrůzněji působí odhlašování členů a nedokončené zápisy v matrice trnavského Sokola, o to silněji
na nás působí skutečnost, že i když se naši předkové nemohli nadále scházet pod taktovkou Sokola,
přece si našli cestu, aby mohli společně trávit čas a utužovat svou fyzickou i psychickou kondici. Jak
uvádí paní Mgr. Kamila Nečasová ze Státního okresního archivu na Klečůvce, roku 1941 vzniklo fotbalové družstvo v Trnavě, což nezávisle potvrdil i pamětník té doby, pan Vojtěch Vičík st. Byl to počátek jistě těžký, ve válečné době, plné strachu a nejistoty. Touha v jejich srdcích však byla větší než
všechno okolo. A před tím je na místě s velkou úctou smeknout. Zajímavé je, že ve stejném roce vzniklo
fotbalové družstvo i v sousední Kašavě. Je nasnadě si domyslet, že podobné pohnutky, které prožívali
naši předkové, hýbaly lidmi i v mnoha jiných obcích naší země.
Zápisy z počátků působení trnavského fotbalového družstva se bohužel nedochovaly. Nejstarší zápis, který máme k dispozici, je
z členské schůze Tělocvičné jednoty (TJ) Sokol Trnava – oddílu
kopané z 20. 1. 1952. Tehdy byla
TJ Sokol Trnava součástí Jednotné tělovýchovné organizace
(JTO) Sokol, která však s předúnorovým Sokolem neměla nic společného – všechny tělovýchovné
a sportovní kluby byly roku 1948
rozhodnutím komunistického vedení sloučeny pod JTO Sokol; ten
byl od března 1957 nahrazen
Momentka z domácího fotbalového zápasu proti Kašavě, 1962
Československým svazem tělesné výchovy a sportu (ČSTV). Je krásné a fascinující, že ještě v 50. letech se trnavští členové v zápisech označují slovy bratr a sestra, tak jako v dobách trnavského Sokola, nikoliv slovy soudruh a soudružka. Zajímavá je také věta v tomto zápisu, která praví: „Skříně po býv. S.K. Trnava jsou dosud u různých organizací.“ Je to tedy (leč nepřímý) písemný doklad o fotbalovém družstvu SK Trnava, který
v obci fungoval před rokem 1948.
Zápisy ze schůzí TJ Sokol Trnava, konaných za období socialismu, svědčí o množství zápasů odehraných s okolními týmy a neustálé práci na výcviku mužstva, jeho snaze poučit se z neúspěchů, vytěžit
maximum z vítězství a touze zvelebovat fotbalové hřiště i s jeho zázemím. Mimo samotnou sportovní
činnost se členové TJ také aktivně zapojovali do dění v obci, a to jak do jeho výstavby (odpracováváním mnoha hodin v rámci brigád
akcí „Z“), tak do jeho kulturního života (pořádání zábav, stavění máje
apod.).
Mimo oddíl kopané se v rámci TJ
Sokol Trnava provozovaly i jiné oddíly. Např. roku 1965 zde fungoval
oddíl šachu, stolního tenisu, vybíjené, či plavecký a turistický oddíl.
Tyto oddíly však byly vedeny spíše
jednotlivci, a tak často neměly dlouhého trvání. Výjimkou byl úspěšný
lyžařský oddíl (založen 1981) a samozřejmě oddíl kopané. Ten se těšil velké přízni a není divu – na přelomu 80. a 90. let již tým hrál v Jihomoravském krajském přeboru.

Turnaj konaný 14. června 1981 při příležitosti 60. výročí založení Sokola (Trnava porazila Veselou 4:1).
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30 let fotbalového týmu TJ Sokol Trnava
Po sérii úspěchů a vzestupů na konci 80. let čekala TJ Sokol Trnava „zlatá devadesátá“. V sezóně
1991-1992 se konal 1. ročník Středomoravského župního přeboru, ve kterém hrál i trnavský tým. Následujícího roku již obsadil 3. příčku a roku 1994 slavil obrovské vítězství, když postoupil
z 1. pozice do Moravskoslezské divize D, tedy 4. nejvyšší soutěže v České republice. Vzpomínky
na veleúspěšné období trnavského fotbalu sepsal Josef Bořuta, který byl v té době v centru dění:
Jak došlo k tomu, že za sedm sezon postoupila Trnava ze 4. třídy až do divize? K mužstvu přišel nový
vedoucí Luboš Minařík, který začal spolu s předsedou Rudolfem Tomšů vracet trnavské hráče, kteří
odešli hrát do Slušovic. To byli bývalí trnavští dorostenci, kteří tam v minulosti přestoupili jako celé mužstvo. Posléze přišel ze Slušovic Vladimír Podéšť, který zároveň začal trénovat.
Do III. třídy v půlce sezony došel ze
Slušovic Luděk Lošťák a mužstvo
postoupilo do okresního přeboru
s 11bodovým náskokem. Nejlepším
střelcem
byl
Vlasťa
Bořuta
s 19 brankami. V další sezoně jsme
zase postoupili do krajské soutěže
1.B. K mužstvu přicházeli hráči ze
Slušovic, ale také ze Zlína.
V další sezoně jsme postoupili do
krajské soutěže 1.A. Ta se v dalším
ročníku přejmenovala na župní přebor. Ten jsme v další sezoně vyhráli
a postoupili do divize. Pak ale nastaly problémy s hřištěm v Trnavě.
Hřiště nebylo 90 m dlouhé a nemělo
pravé úhly. Tak muselo dojít k rozšíření hrací plochy. První sezonu
jsme odehráli na hřišti ve Hvozdné,
ale na další sezonu už hřiště bylo
rozšířené a schválené pro utkání divize. Na tom má největší zásluhu Stanislav Matůšů, který s hráči
a dalšími fanoušky (většinou se jednalo o bývalé hráče) dodělal hřiště do dnešní podoby.
Tak jsme hráli až do roku 1998. Trenéry byli Luděk Lošťák, Kamil Elšík, Vlasťa Bořuta a Petr Marčik.
K venkovním zápasům jsme zajížděli vlastním autobusem. To byly zájezdy na celý den, když se jelo
hrát třeba do Svitav nebo Žďáru nad Sázavou. Hodně jsme hrávali v okolí Brna. Nejblíž to bylo do Zlína
„B“ nebo Slavičína.
V roce 1998 byla divize převedena do Slušovic, kde se nic nehrálo. Trnavský tým se do soutěžního
ročníku 1998-1999 nezapojil. Od sezóny 1999-2000 se Trnava přihlásila do 4. třídy. Zakládajícími členy
byli Stanislav Brhel, Jaroslav Adámek, Miroslav Staněk, Josef a Marek Vajďákovi, Miroslav Bezruč, Stanislav Chytil.
Během následujících let se trnavskému týmu podařilo hrát ve vyšší, tedy 3. třídě pouze v letech 2014
a 2015. Neznamená to však, že by náš tým skomíral. Naopak. Po dva roky bylo dokonce tolik hráčů, že
mužský tým dokázal vytvořit dva týmy – Trnava „A“ a Trnava „B“ (jehož domácím hřiště bylo v Neubuzi),
což je poměrně velká rarita. Je to zásluhou neustálé a obětavé práce s žáky a dorostem – zejména
Stanislava Chytila, Petra Zbranka, Josefa Bořuty, i jiných, kteří tak navazují na tradici vynikajících trenérů mládeže, jakými byli např. Miloš Sovják či Zdeněk Nedvědický.
Popřejme tedy závěrem TJ Sokol Trnava, který po dlouhá léta reprezentuje naši obec, mnoho úspěchů.
Ať jej neopouští radost ze hry, zapálení i vášeň a ať jej na jeho dalších cestách provází neotřesitelný
týmový duch, který přináší nejen povzbuzení do hry, ale také silná mezilidská pouta, která mohou trvat
po celý život. A za celou Trnavu: chlapi, děkujem!
Pavel Hanulík, Josef Bořuta
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„Kluci, nechejte na hřišti všechno!“
vzkazuje veterán trnavského fotbalu
Málokterý sport je mezi mladými chlapci tak populární jako fotbal. Tento kolektivní sport si vždy dokázal
najít své věrné příznivce a trnavští mládenci nejsou výjimkou. Letos je to ostatně 80 let, co v naší obci
vznikl fotbalový tým. O jeho životní cestě, i o jeho předchůdci, je pojednáno v předešlém článku. Ten
však postrádá jednu důležitou věc – osobité dojmy, pocity a zážitky samotných trnavských fotbalistů.
Koho ovšem vyzvat k tomu, aby se s námi podělil o střípky ze svého fotbalového života v Trnavě? Najít
odpověď na tuto otázku nebylo snadné. Nakonec se nám však podařilo ukořistit odpovědi na sedm
stejných otázek od tří osobností trnavského fotbalu:

Jiří Brhel (42)

Miloš Sovják (82)

Již 5. rokem působí na postu
předsedy TJ Sokol Trnava.
Jako hráč se fotbalu věnoval
mezi lety 1986-1999, kdy střežil trnavskou branku.

Jakožto fotbalista byl aktivní
mezi lety 1956-1980, kdy hrál
převážně na postu záložníka.
Mezi lety 1975-1985 se pak věnoval tréninku žáků a dorostu.

Petr Zbranek (49)
Za trnavský tým kopal 7 let jako
žák, za muže hrál celých 16 let,
a to zejména v obraně. Mimoto
působil 8 let jako trenér žáků
a jeden rok se věnoval dorostu.
V současné době se věnuje tréninku mužů, a to již 8. rokem.

Jaké byly vaše fotbalové začátky?
JB: Mé začátky byly v roce 1986, kdy nás byla velká parta kluků. Nebyly mobily ani počítače, takže jsme
každý den po škole byli na hřišti.
MS: Když jsme běhali jako kluci po dědině, běhali jsme bosí s obručemi ze sudů. Když jsem pásl kozy
a strýcovi krávy, tak v sousedství pásl další kamarád. Spolu jsme mohli hrát fotbal třeba s hadrákem.
Chodili jsme se dívat na fotbalisty při tréninku na hřišti. Dívali jsme se, jak trénují, vraceli jsme jim zakopnuté balóny, a tak jsme si mohli kopnout. Na vojně jsem hrál za Duklu Domažlice s hráči z vyšších
soutěží. Vzpomínám si třeba na spoluhráče Zdeňka Maňáska, který hrál druhou ligu za Uherské Hradiště. Hráli jsme tehdy I.A třídu. Já jsem tam byl jediný hráč ze IV. třídy. I přes to jsem byl vždycky
v základní sestavě. Většinou jsem hrával levého záložníka, i když jsem pravák.
PZ: Asi jako většina kluků z každé třídy na základní škole, bez jakéhokoliv dělení Trnava – Podkopná
Lhota, jsme začali své fotbalové krůčky na místním fotbalovém hřišti. Jako prvního trenéra si pamatuji
pana Miloslava Sovjáka od Lipek.
Tehdy ještě nebyly žádné fotbalové pomůcky, a tak se na hřišti se zapíchaly klacky ze stromů, které
dělaly mety, a my kolem nich běhali.
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Jaký byl vývoj trnavského fotbalu za vašeho působení?
JB: Za mého působení se nic zásadního neodehrálo. V současné době jsem ve funkci předsedy pátý
rok, což přináší kupu neustálých starostí, hlavně s hřištěm.
MS: Hrát jsem začínal v sezoně 1956-57.
Oblečení a kopačky jsme dostávali z TJ
Gottwaldov vyřazené od házenkářů. Hospodářem byl tehdy pan Bořuta z Podkopné
Lhoty, který se o nás staral a který nám pomáhal s fotbalovou výstrojí. Kopačky, které
jsme dostávali, jsme si museli sami opravovat. Pan Pavelka měl tzv. čerta, na kterého
se nasadila kopačka a on na ni natloukal
kožená kolečka. To moc dlouho nevydrželo. Za dva zápasy z ní trčely hřebíky my
jsme jezdili po trávě jako na lyžích. V šedesátých letech se daly kopačky již koupit, začal nás podporovat OAD v Trnavě. Hráči
byli z Trnavy a z Podkopné Lhoty. Někdy
Mužstvo z 50. let.
nás bývalo moc, jindy jsme se sotva sešli.
Bylo období, kdy jsme hráli z Trnavy tři, Stojící: Štěpán Emil, Suchánek Jaroslav, Sovják
ostatní byli z Podkopné Lhoty. Jindy to bylo František, Gerych František, Gargulák Miroslav
opačně. Balóny byly kožené, těžké a šně- Ve dřepu: Gerych Vojtěch, Dolanský František, Brhel
rovací. Když se dobře neudržovaly, byly František, Sovják Rudolf
velmi těžké. Museli jsme si zpevňovat kot- Brankář: Bednařík Josef
níky bandážemi, aby nedošlo ke zranění.
Nejprve jsme trenéra neměli. Otec paní Řezníkové nás naučil základy fotbalu. Koučování a taktiku jsme
tehdy moc neznali. Trénovali jsme v podstatě sami. První trenér, který nás vedl, byl Vilém Vičík z Trnavy.
Po vrácení z vojny na konci roku 1961 jsme
se domluvili a začali jsme tvrdě trénovat.
Běhali jsme přes Podkopnou Lhotu do Kašavy. Často jsme vybíhali i na Chovančák.
A to i v zimě. Tam jsme si brávali i balón
a hráli jsme na sněhu fotbal až do setmění.
V té době jsme byli dobře připraveni, měli
jsme dobré vedení, a to se nám vyplatilo na
jaře. Hráli jsme dobrý fotbal a na konci jarní
soutěže jsme v rozhodujícím zápase vyhráli v Kašavě 3:2 a postoupili jsme do III.
třídy. To byl náš první fotbalový úspěch. Ale
v této soutěži jsme vydrželi jen jednu sezónu. O všem rozhodl zase poslední zápas. Když jsme bojovali o udržení, kopali
Mužstvo z 60. let.
jsme penaltu. Vzal jsem si balón a penaltu
Stojící:
Klásek
Jan,
Nedvědický Zdeněk, Škrabana
neproměnil. Takže jsme se ve III. třídě neLadislav,
Gerych
Oldřich,
Polášek Alois, Matůšů
udrželi.
Stanislav,
Gargulák
Alois
Fotbal jsem hrál velice rád. Ještě na konci
sedmdesátých let jsem si občas, když bylo Ve dřepu: Sovják Miloslav, Balůsek Miroslav, Fottera
František, Sovják Rudolf, Bečica Alois
málo hráčů, zahrál soutěžní utkání.
PZ: Nejdřív jsem hrál za žáky v Trnavě, dorostenecké roky jsem prožil ve Slušovicích, a pak se opět
vrátil do Trnavy. Pak tady stoupal fotbal každý rok výš a výš. Až po divizní soutěž, kdy jsme se již bez
sponzora semknuli a hráli pět let tuto vysokou soutěž. Potom se fotbal z Trnavy přesunul do Slušovic
a fotbal v Trnavě určitý čas nebyl. Po určité době začaly na hřišti působit dva samostatné celky Trnavy
a Podkopné Lhoty. A nyní zůstala Trnava již na hřišti opět sama.
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Jak dlouho jste se fotbalu aktivně věnoval a co vám toto období života přineslo?
JB: Fotbalu jsem se věnoval asi 13 let. Do života mi to přineslo hodně. Fyzický pohyb na hřišti, setkávání
se spoluhráči, ale také disciplínu a dřinu. Samozřejmě nechyběla sranda. To si myslím, že je v dětství
důležité a čerpáte z toho i v dospělosti.
MS: Fotbal mi přinášel radost z vítězství.
Pak jsem měl ještě jednu radost. V roce
1975 jsem začal trénovat v Trnavě žáky.
Převzal jsem je po Zdenku Nedvědickém,
který s tréninkem žáků u nás začal. Měl
jsem stabilně 15-16 žáků na tréninku, někdy jich bylo i přes dvacet v týmu. Tréninky
jsme mívali dvakrát týdně, a to v úterý a ve
čtvrtek. O víkendu byly zápasy. Kromě fotbalu jsme reprezentovali i trnavskou školu
na různých závodech. Dokonce jsme byli
dvakrát ve slovenské Trnavě a hráli jsme
na hřišti Spartaku Trnava. Ve škole jsme
mohli trénovat v zimním období v nové těMužstvo ze 70. let.
locvičně. Chodili jsme však i běhat do te- Stojící: Květák Josef, Sedláček Miroslav, Mahďák
rénu.
Zdeněk, Klásek Jan, Šlahař, Gargulák Ladislav, Matůšů
V roce 1997 se nám podařilo vyhrát Stanislav, Nedvědický Zdeněk, Dolanský Václav
okresní přebor žáků a hráli jsme o postup Ve dřepu: Klásek Milan, Lukeš Zdeněk, Balůsek Mirodo krajského přeboru. Naším soupeřem slav, Sovják Miloslav, Mozga Jaroslav, Staněk Miroslav
byly Valašské Klobouky. Zápas se hrál ve
Fryštáku. Vedli jsme 1:0. Gól do šibenice
vstřelil Pepa Vajďáků. Hráli jsme s nimi vyrovnaný zápas. Ve druhém poločase však
soupeř dvěma brankami otočil skóre. Nakonec jsme prohráli 2:1.
Ve Slušovicích se v té době hrála již druhá
liga. Juran dělal trenéra. Se žáky jsme Slušovice kdykoliv poráželi. Věděli, že v Trnavě hrají výborní fotbalisti. Ve Slušovicích
trénoval tehdy dorost bývalý ligový hráč Zapletal. Asistenta mu dělal Emil Daněk. Dostali jsme nabídku, aby naši hráči přestoupili do Slušovic. Všichni, kteří tam přešli,
hráli v základní sestavě. Mezi námi byla
Mužstvo z roku 1984.
jasná domluva. Ti, kteří z dorostu půjdou Stojící: Minařík Lubomír, Sedláček Miroslav, Malčík Libor,
do jedničky, tak nám za ně Slušovice ne- Sedláček Rostislav, Minařík Josef, Sovják Miloš, Tomšů
budou platit a ti hráči, kteří se tam nedosta- Rudolf, Vítek Bohuš, Hlaváč Josef
nou, budou se moci zadarmo vrátit do Tr- Ve dřepu: Mahďák Milan, Dolanský Jiří, Šmiraus Zdeněk,
navy. V žákovském týmu hráli Leoš Červenka Jan, Sovják Břetislav.
Sovják, Břeťa Sovják, Josef, Marek a Radek Vajďákovi, Vlasťa Bořuta, Vlasťa Bednařík, Franta Matůšů, Staňa Chytil, Rosťa Zbranek, Josef
Matůšů, Petr Zbranek a další šikovní fotbalisti. Bylo to opravdu mimořádné období v trnavském fotbale.
PZ: Fotbalu jsem se věnoval ještě po čtyřicítce, ale když mě již začali mladší na hřišti předhánět, tak
jsem se pomalu začal smiřovat s tím, že tudy už cesta nevede. Fotbal byl pro mě vyplněním volných
chvil v dětských letech, později se stal i malou drogou. Poznal jsem tady na hřišti spoustu dobrých lidí,
poznal jsem tady kamarády. Zažil jsem v Trnavě 5 let divizní soutěž, kdy jsme zajížděli k soupeřům po
celé Moravě. A co mně fotbal přinesl? Spoustu kamarádství, touhu vítězit, zklamání z proher a opětovné
nabytí síly do dalších utkání.
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Každý fotbalový tým má nebo měl své legendy. Platí to i o trnavském fotbale?
JB: Ano, platí. V devadesátých letech se hrála
v Trnavě dosud nejvyšší soutěž – divize.
Z této doby si pamatuji takové výborné hráče
jako Vlasťa Bořuta, Petr Zbranek nebo Pavel
Bečica.
MS: Mimořádným hráčem byl Antonín Sedláček, který měl přezdívku Mrázů. Ten nedával
branky čelem, ale týlem. Byl otočený zády
k brance a často skóroval tímto způsobem.
Ale vůbec nejlepší fotbalista a velká trnavská
legenda, byl Oldřich Gerych (ročník 1929)
z Podkopné Lhoty. Ten hrál ještě v padesáti
letech.
PZ: Největší legenda pro mě, kterého znám
spíš ze svého mužského fotbalového života,
byl tělem i duší fotbalista Vlasťa Bořuta.

Mužstvo z roku 1998.
Stojící: Bečica Pavel, Daněk Petr, Elšík Bohumil, Gajdošík Martin, Zbranek Petr, Macík Petr, Čuřík Zdeněk.
Ve dřepu: Berger Gustav, Šimera Petr, Bořuta Vlastimil,
Řehák Martin, Sovják Jaroslav.

Fotbal je kolektivní sport. Jsou trnavští
fotbalisti „dobrá parta“?
JB: Řekl bych to trochu jinak. Každá doba
s sebou nese odlišné vztahy. Za mého mládí
to bylo kamarádštější. Dnes mají všichni
spoustu jiných zájmů a zábavy.
MS: Naše generace byla opravdu dobrá parta.
Respektovali jsme jeden druhého. Nasazení
při zápasech bylo veliké.
PZ: Nejsou špatnou partou, kdy někdo je vždy
tahounem a někdo stojí opodál. Jen dnes již
bojujeme jako ostatní složky se spoustou dalších možných lákadel a vyžití mladších hráčů
a lidí. Dnes drží partu ti s dřívějším rokem narození. Je to moje krevní skupina, a je mi
s nimi dobře.

Mužstvo z roku 2009-2019
Stojící: Štěpánek Viktor, Štěpán Lukáš, Bořuta Josef,
Zbranek Petr, Slováček Roman, Vyvlečka Zdeněk,
Bořuta Josef st., Chytil Stanislav
Ve dřepu: Hradilík Jan, Chytil Martin, Čala Stanislav,
Škrabana Jan, Bořuta Roman, Gerych Oldřich

Které akce trnavských fotbalistů vám utkvěly v paměti?
JB: Rád vzpomínám na všechny společné akce.
MS: Hrávali jsme přátelská utkání s fotbalisty z Karolinky nebo Velkých Karlovic, kteří hráli vždycky
vyšší soutěž. Bývaly to často vyrovnané zápasy. Dělával jsem na ukončení roku pro fotbalisty zabíjačky.
Začínalo se na Palérni, pak jsme se scházeli na rekreačním středisku na Luhách. Je na co vzpomínat.
PZ: Úplně nevím, jak zodpovědět tuto otázku. Zažil jsem zabijačky fotbalistů nahoře na středisku u Rudy
Tomšů, zažil jsem neskutečné, jak my říkáme, celodenní výlety za mistrovskými utkáními do Žďáru nad
Sázavou, Svitav a jiných míst. Takže bych řekl, že slovo akce pozměňme, a co mi utkvělo v paměti, to
je každé utkání, které jsem kdy odehrál za Trnavu. A že jich bylo!
Kdybyste mohl něco vzkázat trnavským fotbalistům, co by to bylo?
JB: Nezapomínejme na to, že fotbal je vášeň o společných zážitcích, společně prožitých chvílích, o vítězství i o porážkách, na které budeme všichni vzpomínat.
MS: Kluci, hrajte tak, jak jsme hrávali my. Nechejte na hřišti všechno, hrajte všichni naplno, a ať se vám
daří nejen na hřišti.
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PZ: Snad jen jediné. Na hřišti se nesetkáváte jen se spoluhráči a kamarády, ale zároveň to děláte i pro
ty, kteří stojí „na cestě“. Odtud sledují fotbal, baví se a odmění vás potleskem či poděkováním. Pro tyto
fandy to přece děláme.
Lubomír Vývoda, Pavel Hanulík

Podzimní fotbalová sezona se povedla
Pořadí

Družstvo

Počet zápasů

Skóre

Body

1

Lípa

13

47:15

33

2

Veselá B

13

55:17

26

3

Jaroslavice B

13

49:26

25

4

Trnava

13

38:24

25

5

Zádveřice

13

33:19

22

6

Lužkovice B

13

25:24

20

7

Všemina

13

39:39

18

8

Příluky B

13

31:35

18

9

Kudlov

13

35:29

16

10

Neubuz

13

16:38

14

11

Provodov

13

26:27

13

12

Racková

13

34:48

11

13

Komárov

13

19:50

10

14

Mysločovice B

13

16:72

6

Pořadí

Družstvo

Počet zápasů

Skóre

Body

1

Jaroslavice

10

81:12

30

2

Hvozdná

10

42:24

21

3

Trnava

10

32:20

17

4

Veselá/Slušovice

9

45:26

14

5

Zádveřice

10

30:60

11

6

Kašava

8

25:34

9

7

Biskupice/Hřiv.Újezd

9

43:49

8

8

Březová

10

18:91

0

První část fotbalového ročníku 2021/2022
jsme přes nepříznivou situaci s pandemií
odehráli bez problémů. Po krátké letní přestávce odstartovali muži svou soutěž pěti výhrami v řadě za sebou, klopýtnuli až na hřišti
v Jaroslavicích. Další utkání již nebyla tak
oslnivá kvůli různým absencím jednotlivých
hráčů, pracovním povinnostem, nebo vyloučením. I tak přezimujeme na pěkném
4. místě. V každém utkání jsme byli vždy
rovnocenným soupeřem, teprve mužstvo
Lípy nás v posledním utkání fotbalově přehrálo a zvítězilo 4:1.
Nejlepším střelcem je průběžně Roman Bořuta s 8 góly, stíhaný Martinem Čalou, který
vstřelil o jednu branku méně.
I letos jsme měli v plánu mezi vánočními
svátky uspořádat turnaj O pohár starosty
obce, ale vzhledem k nynější situaci jsme
museli turnaj zrušit.

Mládež
Mužstvo mladších žáků pod vedením Martina
Malčíka a Mojmíra Miky začalo svá utkání
hrát až o čtrnáct dnů později. Každé utkání je
tak trochu jako na houpačce, protože v této
soutěži hodně záleží na věkovém rozpětí fotbalistů příslušných týmů. Již před nějakým
rokem na fotbalovém svazu rozhodli, že
v každé mládežnické kategorii můžou hrát
vždy tři starší hráči, než by bylo podle pravidel. Toto rozhodnutí se nám jeví jako trochu
nešťastné, a částečně někdy může být znevýhodňující. Přesto se každý mladší snaží
stát rovnocenným spoluhráčem.
Nejlepším střelcem mužstva je Šimon Mika,
po kterém se poohlíží mužstvo Slušovic.
Není divu. V první části sezony Šimon vstřelil 11 gólů!
Petr Zbranek
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VOLEJBALISTÉ

Všem spoluobčanům putuje přání ve zdraví, klidu a pohodě krásně prožitých vánočních svátků se svými
rodinami a přáteli. Do roku 2022 hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání přejí volejbalisté z 1.STS.
Žaneta Vajďáková, členka spolku
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Rok v trnavském hospodářství
Zima
Rok se s rokem sešel. Blíží se nám jak závěr roku 2021, tak také závěr našeho vzpomínání na dřívější
léta v trnavských hospodářstvích, která nám skrze své barvité vzpomínky zprostředkovala paní Anežka
Sulíková. Nechme se proto naposledy unést malebnou poezií a přirozenou skromností jejích slov…

„Tak se už pomalu začala hlásit zima, která začala na Mikuláše. Nejdříve zem zmrzla a pak napadl sníh,
který držel celú zimu. Když napadl, tak to bylo jak v pohádce. Jak to bylo krásné, takový hebký, prachový, jak péří. Ten se pěkně ušlapal, že nebylo třeba ani prohazovat. Dni byly chladné, občas napadl
i sníh, dni ubíhaly a my se těšili na Vánoce.
Stromeček jsem neměla, až později, protože stařenka vychovávala bratranca Karla, který byl o dva roky
mladší, tak ten míval stromek. Tož sme ho měli oba. Stromeček byl ze začátku chudobný, ale nám to
ke spokojenosti stačilo. Na stromek se věšely voskové svíčky, ořechy, jablíčka, sušené trnky; a tam,
kde napekli linecké cukroví, věšeli aj to. Štědrý den i večer sa odbýl normálně. Kapr tu ještě neexistoval
– to se u některých začalo objevovat až za války. Pomeranče a fíky byly k dostání jen na Vánoce. Banány, mandarinky a ananas byly k dostání až po válce. Naše ovoce, jako jabka a hrušky, byly ale lepší
a dlouho to vydrželo. Půst jsem nikdy nedodržela, a tak ani zlaté prasátko jsem neviděla. Na Štědrý den
večer bývala obyčejně krupice, hruškový vdolek a čaj. Pod stromečkem sme neměli nic – což tenkrát
bylo běžné, protože nebylo peněz. Já sem měla největší radosť – ale opravdu – když napadl na Vánoce
nový sněh. To bylo idylické. Když sme šli ráno do kostela na jitřní mši, tak jsme viděli v oknech stromečky, jak krásně zářily – kde byly chalupy u cesty, tak ho dycky přistrčili k oknu, aby lidi viděli stromeček. Stromečky krásně zářily, a to nám stačilo.
Vánoční svátky přešly v klidu a už tu byl Nový rok.
Když se šlo do kostela, tak si lidé přáli hodně zdraví
v novém roce a bylo to příjemné. Byla to taková
idylka, kterou přesně uměl zachytit malíř Josef
Lada. Ale opravdu. I když byla zima tuhá a na sníh
bohatá, starší lidé chodili po besedách a ženské
chodily ke známým drat péří. Bylo toho tolik, že některým to nevyšlo a přišlo už jaro. U některých měli
nasazenou husu, a jak začínalo jaro, tak už husy
seděly na vejcích. Přišel březen a vylíhla se housátka, kterých bylo 10 až 12 a dávaly se ven na
trávu – slunéčko už hřálo, a tak si na trávníku
ľebedily. Růstly pro ně i kopřivy. Dnes už je to jiné
– v březnu je ještě sníh a stále je zima. A když to
jaro přijde později a všechno to chce dohnat, tak ty
jarní kvítka vykvetou a brzo opadnou.
Teplota sa pomalu zdvihala a teplo bylo příjemné. Také v lese bylo hojně jahod, ostružin, aj lískových
ořechů. Bývalo hodně střešní – sa jim říkalo ptáčnice. Včilkaj sú ty větší, ale tenkrát nebylo tom. Enom
nekdo měl nasazené. Ptáčnic už je dnes velmi málo.“
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Pranostiky
Pranostiky na zimu, které roku 1958 sepsal v Trnavě pan Josef Rafaja a Karel Hanáček.
Prosinec:
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
Světlé Vánoce – tmavé stodoly. (plné)
Leden:
Je-li teplý leden, z korce mandel jeden.
V lednu sněh a blato, v únoru silné mrazy zato.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Najsladší méno Ježíš, ke kamnom běžíš.
Na Tři krále – mnoho hvězd, mnoho bramborů.
Únor:
Na Hromíce mosí skřivánek vrznút, i kdyby měl zmrznút.
Únor bílý – pole sílí.
Na Hromíce půl píce, půl krajíce.
Napije-li sa pták na Hromíce z kalužinky, sbíraj na poli ojedinky.
Na Hatu nafúká na každú chatu.
Svatá Agáta bývá na sněh bohatá.
Fabijánskéj zimy bojíja sa cigáni.
Svatý Matěj láme led, není-li ho, zrobí ho hned.
Březen:
Březen, za kamna vlezem, duben, ešče tam budem, máj, půjdeme v háj.
Hřmí-li v březnu, je naděje na úrodu.
V březně mlha, za sto dní povodeň.
Na sv. Řehoře, každý sedlák lenoch, který neoře.
Josef s Marijú sněhy zabijú.
Pavel Hanulík
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Exkurze do koutů Trnavy: Bařiny
Desátý díl našich toulek bude směřovat do okolí vrchu Bařiny. V rámci obydlené části naší obce se
budeme sice pohybovat pouze v rozmezí asi 400 metrů cesty (od Prostředních Zemanů k mlýnu),
nicméně masiv kopce Bařiny je značně rozsáhlý a katastr Trnavy jej celý dokola obepíná. Pojďme se
tedy společně toulat těmito širými lesy.
Naše putování začneme u Prostředních
Zemanů, což býval grunt pod soutokem
Trnávky a potůčku, který teče od Podkopné Lhoty a tvoří přirozenou hranici
mezi vrchy Chovančák a Bařiny. Zahrada
tohoto hospodářství, zvaná Prostřední
zahrada, bývala významným společenským bodem obce. Od nepaměti se zde
totiž konávaly tzv. výlety, což bylo označení pro venkovní zábavy s kulturním programem (hudba, tanec, občerstvení,
různá vystoupení aj); ještě za minulého
režimu se zde konávaly Družstevní dny,
slavily dožínky apod.

Družstevní dožínky na Prostřední zahradě, rok 1961

Popojdeme-li po silnici kousek níž, dorazíme na drobné rozcestí zvané U Lipek. Lípy zde skutečně
odedávna stávaly a jejich význam byl prozaický – v dřívějších dobách poskytovaly stín jak kolemjdoucím
lidem, tak koním formanů, kteří vezli obcí svůj náklad. Letité lípy, které stály vedle sebe, však musely
být postupně pokáceny, jelikož nezvládly nápor přírodních vlivů, zejména větru: první lípa byla skácena
v roce 1991 a druhá v roce 2003. Následně však byly na stejných místech vysazeny lípy nové, aby byla
tradice místa zachována. A že to byla tradice úctyhodná – v jejich stínu jistě stávali návštěvníci hospody
na č. p. 163, kterou od roku 1879 provozoval Jan Matúšů, kdy získal koncesi
k výčepu piva, vína a kořalky. Tento majitel si však s prodlužováním koncese hlavu
nedělal, a tak po různých pokutách a exekucích roku 1911 živnost ukončil a provoz
této hospody dále nepokračoval.
Když se na rozcestí U Lipek vydáme do
krátké uličky, dostaneme se do Žlébku,
jelikož zde skutečně dojdeme do útlého
žlebu. Na tomto místě kdysi stávala nedůležitější usedlost z celé obce – usedlost
Dům č. p. 163 v roce 1920
trnavského fojta na č. p. 11, což byl dědičný „starosta“ obce, prostředník mezi občany a vrchností. O fojtech v Trnavě toho mnoho nevíme.
K roku 1666 se dozvídáme, že pro bídu způsobenou útrapami Třicetileté války opustil obec i fojt Daniel
Fojt, který vlastnil ty největší pozemky. Další známou informací je počátek působení fojtského rodu
Janušků v naší obci: 3. února 1697 se do Trnavy přiženil z Kašavy Georg Januška (oženil se s Margaritou Kudelkovou), který se po čase stal z pověření vrchnosti dědičným fojtem. Januškovi byli fojtským
rodem v Trnavě až do úplného konce tohoto úřadu – roku 1848 byl úřad fojta zrušen a od této doby si
lidé volili svého starostu. V Trnavě tak působilo pět generací fojtů z rodu Janušků.
Když se od č. p. 11 vydáme lesní cestou směrem k Podkopné Lhotě, nalezneme po levé ruce postupně
tyto tratě: Žlébek, Hanáčkův vrch a Skalka-Uhlehla. Hanáčkův vrch (název odráží majetkové poměry)
je pozvolný hřbet, který vybočuje z masivu kopce Bařiny a je zakončen strmými svahy – ty nesou na
jižní straně název Žlébek (nachází se v těsné blízkosti samotného žlebu) a na severní straně SkalkaUlehla (ulehla = pole ponechané několik let ladem a užívané jako pastvina). Tyto dřívější polnosti se
proměnily v širé louky, které jsou posety sady a dodnes jsou zde patrné pozůstatky po polích – meze.
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Pokračujeme po lesní cestě dále k Podkopné Lhotě. V místě zvaném Kútky (název nejspíše odvozen
od dřívějších drobných luk a polí, oddělených od sebe potůčky a cestami) se ale potůčky rozdělují – my
se vydáváme směrem ke Kašavě. Zde postupně míjíme tratě Křišťovsko (zalesněná pole, název neobjasněný), Zmúčiny (zalučněná pole, název odkazuje nejspíš na nešťastnou událost) a Pahrby (strmý
nepříznivý terén v lese). Pokračujeme lesní cestou, která je čím dál víc úzká a strmá, až vystoupáme
na hraniční hřbet mezi Trnavou a Kašavou. Zde, na lesním rozcestí, bychom cestami napravo došli na
Moravan v Podkopné Lhotě, cestou rovně bychom zase přišli ke kapli na loukách nad Kašavou. Zabočujeme tedy doleva – na Bařiny.
Na vrcholu Bařin, oficiálně zvaném Nad Bařinami (534 m n. m.), sice nenalezneme ohromující výhledy
do okolí, nicméně vzrostlý listnatý les vůkol naplňuje každého návštěvníka klidem a energií. Na západ
od tohoto vrcholu padají svahy k hraničnímu potůčku, který se vlévá do vodní nádrže Slušovice. Tento
potůček však ve své spodní části od roku 1884 netvoří hranici mezi Trnavou a Kašavou – jak nás informuje nadučitel Kratochvil, toho roku se mlynář Karel Bednařík v Janůvkách odtrhl od Trnavy a připojil
se ke Kašavě, a to včetně pozemků podél zmiňovaného potoka. Tento mlýn (č. p. 178) bychom však již
nenašli – dnes se nachází na dně slušovické nádrže.
Nyní se však vraťme zpět na Bařiny. Vrcholový hřbet, který probíhá v severojižním směru, tvoří také
hranici mezi Trnavou (na východě) a Březovskem (na západě). Březovsko jsou lesy, které sice katastrálně patří Trnavě, nicméně jsou užívány obcí Březová; ostatně i trnavští myslivci zde mají lov zapovězen – jedná se o honitbu Březina náležící právě Březové.
Nyní se proto z vrcholu Bařin vydáme na západ, kde se nalézá
široká úžlabina. Uprostřed ní se nachází pozvolný terén protkaný pramenními bažinami. V těchto místech ještě v 40. letech
ležela paseka zvaná Bařiny. Nacházely se zde dvě samoty, po
kterých, kromě hromad kamení, již není ani památky. Na leteckém snímku z roku 1950 již lze vidět pouze pastvinu obklopenou
lesy. O Bařinách nám nejlepší obrázek udělá vzpomínka paní
Anežky Sulíkové: „Ty Bařiny už včil nejde poznat. Tam byla
pěkná paseka, z tama šlo všady vidět. Ono to tam vyhořelo.
Tam bývali Bařinští, oni byli Krajčovi, a dál k Pahrbám byla
chalúpka a tam bývál strýc Holíčků. On z tama odešél a na to
místo šli nejací Geryšé. A strýc Krajčů pytlačíl a vykládalo sa,
že prej jeho manželka stúpla na tu flintu, že ju měl nabitú, a zastřelila sa. Stařka Sulíkova sa z teho smíla a povídá: „To nebylo
pravda. On ju zastřelíl.“ Tož kdo ví. A tým pádem tam potom
kdosi dál ten obrázek. Bařinští sa pak přestěhovali dúľe, a tam
pak přišél nejaký Horsák. Ale to nebýl rodák z Trnavy.“

Obrázek na Bařinách, rok 1957

Od zmiňovaného svatého obrázku u Bařin sestoupíme prudkými roklinami k již zbořenému mlýnu
i k domu, kde paní Sulíková žila. Při sestupu míjíme místa zvaná V jamce, Na zadkoch, Za skalú,
Ráztoka, Ve žlébku, vše zřejmého významu. Lechnérův mlýn, který již dlouhá léta chátral, byl před
nedávnem zbořen (č. p. 9). Tento mlýn provozoval naposled právě pan Josef Lechner (1940-1950),
nicméně mlýn využíval pouze k pilařství. Předešlé majitele mlýna lze vystopovat do roku 1855. Během
těchto 100 let se na mlýně vystřídalo celkem pět majitelů. Z map z roku 1829 však bezpečně víme, že
mlýn s náhonem existoval již tehdy. Náhon byl z Trnávky vyveden asi 100 metrů pod současnou budovou hasičské zbrojnice. Vedl po úpatí Chovančáku „za chalupama“, nad potůčkem vedoucím od Podkopné Lhoty byl přemostěn dřevěným korytem a před samotným mlýnem vyúsťoval do přírodního rezervoáru. Zbytky po mlýnském náhonu jsou v terénu dodnes patrné, zejména za budovou samoobsluhy.
Budovou samoobsluhy u Lipek završíme pomyslný kruh i dnešní putování. Tento obchod byl slavnostně otevřen dne 4. listopadu 1972 a od jeho otevření za jeho pultem obsluhovali řadu let manželé
Chytilovi. V současnosti zde fungují Potraviny Lili, které jsou součástí aliance Můj obchod.
Pavel Hanulík
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Adventní beseda
Listopadová mlha sedla na dědinu jak záclona s drobným kapkovým vzorem a nechala
baráky odpočívat v soukromí. Všecko sa zpomalilo a odehrávalo sa v polospánku. Laďa
nasekal ke kotlu třísky na podpal, protože v rádiu hlásili, že má celý příští týdeň mrznút.
Martin aj letos nechal bílého koňa doma a dojel na hnědém ryzákovi. Zrovna když zavíral
dveři do sklepa, zabrnkal Laďovi v kapsi telefon. Zpráva přišla z neznámého čísla, ale
začínala „Zdar Laďo“. Tak ju otevřel, protože takto žádná firma, která nabízá výhodných
stojednaosmdesát televizních kanálů, svoje zákazníky neoslovuje.
„Zdar Laďo, jedu v sobotu přes Trnavu pro frgály, tož sem si pravíl, že sa stavím na besedu. Býváš furt
v Trnavě, ne? Jan Maček.“ To néni možné, myslél si Laďa. Kde na mne ten pazgřivec vzal číslo? Ale
už už letěl do patra přečíst zprávu Aleně.
„Alenko, to mi neuvěříš! Normálně mi píše Jan z Tarahúnie, že sa staví na besedu! Viděli jsme sa naposledy před čtyřiceti rokama na vojně a on si jaksi záhadně sehnal moje číslo a chce dojet. Tož to je
dobrá prča.“ Alena protáhla hubu, jakože sa diví, co je včil všecko možné a řekla „Šak ať dojede.“
Jan přijel přesně, jak sa domluvili. Měl s sebú svoju ženu Jarku a v ruce papírovú dárkovú tašku s puntíkama. Laďa si ho do branky prohlédál a hledal na něm toho dvacetiletého Jencka, kterého znal z vojny.
Jan také chvílu hleděl na Laďu, který si nechál narůst fúsiska a nosil brýle.
„Si to ty, Jane? Vypadáš, že sa máš dobře!“
„Laďo, su to já! Neboj sa, ty také nevypadáš, že trpíš podvýživú.“ Chlapi si podali ruky a poťapkali sa
po zádoch.
„Tož vitajte u nás a poďte dál. Kafé si dáte oba, ne? Mám rozpustilé aj překapané.“
„Kafé si dáme velice rádi, toť máte zas neco od nás. Čtrnáct dní zpátky sem pálil, tož máš na okoštování.
Téklo to dobře, ale loni to bylo eště lepší.“
Vzpomínalo sa, vykládalo sa a Laďovi s Janem připadalo, že sa viděli naposledy včera a ne dávno.
A protože byl advent, došlo aj na vánoční záležitosti.
„Ani mi ty loňské Vánoce nepřipomínajte! Eště včil z teho mám osypky.“ Protáčela oči Jarka.
„Dvaadvacátého šla totiž Jaruška večer do kostela a já sem ležál vyvalený u televize.“
„Říkala sem mu, že nechávám zapálené svíčky na věncu na stole, ať to hlídá a kdyžtak ať to sfúkne.“
„Všecko sem jí odkývál, ale v duchu už sem odpovídal na otázku v AZ kvízu, co zrovna dávali v televizi.
No a potom sem zničehonic zadříml a obudil sem sa, když už byl věnec prohořený stolkem až na zem.
Všady dýmu, smradu, šak to si umíte představit, když sa pálí umělý koberec. Vyskočil sem jak srnec
otevřít okna a nic mne lepšího nenapadlo, než to celé z okna vyhodit. No ja, nabrál sem jaksi do koberca
stolek aj s věncem a smýk s ním ven. Šak sem měl aj toť chlupy na rukách všecky oškŕklé. Enomže jak
sem to prohazoval oknem, tož zrovna asi fúkl z venku čerstvý větr a k tom všeckém eště chytla aj záclona!“
Jan vykládal o dramatické záchraně majetku a Laďa s Alenú u toho slzeli smíchy, protože jeho podání
připomínalo nejlepší silvestrovské čísla Vladimíra Menšíka.
„Ale co, obyvák celý ohořelý, všady puch spáleniny a to može purpúra vonět ochotně na plotně jak chce
a stejně ti to vánoční atmosféru nenavodí. A já už sem v baráku nechtěl vidět žádné svíčky, františky,
prskavky ani purpúru. Tož sme deň před Štědrým dněm jeli kupovat barvu, aby sa to stihlo do večera
vylíčit. A myslíš, že ju měli?“
„Už stačí, Jane, barvu kúpils v prvním obchodě, kde sme byli stavení. Aj novú garnýžu, všecko sa nakúpilo.“ krotila Jarka Janovu vypravěčskú vášeň.
„Jaruško, tichučko, hneď sa k tom dostanu. Tož všecko sa dovezlo dom, vystěhoval sa nábytek a líčili
sme jak najatí do desíti do večera.“ Zakončil Jan svoju historku. Laďa si k něm přisedl blíž, vzal ho kolem
ramen a řekl: „Já su tak rád, že ste dojeli.“ A ťukli si gořalkú z mražáka tak studenú, že tékla jak med.
Irena Vlčková
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Nech čagan viset. Irena Vlčková zpívala,
rapovala a četla…
V minulém čísle Trnavského zpravodaje jste se dočetli, že
v sobotu 16. října vystoupí v hostinci U Vraníků se svým
kulturním programem pravidelná dopisovatelka našeho
obecního zpravodaje paní Irena Vlčková. S laskavým
svolením Petra Jaroně otiskujeme příspěvek uveřejněný
na webu Horní Podřevnicko z této akce.
Irena Vlčková je umělkyně. Ne taková, na jaké jsme zvyklí.
Je totiž z Podkopné Lhoty. Přes nesporný výtvarný talent se
prezentuje především psaním poezie i prózy ve zdejším
nářečí. Hraje na kytaru, zpívá, a co hlavně – vlastní písníčky
s vlastními texty. Celé dohromady to způsobuje, že jí
publikum rozumí. Irena z něj pochází.
V sobotu se v Pivovaru Vraník nepředstavila na veřejnosti poprvé. Má za sebou úspěšná vystupování
na lukovské Slavnosti v houští či nemainstreamovém festivalu Horem Dolem na Provodově. Irča,
jak jí všichni říkají, na svém prvním samostatném vystoupení bavila. Sebe i všechny kolem. Hrála,
trochu tančila, zpívala a povídala. Povídky zdejšího kraje, básničky k opravdovému zasmání, něžný
song a do toho valašský rap. To vše z vlastní hlavy, srdce a nápadů. Všichni diváci se tak trochu shodli,
že tenhle večer v budoucnu musí mít pokračování.
Pro druhou polovinu trnavského programu pozvala hlavní aktérka svého kamaráda, a jak sama říká
i svůj vzor a inspiraci, Pavla Tabáska z Jasenné. „Když jsem přemýšlela, koho vzít jako hosta pro svoje
první samostatné vystoupení, byl Pavel Tabásek jasná volba. Navíc na něho zjevně zapůsobilo kouzlo
trnavského publika, protože sypal mezi písničkami historky, tak jak to máme rádi. S Martinem Miklem
pak rozezvonili kytary, že nikdo nezůstal na pochybách, jak dobré muzikanty má před sebou.
„Myslím, že to byl velice zábavný večer a děkuju všem, kdo se přišli do Trnavy přesvědčit, že současná
valašská scéna žije a má co nabídnout,“ řekla portálu Horní Podřevnicko šťastná maminka tří dětí.
„Příště by mne potěšilo, kdybych hrála bez rýmy a řekla všecko, co jsem měla napsané na papírku. Ale
co, show must go on,“ usmála se.
Všichni přítomní byli spokojeni s krásným prožitkem a opravdu se těšíme na pokračování.
Lubomír Vývoda
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Zveme vás do knihovny

Změny v redakci
Jménem celé redakční rady Trnavského zpravodaje děkuji panu Tomáši Hubáčkovi za dosavadní práci pro obecní časopis. Zároveň vítám v redakční radě další posily. V průběhu podzimu se do práce na
přípravě a vydávání našeho časopisu zapojili Pavla Králová ze Zlína,
Natálie Jakubová, Michaela Vránová a Martin Kovařík z Trnavy.
Lubomír Vývoda, šéfredaktor

Omluva redakce
Omlouváme se za mylně uvedený rok úmrtí P. Jana Krista v zářijovém
čísle Trnavského zpravodaje. Namísto roku 2015 byl uveden rok
2012. Za tuto citlivou nesrovnalost se velmi omlouváme.

Nastala zima a s ní dlouhé večery. Máte se jak
zabavit? Jestli každý večer zíráte na televizi nebo
hrajete PC hry, mám pro vás návrh. Přijďte si
každý čtvrtek mezi 15. až 18. hodinou do naší knihovny v hasičské zbrojnici půjčit pár knih! Za půjčovné nevybíráme žádný poplatek.
Máme spousty knih včetně aktuálních bestsellerů, zakoupených obcí a také knihy z výměnného
souboru z krajské knihovny. Jistě si každý vybere
žánr, který ho bude bavit, počínaje knihami s akčním až thrillerovým nádechem, pokračuje knihami historickými a romantickými, detektivkami,
konče fantasy a sci-fi či knihami naučnými. Také
pro děti a mládež je výběr široký. Máme knihy pohádek dlouhých i krátkých, vhodných pro večerní
čtení rodičů. Najdete u nás oblíbené příběhy,
v nichž slova nahrazují obrázky. Máme také
knihy s většími písmeny pro malé čtenáře. Ti
starší si určitě vyberou z knih dobrodružných
a knih určených právě pro téměř dospělé čtenáře. Ráda vás v knihovně přivítám a poradím
s výběrem knih.
Věra Matůšů, knihovnice

Ve zdravém těle, zdravý duch
Ráda bych Vás touto cestou pozvala na pravidelné kondiční cvičení pro ženy, které probíhá
každý čtvrtek v 18 hodin v tělocvičně
ZŠ Trnava. Těšit se můžete na příjemný kolektiv,
přátelskou atmosféru, ale hlavně dobrý pocit, že
jste udělali něco pro sebe a své tělo.
Těším se na Vás!
Vaše trenérka Nikča
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