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Úvodní slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

Úvodem bych chtěl všem popřát,  aby letošní rok 
byl úspěšný a klidný a abyste ho všichni prožili ve 
zdraví a v pohodě. 

Je to už více než rok, kdy jsme nastoupili do vedení 
obce. Slovem „my“ mám na mysli hlavně členy rady 
a zastupitelstva obce. Rozhodli jsme se vydat tento 
informační zpravodaj, ve kterém chceme seznámit 
občany s naší prací v uplynulém roce a také 
nastínit plány do budoucna, popsat dění v obci, 
důležité novinky a změny.  

Jelikož rada obce z velké části změnila obsazení a i 
pro mě byla funkce starosty novou zkušeností, 
proběhlo na začátku loňského roku určité 
přechodné období. Během něho jsme se 
seznamovali s chodem obce a zejména s její 
ekonomickou stránkou. Snažili jsme se zajistit 
kulturní akce tak, aby proběhly jako dříve, 
současně jsme však u nich chtěli provést určitá 
drobná vylepšení. Zároveň jsme zvažovali doplnění 
kalendáře akcí o nové   společenské události. 

Po analýze hospodaření obce v minulých volebních 
obdobích a zhodnocení ekonomické situace obcí 
v celé republice jsme došli k závěru, že 
za současných podmínek, kdy příjmy obcí ze 
státního rozpočtu jsou nízké, dotační období 
pomalu končí a finanční prostředky jsou v různých 
fondech velmi omezené, je jedinou možnou cestou  

k dalšímu rozvoji obce důsledné hledání úspor a 
poctivé využívání jejího majetku (např. důraz na 

včasné platby nájmů, poplatků občany apod., což 
v minulosti nebylo úplně v pořádku). Nemalým 
dílem přispívá úspora energií, ať už lepším 
hospodařením s nimi, nebo hledáním levnějších 
dodavatelů (což proběhlo v základní škole a 
v budovách obce). Dalším zdrojem získávání 
financí jsou prodeje pozemků obce, které 
v současné době stejně využívají občané a obec 
z nich nemá žádný prospěch a také pronájem 
nevyužitých budov a prostor v majetku obce.  

Po všech těchto opatřeních je samozřejmě důležité 
správné využití takto získaných prostředků. 
Snažíme se také získat finanční podporu 
z rozpočtu kraje a z různých dotačních titulů. Pro 
tento účel je nutné na každou takovou akci 
disponovat projektovou dokumentací. V době 
našeho nástupu do vedení obce bohužel žádné 
takové projekty zpracovány nebyly. Proto jsme 
v roce 2011 několik projektů zadali a s dalšími 
počítáme i v roce 2012. Loni byly zadány projekty 
několika částí kanalizace, umístění mateřské školky 
do budovy základní školy, zahrnující zahradu pro 
děti, rekonstrukce hasičské zbrojnice a klubovny 
včetně plynofikace, víceúčelového hřiště v prostoru 
za prodejnou Jednoty včetně studie využití celé 
plochy mezi Jednotou a kuželnou. Začali jsme 
s tvorbou nového územního plánu obce, který musí 
být zpracován do roku 2015. Zadali jsme územní 
studii pro lokalitu „Zahrady“. V rámci nové dotační 
výzvy na zateplení a výměnu oken v ZŠ a po 
zhodnocení stávajícího projektu pro dotaci „Zelená  

úsporám“, který jsme převzali a který vyzněl do 
ztracena, jsme tento projekt nechali celý 
přepracovat podle nového energetického auditu a 
pokud tentokrát budeme úspěšní, bude to pro obec 
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znamenat úsporu proti původnímu projektu až  8 
mil. Kč na neuznatelných nákladech.  

Z dotačních titulů se nám v loňském roce podařilo 
opravit dvě sakrální památky v obci,  kříž a sochu 
Panny Marie u cesty do Jalubí.  Jednotka SDH 
získala z krajského rozpočtu prostředky pro nákup 
vysílaček, speciální obuvi a opravu zásahového 
vozidla. 

Plánujeme pořízení projektové dokumentace pro 
zateplení budovy obecního úřadu, rekonstrukci 
sociálních zařízení v ZŠ,  rekonstrukci místní 
komunikace v Chaloupkách (od Borusíkového 
směrem ke Skuciusovému), kde je již hotová nová 
kanalizace. Dále pak amfiteátr ve středu obce, 
přestavbu tělocvičny na multifunkční sál včetně 
zázemí, doplnění veřejného osvětlení a jeho 
renovaci, připravujeme  studii využití mateřské 
školy atd.       

Vedení obce věnuje velkou pozornost také 
společenskému životu v obci. Navázali jsme na 
tradice a podíleli se na pořádání fašanku i s večerní 
zábavou, uspořádali jsme koncert vážné hudby 
v kapli, proběhly tradiční Slovácké hody s právem, 
přispěli jsme k organizaci dětského folklórního 
odpoledne na myslivecké chatě. Velice si vážíme 
spolupráce členů sboru dobrovolných hasičů při 
pořádání fašanku (končin), také při organizaci 
hodů, kde nám profesionálním způsobem pomohli 
s řízením dopravy obcí. Dík patří také většině 
zastupitelů, kteří pomáhali s organizací výše 
uvedených akcí a také tradičních akcí na konci 
roku, tzn. „Rozsvícení vánočního stromu“ a 
„Štěpánského koledování“. U většiny jmenovaných 
bych chtěl vyzdvihnout aktivitu zástupců traplické 
hodové chasy. Zásluhou místní organizace ČZS 
proběhl také tradiční košt vína. Děkujeme také 
členům TJ Traplice, kteří zajistili občerstvení na 
hodové zábavě a v létě uspořádali dětský den. 

Na tomto místě si musím trochu postesknout, 
protože v průběhu celého roku se kolem pořádání 
společenských, kulturních a sportovních akcí točí 
víceméně stále stejní lidé. Chtěli bychom do života 
obce zatáhnout co nejširší spektrum lidí, od 
mladých až po zkušenější. Společenský život a 
hlavně práce na přípravě společenských akcí  lidi 
sbližuje a dělá jim radost a toho bychom v dnešní 
uspěchané době chtěli dosáhnout. Spolky, které 
pomohou obci, mohou potom také počítat 
s podporou obce při své činnosti. 

Do dalšího roku našeho volebního období vám chci 
slíbit, že nepolevíme v naší snaze o zvelebování  
obce. Budeme se snažit o vybudování věcí, které 

zde ještě chybí a budeme pokračovat v politice 
úspor. Volné finanční prostředky následně 
použijeme na opravy, výsadbu zeleně a zlepšování 
prostředí ve kterém jistě rádi žijeme. Věříme, že 
přesvědčíme co nejvíce obyvatel Traplic o tom, že 
„obec“ neznamená jen starosta, rada a 
zastupitelstvo, ale že „obec“ je společenství všech 
lidí v ní žijících a táhnoucích za jeden provaz… 

 

 Ing. Milan Rozum, starosta obce  

 

Co se událo v roce 2011 
Základní škola a Mate řská škola 

Od začátku našeho působení ve vedení obce 
provádíme opatření, která povedou ke zefektivnění 
provozu školy. Roční provoz školy nás, tedy obec 
Traplice, stojí nemalé finanční prostředky. 
Usilujeme o intenzivní spolupráci s vedením školy.  

Za hlavní cíl si klademe zateplení budovy školy a 
výměnu oken. Původní projekt podaný v dotačním 
titulu Zelená úsporám ze státního fondu ŽP (23mil 
Kč) jsme „odepsali“. Nový energetický audit budovy 
školy ukázal, že pokračování v mantinelech 
původního projektu by neúměrně zatížilo obecní 
rozpočty po mnoho let. Během loňského roku jsme 
nechali zpracovat projekt nový, s nižšími náklady 
(cca 13,5mil Kč). Bylo vyřízeno stavební povolení a 
nyní již čekáme na dotační výzvu, která měla být 
vyhlášena již v červenci roku 2011 a bohužel se 
stále odkládá. V případě jejího vyhlášení jsme 
připraveni projekt okamžitě spustit.  

Dalším úsporným krokem je přesun MŠ do prostor 
školy základní. Náklady na provoz budovy 
mateřské školy nejsou zrovna malé a objekt 
základní školy není plně využitý. Opět jsme nechali 
zpracovat projekt a čekáme na vhodný dotační titul, 
i když čerpání prostředků pro tento účel je již 
značně omezený. Pokud se nám do poloviny roku 
2012 nepodaří dotaci získat, budeme přesun MŠ 
do ZŠ financovat z prostředků rozpočtu obce. 
Budova mateřské školy by potom mohla být 
přestavěna na dům pokojného stáří pro občany 
Traplic.   

Během minulého roku jsme v ZŠ provedli několik 
úprav: 

• přesunem počítačové učebny vznikl v 
bezprostřední blízkosti tělocvičny malý sál, 
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který je využíván při pořádání 
společenských akcí 

• provedli jsme výměnu obložení radiátorů 
v tělocvičně 

• ve zbývajících učebnách školy byla 
provedena výměna osvětlení 

• zakoupili jsme stroj na čištění podlah 

• změnili jsme dodavatele čistících prostředků 

• proběhla změna dodavatele tepla a na 
radiátory v celém objektu školy jsme nechali 
osadit termostatické hlavice 

• zkontrolovali a upravili jsme zařízení pro 
výměnu vzduchu v kuchyni 

Lze očekávat, že výše zmíněnými kroky dojde k 
roční úspoře v nákladech na provoz základní školy 
v řádu statisíců Kč. 

Jelikož budova školy je již stará víc jak 30 let, je 
zřejmé, že nás do budoucna neminou další nutné 
opravy a modernizace (rekonstrukce odpadového 
potrubí, rozvodů vody a topení atd.). V letošním 
roce bychom chtěli zrekonstruovat nevyhovující 
toalety v pavilonu B. 

Snažíme se o úzkou spolupráci s vedením školy. 
Chceme, aby s finančními prostředky, které jsou 
určené na provoz školy, bylo zacházeno úsporně a 
efektivně. Vysoké nároky budou nadále kladeny na 
školníka, kterého chápeme zejména jako správce 
obecního majetku. Budova a okolí školy musí být 
udržováno tak, aby se v tam naše děti cítili dobře.  

.  

Obecní ú řad 

Chtěli bychom podotknout, že obecní úřad je 
otevřen jak v otázkách tak využití všem našim 
občanům. Budova OÚ je z hlediska provozu také 
nákladný objekt, proto jsme hledali pro jeho chod 
maximálního využití. Po propočtech jsme se 
rozhodli, že z budovy bývalého MNV přestěhujeme 
kadeřnici a knihovnu (do základní školy). 
Potřebovali jsme opět projekty a stavební povolení. 
Střecha a svody na budově OÚ byly ve špatném 
stavu, na podzim se nám podařilo kompletně 
střechu opravit za prostředky čerpané z pojistné 
události. Střechy byly opraveny také na budovách 
mateřské a základní školy a kuželně, taktéž 
z prostředků čerpaných z pojistných událostí. 

Obecní rozpočet tyto opravy vůbec nezatížily.  
V tomto roce chceme zpracovat projekt na 
zateplení a výměnu oken budovy OÚ. Pokud bude 
vyhlášena výzva na dotaci, využijeme této 
možnosti. 

U všech budov, které jsou  ve vlastnictví obce, jsme 
si vyžádali odborné posouzení ohledně cen 
spotřebované energie a pojištění budov. Za účelem 
dosažení úspor jsme následně uzavřeli smlouvy 
s novými dodavateli elektrické energie, plynu a 
pojištění. V tomto tlaku na dodavatele energií 
budeme pokračovat v každém následujícím roce.   

 

Poplatky – bezhotovostní platby  

Od počátku tohoto roku je možné platit obecní 
poplatky bankovním převodem. Je třeba pouze 
dojednat podrobnosti ohledně variabilního symbolu 
platby v kanceláři účetní obce.  

 

Náves – víceú čelové h řišt ě 

Na Jaře minulého roku jsme Vám představili studii 
využití volného prostoru ve středu obce – 
společensko-sportovní areál. Po zapracování 
připomínek  jsme nechali zpracovat projekt na 
víceúčelové hřiště a hřiště s pevnou plochou. 
Projekt je hotový a čekáme na stavební povolení. 
Následně budeme žádat o finanční dotaci. Jsme 
přesvědčeni, že naši občané, zejména děti, 
společensko-sportovní areál nutně potřebují. 
Věříme, že areál bude po celý rok hojně využíván. 
Ke konci loňského roku jsme před kuželnou 
drobnými terénními úpravami připravili plochu pro 
kluziště s osvětlením. Po dohodě s jednotkou SDH 
byl proveden nástřik této plochy vodou. 

Kanalizace  

Rekonstrukce všech větví kanalizace v obci bude 
velmi nákladná. Odhad hovoří cca o 90 mil. Kč. Na 
využití dotačních titulů je třeba mít zpracované 
projekty a tzv. prioritu kraje. Pro kraj jsou prioritní 
zejména obce, kde kanalizace ještě vůbec není 
nebo je v havarijním stavu. V minulém roce jsme 
nechali zpracovat projekty některých částí 
kanalizace. V případě nalezení finančních 
prostředků budeme podporovat nové vybudování, 
resp. zrekonstruování kanalizace v lokalitách, kde 
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kanalizace ještě vůbec není (ulice k Sušicím, 
Zahrady, za hřištěm směrem ke konci obce) nebo 
kde je v havarijním stavu (větev od býv. JZD, 
mlýnem, přes hřiště až ke kulturnímu domu). Vše 
podle naléhavosti a finančních  prostředků.   
Během roku proběhla kontrola několika větví staré 
betonové   kanalizace  a  bylo   zjištěno, že  je  
ještě v poměrně dobrém stavu. 
Nesmíme zapomenout na čistírnu odpadních vod 
(ČOV). Zjistili jsme, že ČOV není od její kolaudace 
zapsána v Katastru nemovitostí. Zpracovali jsme 
geometrický plán a nechali ji řádně zapsat. V 
letošním roce bychom chtěli narovnat vlastnická 
práva k pozemkům pod zpevněnou cestou k ČOV, 
které jsou stále v majetku soukromých vlastníků. 
Pozemky bude nutné převést (odkoupit) do majetku 
obce. 

Vodovod Babicko 

S vedením Sdružení vodovodů Babicko (p. J. 
Hrňou) jsme neustále v kontaktu. Máme zájem o 
nastavení systému finančních rezerv pro budoucí 
opravy vodovodu a případné další rozšíření 
vodovodní sítě. Na základě stížností občanů 
(zápach chlóru z vodovodu) proběhla schůzka za 
účasti starostů obcí přímo na stanici úpravy vody. 
Problém byl projednán, byly vysvětleny možné 
důvody způsobující tento zápach. Voda je před 
vpouštěním do potrubí upravována dle zákonných 
postupů a v případě zápachu se jedná o výkyvy v 
odběru vody odběrateli, hlavně v jarních měsících. 
V místech, kde je voda čerpána méně, může 
zápach z potrubí trvat déle. Postupnou praxí 
v úpravě vody dochází ke stabilizaci výkyvů. 
Uvědomme si, že vodovod Babicko je pro nás 
jedním z nejlépe investovaných peněz do zařízení 
na „výrobu vody“ v našem okolí. I přes mírné 
zdražení v tomto roce máme jednu z nejnižších cen 
za odebranou vodu. 

Nájemníci v budovách obce 

V obecních budovách máme v nájmu několik 
subjektů. V účetnictví byly zjištěny nedoplatky a 
neuhrazené nájemné od roku 2007, pohledávky 
byly ve výši cca 470 tis. Kč.  Se všemi dlužníky 
jsme uzavřeli splátkové kalendáře a dohodli se na 
splácení. Do konce roku 2011 jsme dosáhli 
splacení všech pohledávek. Nicméně problémem 
obce jsou také dlužníci poplatků, u stočného to bylo 
31.12.2010  cca 86 000 Kč, za kabelovou televizi 
12 000 Kč, poplatky za psy 8 000 Kč, za odvoz 
TKO 104 000 Kč. Všichni dlužníci jsou obesíláni, 

většinu pohledávek se daří s menším či větším 
zpožděním vybrat.  Je třeba si uvědomit, že 
neexistuje jediný důvod pro to, aby ti z nás, kteří 
popatky platí a chovají se zodpovědně, dopláceli na 
ty spoluobčany, kteří dlouhodobě ignorují smírnou 
snahu obce o třeba jen postupnou úhradu těchto 
dluhů. Zastupitelstvo obce se bohužel bude brzy 
zabývat důraznější postupem vůči dlouhodobým 
dlužníkům. 

Kulturní d ům 

Kulturní dům jsme převzali jako opuštěným a 
chátrající objekt. Po důkladné prohlídce jsme 
provedli opravu poškozených míst střechy domu a 
snížili jsme hodnotu hlavního jističe, ze kterého se 
po několik let platil zbytečně vysoký poplatek. 
Tímto krokem jsme ušetřili cca 12 tis Kč za rok. 
Následně byl dům pronajat na dobu neurčitou 
společnosti vyrábějící a skladující elektro zařízení. 
Vybrané částky z měsíčních nájmů budou použity 
na údržbu objektu. Po dohodě s nájemníky bychom 
chtěli v tomto roce opravit fasádu domu. Jak dále 
naložíme s objektem kulturního domu nyní nevíme. 
Jakákoliv úprava bude pro naši obec finančně 
nákladná.  

Silnice III.t ř a místní komunikace  

Jedním z hlavních úkolů bylo zpomalení rychlosti 
vozidel přijíždějících do obce od Jankovic a od 
Jalubí. Po dlouhém jednání s dopravním odborem 
Města Uh. Hradiště a ŘSZK jsme obdrželi souhlas 
k úpravám dopravního značení u Základní školy. 
Po schválení projektu byly osazeny značky a bylo 
provedeno podélné značení. Dále bude ve 
spolupráci s pojišťovnou AXA  osazena vítací 
tabule. Upozorňujeme na fakt, že v květnu roku 
2011 byl na silnici u autobusové zastávky sražen 
projíždějícím vozidlem žák základní školy. Nyní 
probíhají jednání ohledně snížení rychlosti ze 
směru od Jalubí. Čekáme na projektovou 
dokumentaci a povolení.  

Během podzimu byla při rekonstrukci silnice I.tř v 
Huštěnovicích vedena přes naši Obec objížďka, 
která měla přes naši obec odklonit dopravu vozidel 
do 3.5t. Přes protesty starosty obce na úřadu 
Zlínského kraje a na policii ČR se tato dvouměsíční 
objížďka uskutečnila Počínání některých 
neukázněných řidičů nechceme komentovat. Jsme 
rádi, že máme tuto složitou dopravní situaci za 
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sebou a že nedošlo ke zranění našich 
spoluobčanů. V letošním roce bude ředitelství 
zlínského kraje ve spolupráci se správou a údržbou 
silnic opravovat objížďkou poškozené místa silnice. 

Místní komunikace v naší obci rovněž potřebují 
průběžné opravy. Letos jsme z rozpočtu obce 
uvolnili na jejich opravy přes 100 tisíc Kč. Využili 
jsme firmu na opravy komunikací, která používá a 
recykluje již použitou obalovanou živičnou směs. 
Každý rok chceme postupně opravovat  další části 
komunikací v obci. Z Huštěnovic jsme za výhodnou 
cenu nakoupili několik tun vyfrézovaného recyklátu, 
který použijeme na zpevnění komunikací tam, kde 
je to zapotřebí. Současná finanční situace ovšem 
neumožňuje přistoupit k trvalému řešení – skutečné 
rekonstrukci místních komunikací. Proto budeme 
volit cestu alespoň postupné údržby a oprav 
nejhůře postižených míst. 

Kabelová televize 

V uplynulém roce došlo k zásadním změnám ve 
vysílání českých a slovenských televizních stanic. 
Velkou neznámou pro nás byl přechod 
z analogového vysílání na digitální (DVB). Zde 
důrazně upozorňujeme občany, že se jedná o 
přechod celorepublikový. Zachovat analogové 
vysílání může obec pouze zakoupením technického 
zařízení, které převádí nový digitální signál na 
analogový. Zařízení, převádějící pouze 2 TV 
programy, stojí 35 tis. Kč. Rozhodli jsme se takto 
převést 4 české programy (za cenu 70 tis Kč). 
Pokud bychom v převádění chtěli pokračovat, 
museli bychom na převod vynaložit částku 
přesahující 200 tis Kč. Další převádění digitálního 
vysílání na analogové však považujeme za krok 
zpět. Řešením pro občany je zakoupení zařízení 
tzv. set-top-boxu (cena přístroje je cca 500,-kč), 
anebo pořízení nové televize, která již digitální 
signál DVB dokáže přijímat. Nyní, kdy digitalizace 
proběhla, máme v našem rozvodu kabelové 
televize 18 analogových a 15 digitálních televizních 
programů. Došlo tak k rozšíření programové 
nabídky. V současné době jsou některé analogové 
programy přijímány přes satelit (všechny kromě 
programů ČT1 a  ČT2). U satelitního příjmu je 
stabilita příjmu nejistá, neboť společnosti neustále 
bojují s pirátským odběrem svých služeb, dochází 
k častému překódování a to postihuje i nás. Stává 
se, že nestačíme rychle reagovat a občas dojde 
k výpadku některého z programů přijímaného v 

obci přes satelit (hlavně Nova Sport, Eurosport, 
Nova Cinema, CS film). Zde může pomoci přepnutí 
na digitální příjem (bohužel např. Eurosport není 
zatím součástí žádného multiplexu). Dalším 
palčivým problémem byly výpadky ve vysílání KTV, 
které byly způsobeny nejprve vadným přijímacím 
zařízením (bylo 2x vyměněno) a dále při silném 
větru zkraty veřejného osvětlení (VO), ze kterého je 
KTV elektricky napájena. Tým obecních pracovníků 
vytipoval místa, kde ke zkratům docházelo a 
zabezpečil je zpěrami. Při posledních bouřkách a 
silných větrech již k výpadkům nedocházelo.  
Nezapomeňme na náš informační kanál. 
Očekáváme, že informační kanál obce Traplice 
může být pro občany hlavním zdrojem informací o 
dění v obci. Snažíme se na něm zveřejňovat zápisy 
z usnesení rady a zastupitelstva obce, pozvánky na 
kulturní akce, hlášení místního rozhlasu, 
fotogalerie, vysílání regionální televize apod. 
Pokusili jsme se občanům, kteří nemají doposud 
KTV připojenou, nabídnout připojení za 
zvýhodněnou cenu 1.000,- kč. Několik občanů této 
nabídky využilo. 

Územní plán 

Územní plan obce (ÚP)  je nutné zpracovat do 
konce roku 2015. Byla dokončena změna č. 6 ÚP, 
nyní dokončujeme změnu č. 7 ÚP. Po prozkoumání 
dřívější cenové nabídky (cena se pohybovala 
kolem 800 tis. Kč) na zpracování celkového ÚP, 
jsme vyhlásili nové výběrové řízení za účasti širšího 
okruhu možných zhotovitelů. Zastupitelstvu obce 
byly předloženy nabídky, které snížily cenu o téměř 
500 tis. Kč. Na základě nabídek jsme následně 
uzavřeli smlouvu na vypracování celkového 
územního plánu obce. Koncem roku proběhla 
schůze veřejného zastupitelstva s občany týkající 
se  1. fáze zpracování. Na jaře letošního roku 
budeme ještě žádat o dotaci na zpracování 
územního plánu od Zlínského Kraje.  

Zeleň v obci 

Během roku 2011 jsme zjišťovali ceny a dotační 
programy na výsadbu zeleně v obci. Po jejich 
porovnání  jsme dospěli k rozhodnutí výsadbu 
zeleně financovat ze svých  vlastních prostředků. 
Na jaře chceme vysadit stromy, keře a trvalky 
v místech - podél potoka u hřiště, mezi potravinami  
Coop Jednota, v zatáčce pod hospodou a před 
budovou obecního úřadu. Dále chceme vysadit 
stromy i na okrajích naší obce, na Floriánku, podél 
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cesty k Jalubí atd. Výsadba bude probíhat 
brigádnicky občany Traplic ve spolupráci s obcí. 

Rádi přizveme i žáky Základní školy při příležitosti 
akce Týden pro Zemi v měsíci dubnu.  Každá třída 
by mohla zasadit svůj strom a jeho další růst mít ve 
své péči. 

Obecní pozemky, pozemky v nájmu 

Zmapovali jsme všechny pozemky ve vlastnictví 
obce a pozemky v bezplatném užívání občanů. 
Spolu se zastupiteli obce jsme vypracovali a 
schválili systém odprodeje a převodu těchto 
pozemků občanům do vlastnictví. S prodejem 
pozemků nejsou někteří občané spokojeni, 
z důvodu dřívějšího bezplatného užívání. 
Odkoupení těchto pozemků však povede 
především k narovnání vlastnických práv. Z výnosů 
z prodeje pozemků jsme se rozhodli financovat  
odkoupení pozemků od občanů, a to hlavně těch, 
které leží pod místními komunikacemi . 

Proběhla jednání se společností COOP Uherský 
Ostroh o pozemcích zasahujících k budově 
obecního úřadu a za prodejnou COOP, s nabídkou 
odkoupení nebo pronájmu těchto pozemků. 
Z jednání vyplynulo, že společnost COOP 
neuvažuje o odprodeji žádného pozemku, ale 
nabízí jejich smluvní pronájem na dobu 20 let za 
symbolickou 1 Kč. Vedení obce tuto možnost 
využilo a smlouvu uzavřelo.  V prostoru za 
potravinami  bude letos vybudována  zpevněná 
plocha, kde budou z estetických důvodů 
přestěhovány kontejnery na plasty, papír a sklo. 
Kolem této odpadní zóny vznikne výsadba, která 
rovněž zkultivuje nejbližší okolí Obecního úřadu. 

Zastupitelstvo obce 

Naše obec disponuje 15-ti členným 
zastupitelstvem. Tito zástupci byli zvoleni občany  
ve volbách. Ze zastupitelů máme ustanovenou 
pětičlennou radu obce, starostu a místostarostu. 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které je 
určenézejména pro občany, bylo uskutečněno v 
loňském roce 5 krát. Schůze musí mít vždy předem 
navržený program. Během jeho projednávání se 
občané dozví o hlavních a diskutovaných tématech  
v obci. Na závěr mají občané v diskuzi možnost se 
k jednotlivým bodům programu vyjádřit. Snažíme 
se zveřejňovat během celého roku práci zastupitelů 
a rady obce. Rádi se vždy s názory podělíme s 
občany. Mrzí nás však skutečnost, že účast občanů 
na veřejných zasedáních je malá a občané mnohdy 
vážná témata prodiskutovávají bez dostupných 
informací na neoficiálních setkáních. Tím  pak 

bohužel vznikají fámy a polopravdy. Obec má 
v současnosti uvolněného starostu, který je vždy 
připraven občanům jejich dotazy zodpovědět, a to 
nejen na schůzi zastupitelstva, ale i individuálně.  

Hasičská zbrojnice 

Vzhledem ke špatnému stavu hasičské zbrojnice a 
klubovny a k problematickému a nákladnému 
způsobu vytápění (potřeba udržovat hasičské 
vozidlo a vodu v něm v pohotovostním stavu)  jsme 
se rozhodli získat prostředky na opravu této 
budovy, její zateplení a plynofikaci. Projektová 
dokumentace je už zhotovena, nyní probíhá řízení 
k získání stavebnímu povolení na stavebním 
odboru. Věříme, že do budoucna bude hasičská 
klubovna důstojným místem pro pořádání menších 
oslav a společenských akcí. 

Sakrální stavby v obci 

V rámci dotačního titulu z MMR získala obec 
finanční prostředky na opravu dvou sakrálních 
objektů v majetku obce, a to sochy panny Marie a 
kříže u cesty směr Jalubí. Oprava obou byla 
provedena firmou z Huštěnovic vybranou na 
základě výběrového řízení. Náklady se pohybovaly 
na opravu činily 228 000,- Kč. Obec se na těchto 
opravách podílela částkou cca 28 000,- Kč.  

 

                       Přemysl Šimoník, místostarosta obce 
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Přehled investičních výdajů za rok 2011 

 

� Opravy komunikací 100.000,- Kč 

� Dopravní značení 17.000,- Kč 

� Myčka WAP  8.000,- Kč 

� Pila 6.000,- Kč 

� Zahradní vysavač 5.000,- Kč 

� Projektová dokumentace - škola 82.000,- Kč 

� Projektová dokumentace pro hasičskou zbrojnici - přípojka plynu 33.000,- Kč 

� Studie využití prostoru návsi 25.000,- Kč 

� Doplatek k dotaci SDH 18.000,- Kč 

� Zaměření pozemků, geometrické plány, znalecké posudky 20.000,- Kč 

� Územní plán (část) 67.000,- Kč 

� Stavební úpravy v základní škole 51.000,- Kč 

� Bufetové stoly 10.000,- Kč 

� Kabelová televize 104.000,- Kč 

� Vysavač 7.000,- Kč 

� Počítač, monitor 19.000,- Kč 

� Vitrína 4.000,- Kč 

� Stavební úpravy na Obecním úřadě 27.000,- Kč 

� Užitný automobil 99.000,- Kč 

� Traktor na sečení trávy 97.000,- Kč 

� Podíl obce na podzemní vrty (pro sdružení Vodovody Babicko) 48.000,- Kč 

          Celkem obec za uvedené položky zaplatila cca 850 000 Kč. 
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Bilance hospodaření obce v roce 2011  

                                    Příjmy 12 538 313,17  Kč                          

                                    Výdaje 11 840 803,26  Kč  

  Výsledek hospodaření +697 510 Kč 

  Zůstatek na účtu k 1.1.2012:    2 800 001,00   Kč  

 

I přes výše uvedené investice jsme v roce 2011 ušetřili 697 510 Kč. Ušetřené prostředky obec nyní 
může vhodně investovat do některého z chystaných projektů. 

 

Dotace pro obec v roce 2011 

� Na opravu sakrálních staveb  jsme získali dotaci ve výši 228 127 Kč z rozpočtu Ministerstva 
pro místní rozvoj 

� Z  grantu Nadace děti,  kultura,  sport  jsme obdrželi finanční příspěvek na organizaci  naší 
účasti  na Slavnosti vína  a  na podporu folklórních tradic v obci ve výši  62 075  Kč. 

� Na vybavení  hasičského sboru jsme obdrželi dotace  39 000 Kč a 4000 Kč od Zlínského 
kraje, příspěvek obce činil 17 000 Kč 

 

Boj obcí za změnu rozpočtového určení daní 

Mnozí z občanů jistě už zaslechli něco o 
připravované změně rozpočtového určení daní 
(RUD). Ve zkratce se jedná o narovnání rozdílů 
mezi financováním velkých měst a malých obcí 
z výnosů sdílených daní. V současné době činí 
rozdíl v příjmech mezi největší (Praha) a nejmenší 
obcí cca 4,5-násobek, na občana Prahy připadá 29 
600 – 31 700, obec Traplice dostává z daní na 
jednoho občana cca 6 600,- Kč. Velká města 
argumentují tím, že jejich infrastrukturu a služby 
využívají i obyvatelé vesnic, což třeba v našem 
případě je trochu zavádějící. Po změně RUD podle 
současného návrhu ministra financí by si např. 
obec Traplice přilepšila na daňových příjmech o 
cca 2,5 – 3 mil. Kč, tj.  na 9 600,- Kč na jednoho 
obyvatele (odhad min. financí). 

Proto vznikla před šesti lety iniciativa starostů 
některých obcí ve Zlínském kraji v čele 
se současným poslancem parlamentu P. Gazdíkem 
na snížení tohoto rozdílu s cílem dosáhnout aspoň 
trojnásobku mezi příjmy největší a nejmenší obce 
na jednoho obyvatele. Nyní po dlouhých peripetiích 
a aktivitě starostů sdružených mimo jiné ve 
Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), ve 
spolupráci strany Starostové a nezávislí (STAN) a 
TOP 09 ve vládě je hotová novela zákona, která 
čeká na schválení ve vládě, což premiér Nečas 
osobně slíbil na demonstraci starostů v Praze před 
úřadem vlády (starosta Traplic byl u toho) a poté 
musí projít parlamentem. To je podle všeho 
podmíněno zákulisní dohodou vládních stran, na 
což jistě bude mít vliv předvolební kampaň před 
podzimními volbami do krajských zastupitelstev. 
Z toho vyplývá, kam by se měli přiklonit při svém 
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rozhodování, komu dají hlas, občané vesnic, pro 
které je změna RUD klíčovým momentem v jejich 
dalším hospodaření, zvláště vzhledem ke konci 
dotačního období a stále těžšímu získání 
prostředků pro obce z dotačních programů. 

Ing. Milan Rozum, starosta obce     

Nové internetové stránky obce 

 (www.traplice.cz) 

Ani v této oblasti jsme nezaháleli. Naším záměrem 
bylo vytvoření obecního portálu, který bude mít po 
stránce vzhledu i funkce parametry odpovídající 
úrovni stránek okresních měst. Takové internetové 
stránky jsou samozřejmě velmi finančně nákladné. 
Nicméně podařilo se nám najít firmu, která za velmi 
příznivou cenu byla ochotna stránky podobné 
úrovně vytvořit. 

Při návrhu stránek byl kladen důraz zejména na 
přehlednost, rychlou navigaci a grafický vzhled. 
Nově stránky obce umožňují zasílání novinek na 
email registrovaným uživatelům (odběr novinek), 
jsou propojeny se sociální sítí Facebook a poskytují 
informace o hlášení místního rozhlasu. Novinkou je 
také zveřejňování zápisů z jednání rady obce, což 
je snaha o maximální otevřenost k občanům. 
Snažíme se také, aby občané Traplic byli neustále 
informováni o dění v obci a včas se dozvěděli o 
připravovaných akcích. 

V letošním roce se zúčastníme celostátní soutěže o 
nejlepší internetové stránky obcí – Zlatý erb. 
V měsíci únoru proběhne krajské kolo a potom 
bude následovat kolo celostátní. V případě 
úspěchu nás čeká finanční odměna na další rozvoj 
internetové prezentace obce. 

Samozřejmě je stále co zlepšovat. Proto rádi 
přivítáme Vaše náměty nebo připomínky k funkci i k 
vzhledu obecních internetových stránek. Kontaktní 
email: petr.kuneta@email.cz  

Ing. Petr Kuneta 

 

Archiv obce Traplice 

Ihned po našem nástupu do vedení obce Traplice 
jsme se rozhodli, že vytvoříme archiv 
audiovizuálních záznamů ze života naší obce. Za 
tímto účelem bylo zakoupeno velkokapacitní 
medium (harddisk), na který zmíněné materiály 
ukládáme. Starší videozáznamy na VHS kazetách 
jsme nechali zdigitalizovat (převést na DVD disky) 
a další se v současné době zpracovávají. Díky 
tomu je nyní můžete sledovat na místním 
informačním kanálu. Snažíme se také 
dokumentovat vzhled naší obce a její proměny 
v čase. Z tohoto místa bychom Vás, občany 
Traplic, chtěli požádat o zapůjčení dokumentů 
(videozáznamy nebo fotografie), které se 
bezprostředně týkají naší obce (kulturní a 
společenské akce, výstavba domů a ulic, okolí 
obce, atd.). Rádi bychom je do archivu přidali a 
uchovali je tak pro budoucí generace. Po 
zpracování vám budou zapůjčené materiály 
vráceny.  

Do budoucna předpokládáme, že archiv obce bude 
jednoduše přístupný všem občanům (např. 
prostřednictvím internetu). Nicméně, pokud máte 
zájem o některé dokumenty (videa nebo fotografie), 
můžeme je poskytnout z obecního archivu již nyní. 
Seznam archivních záznamů je přístupný na 
internetových stránkách obce Traplice. 

Kromě uvedených archiválií vede obec Traplice 
take svoji obecní kroniku. Zásluhou kronikářky paní 
učitelky V. Mikoškové  jsou pečlivě zaznamenány 
všechny důležité informace o dění v obci i pro další 
generace. Za to jí patří naše poděkování, stejně tak 
bychom rádi poděkovali rovněž spoluobčanům, 
kteří již do archivu obce přispěli. 

Ing. Petr Kuneta 

Knihovna 

V červenci 2011 byla místní knihovna přestěhována 
do budovy základní školy. Prostředí je tam velmi 
příjemné. V knihovně je registrováno 59 čtenářů, 
z toho 25 čtenářů do 15 let, což je pro nás velmi 
potěšující fakt. Celkem bylo za rok 2011 vypůjčeno 



TRAPLICKÝ  ZPRAVODAJ  10 

1775 svazků knih, z toho 1642 svazků beletrie pro 
dospělé, 7 svazků naučné literatury pro dospělé, 
125 svazků krásné literatury pro mládež a 2 svazky 
naučné literatury pro mládež.Knihovnu navštívilo za 
celý rok 377 čtenářů. V knihovně jsou 3 počítače 
s internetem, které jsou však velmi málo využívány, 
neboť většina domácností má internet vlastní. 

Nejméně dvakrát ročně přiváží knihovnice nové 
knihy z výměnného knižního fondu z knihovny B.B. 
Buchlovana z Uh. Hradiště, se kterými jsou čtenáři 
velmi spokojeni. 

 

Marie Borusíková 

 

Matrika 2011Matrika 2011Matrika 2011Matrika 2011    

 

Uzavřená manželství      3 

Počet narozených d ětí      9 

Počet úmrtí     15 

Přihlášení osob     15 

Odhlášení osob     10 

Zrušení trvalého pobytu 

(úřední adresa) 
    13 

Počet obyvatel k 31.12.2011 1149 
 

 

  Iveta Pavolová, Obecní úřad 
 

 
 

 

    Z činnosti komisíZ činnosti komisíZ činnosti komisíZ činnosti komisí    

Kulturní a sociální komise má devět členů a 
schází se každý měsíc. Komise zajišťuje vítání 
dětí,besedu s důchodci,navštěvuje jubilanty. 
Jubilanty navštěvujeme při dovršení 70, 75 a 
80 let, pak již každý rok. 

Tyto návštěvy každého jubilanta potěší. 

Plán činnosti komise na rok 2012 :  

• Návštěva jubilantů 

• Vítání dětí 

• Beseda s důchodci 

Komise se bude rovněž podílet na přípravě 
akcí, které zajišťuje Obecní úřad.  

Rádi take uvítáme podněty od občanů o 
představách dalšího kulturního, sportovního a 
společenského vyžití v obci. 

Josef Balíček 
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Základní aZákladní aZákladní aZákladní a Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola Mateřská škola    

 
Základní škola 

ZŠ a MŠ Traplice je plně organizovaná devítitřídní 
škola, což znamená, že poskytuje základní 
vzdělání žákům na 1. i 2. stupni. Součástí školy je 
mateřská škola, školní družina, školní klub a školní 
jídelna s výdejnou. Budova školy slouží svému 
účelu již od roku 1978. 

V letošním školním roce navštěvuje základní školu 
celkem 183 žáků. Na 1. stupni je 108 dětí a na 2. 
stupni celkem 75 žáků. Tyto žáky vyučuje 13 
pedagogů a ve školní družině se o ně starají dvě 
paní vychovatelky. Všichni se společnými silami 
snažíme utvořit pro děti podnětné a motivující 
prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a těší se na 
společně trávené chvíle. Naprostá většina žáků 
nám tuto snahu vrací svým příkladným přístupem 
ke školním povinnostem a tím nám částečně 
pomáhají formovat i ty, kteří školní práci neberou 
příliš vážně.  

31. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy, kdy jsme 
přijali celkem 20 žáků. Vzhledem k tomu, že stejný 
počet absolventů naši školu v červnu opustí, 
nedojde v příštím roce k poklesu žáků, což je 
v dnešní době velmi pozitivní konstatování. 
Spolupracujeme s okolními mateřskými školami, ze 
kterých k nám později žáci přicházejí, a snažíme 
se, aby přechod dětí na školní práci byl co 
nejplynulejší a zcela bezproblémový. 

Vzdělávání na základní škole probíhá podle 
školního vzdělávacího programu s názvem Škola 
pro tebe – škola pro život. V něm jsou zakotveny 
všechny povinné vzdělávací oblasti. Naplňujeme 
jím cíle základního vzdělávání, to znamená, že  

pomáháme žákům utvářet a postupně rozvíjet 
klíčové kompetence a poskytujeme spolehlivý 
základ všeobecného vzdělání orientovaného 
zejména na situace blízké životu a na praktické 
jednání. Že se nám to daří, dokazují výsledky 
loňského přijímacího řízení na střední školy, kdy 
bylo 62% žáků přijato na studijní obory středních 
škol, z toho 5 absolventů odešlo studovat na 
gymnázia, 3 na obchodní akademii, 3 na 
průmyslovou školu, po jednom na zdravotnickou a 
pedagogickou školu a 6 žáků na jiné SOŠ. Do 
oborů ukončených výučním listem nastoupilo 
celkem 9 žáků. K této úspěšnosti velkou měrou 

přispívá i pravidelné testování  SCIO v osmé a 
následně v deváté třídě, kdy si žáci ověří své 
znalosti před přijímacími zkouškami.  

Po celý školní rok probíhají pravidelné i 
nepravidelné akce a aktivity školy, například na 
začátku roku slavnostní vítání žáků a na konci 
vyřazování absolventů, pravidelná činnost 
zájmových kroužků (v loňském školním roce jich 
pracovalo 13), výuka v dyslektickém kabinetě, 
naplňování cílů a činností protidrogového 
koordinátora, pravidelná setkání peeraktivistů, 
provoz ve školní knihovně, Mikulášská nadílka, 
tradiční a mezi veřejností velmi oblíbená a hojně 
navštěvovaná vánoční akademie, sběr starého 
papíru – podzimní a jarní termín (jen pro zajímavost 
–  v loňském roce jsme odevzdali asi 28 t této velmi 
cenné druhotné suroviny), tradiční rodičovský ples 
s polonézou, divadelní předplatné 1. a 2. stupeň, 
velikonoční dílničky, nocování ve školní družině, 
Noc s Andersenem pro žáky 2. stupně, pravidelná 
jednání žákovského parlamentu, Svátek slabikáře 
v 1. třídě, schůzky školské rady, předávání knižních 
odměn na závěr školního roku, udělení Diplomu 
ředitelky školy za přínos škole nejaktivnějšímu 
absolventovi ZŠ, podzimní a jarní projektové dny, 
zapojení žáků do projektů  přeshraniční spolupráce,  

výchovné koncerty a divadelní představení, 
preventivní programy, soutěž Hravě žij zdravě, 
zapojení do žákovských florbalových soutěží, ze 
kterých nám získané poháry zdobí školu už delší 
dobu. 

Jsme pyšní na zapojení do projektu EU  Řešení 
vrstevnických vztahů, který má využívat a aplikovat 
metodu monitorování a řešení negativních 
společenských jevů vyskytujících se mezi žáky 
základních škol, mezi žáky a pedagogy, včetně  

problémů mezi žáky, školou a zákonnými zástupci. 
Metoda vznikla v Anglii a dosahovala zde velmi 
dobrých výsledků. 

Dalším je projekt EU peníze školám, ve kterém 
jsme zapojeni do dílčích projektů Inovace a 
zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a Vzdělávání 
pedagogických pracovníků pro oblast digitálních 
technologií 

Díky projektu jsme mohli v minulém roce zakoupit 
druhou interaktivní tabuli, tři plátna 
s dataprojektory, notebooky pro interaktivní výuku, 
do které všichni vyučující tvoří digitální učební 
materiály, které obohatí a zpestří vyučování. I přes 
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schválení projektu máme obavy, zda nám bude 
poskytnuta zbývající část peněz, protože právě z ní 
máme v plánu nově vybavit naši počítačovou 
učebnu. Všichni se na to moc těšíme, a bylo by pro 
nás velkým zklamáním, kdyby tento projekt skončil 
na půli cesty.  

Aktivovali jsme nové webové stránky školy na nichž 
můžete průběžně sledovat veškeré dění ve škole. 
Nyní jsou aktuálně na webu snímky ze zápisu dětí, 
ze školního plesu SRPDŠ, z exkurze šesťáků a 
sedmáků do Planetária v Brně, z vánoční 
akademie. Také Vás zveme k prohlídce stránek 
jednotlivých tříd, kde se nám šikovní žáčci 
představují. 

Toto byl jen stručný výčet aktivit, kterými procházejí 
naši žáci v průběhu devítileté školní docházky.  

Abychom mohli společně naplňovat cíle a priority 
zmiňovaného základního vzdělávání, jsou k tomu 
potřeba tvořiví žáci, spolupracující rodiče, 
kompetentní, kreativní učitelé a v neposlední řadě 
vstřícný zřizovatel, od kterého má škola pro svou 
práci podporu.  

V mnoha věcech nacházíme společnou řeč a 
pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. 

Mgr. Pavla Gajdošová, ředitelka  

 

Co je nového v Mate řské škole 

Počátkem školního roku 2011/2012 se uskutečnila 
zásadní změna ve výchovně – vzdělávacím 
procesu dětí v MŠ. 

Po mnohaletém působení ve funkci ředitelky MŠ, a 
později vedoucí učitelky, se se všemi rozloučila 
paní Karla Lierová, které patří poděkování za její 
obětavou práci a za výchovu a vzdělávání 
traplických dětí. Na její místo nastoupila Gabriela 
Fedorová z Jalubí. 

V MŠ jsou novinkou heterogenní (věkově smíšené) 
třídy (děti od 2,5 do 6 let) – Motýlci s paní učitelkou 
Helenou Bartoňovou, Broučci pod vedením paní 
učitelky Bohumily Hrňové. 

Práce s heterogenními skupinami dětí  je z pohledu 
dětí  prokazatelně přínosem, a to nejen proto, že si 
děti lépe a rychleji zvykají na nové prostředí, lépe 
se rozvíjí jejich sebeobsluha, návyky a řeč, 

socializace a mezilidské vztahy. Starší děti se 
starají o mladší kamarády, pomáhají jim při 
oblékání, při hygieně, pomohou jim najít ručník, 
nalít pití, při hře je učí zacházet se stavebnicí, 
uklízet si hračky. Na vycházce vezmou mladšího za 
ruku a učí ho chodit ve dvojicích. Mladší děti velice 
brzy napodobují hry starších, ať ve třídě nebo 
venku.  

Z pohledu učitelky je však práce s takovou 
skupinou náročnější než ve skupině stejně starých 
dětí. Vyžaduje velké organizační schopnosti, je 
náročná na kreativitu učitelky a její vcítění se do 
potřeb dětí. Více času vyžaduje plánování, 
promýšlení a příprava práce i pomůcek. 
Předškolním dětem se učitelka individuálně věnuje 
v době odpočinku. Má možnost poznat a určit, 
v čem je dítě nadané, a co naopak potřebuje ještě 
procvičit. Odborníci se shodují v tom, že 
heterogenní skupiny dětí jsou mnohem přirozenější 
a pro děti lepší. 

Mateřská škola proto také pracuje podle nového 
Školního vzdělávacího programu s názvem 
„Kamínky života“, který je  rozpracován na tři roky, 
na tři kamínky v životě člověka. Každý rok bude pro 
děti jiný a něčím novým zajímavý.  

„V mateřské škole se děti baví a přitom zasazují 
každý den maličký kamínek do obrovské mozaiky 
poznání, kterou budou stavět až do konce  života.“ 

1. rok – LIDSKÝ KAMÍNEK – zaměřený na 
oblast vztahů mezi lidmi a jejich chování 

2. rok – PŘÍRODNÍ KAMÍNEK – vztah 
k přírodě a k životnímu prostředí 

3. rok – SVĚTOVÝ KAMÍNEK – objevování 
světa kolem nás 

 
Maminkám na mateřské dovolené je umožněno 
hraní s dětmi v prostorách mateřské školy a to 
každé pondělí v době od 15 do 16 hodin. Děti si tak 
zvykají na prostředí MŠ a na své budoucí 
„spolužáčky“. 

Od října nabízíme dětem neplacené zájmové 
kroužky – Angličtina hrou, kde si děti mohou 
formou různých her osvojovat anglická slovíčka a 
písničky, seznamovat se s anglickým jazykem, 
přičemž není nutné, aby mluvily, ale spíše, aby 
reagovaly na pokyn učitelky, rozuměly jí.  

Ke správnému vývoji řeči  dětí přispívá kroužek 
logopedické prevence, který vedou paní učitelky ve 
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svých třídách, s garancí zkušeného logopeda  Mgr. 
Ivy Chudobové. 

Spolupracujeme také se základní školou a každou 
středu se chodíme seznamovat s keramickou 
hlínou, a v prosinci jsme se zúčastnili divadelní 
pohádky v ZŠ – Šašek Franta a klaun Pepe. 

Od září už v MŠ proběhlo několik akcí, např. 
divadelní představení v MŠ, Podzimní pohádková 
zahrada, Medvídek Pú v Kině Hvězda v Uherském 
Hradišti, podzimní dílničky, pečení perníčků, 
čertovská diskotéka, zpívání u vánočního stromku, 
vánoční dílničky v MŠ, a v nejbližší době  nás čeká 
dětský karneval v ZŠ, pohádka O Popelce na Klubu 
kultury v Uherském Hradišti, od února plavání 
v uherskohradišťském Aquaparku a výlety, na které 
už se děti velice těší – ZOO Lešná , popřípadě 
Galaxie Zlín na oslavu Dne dětí (rádi bychom uvítali 
sponzorský dar – příspěvek na autobus pro děti). 

Velký úspěch měli naši „malí malíři“ ve výtvarné 
soutěži „Týká se to také tebe“, kde se Janička 
Pekárková umístila na krásném 1. místě a Sárinka 
Brázdová na 2. místě, a za kolektivní práci 
s názvem „Hody, milé hody“ si děti také zasloužily 
1. místo. Ještě jednou gratulujeme!  

Bývalé vedoucí učitelce paní Lierové se podařilo 
získat od Nadace Děti, kultura a sport částku 
10 000 Kč na stavebnice Lego, které děti našly 
letos  pod vánočním stromečkem. 

Vzhledem k zaměření Školního vzdělávacího 
programu MŠ na ochranu životního prostředí a 
ekologickou výchovu, požádali jsme  firmu 
Kovosteel Staré Město o sponzorský dar – 
kontejnery na třídění odpadu v hodnotě 3 200 Kč a 
naší žádosti bylo vyhověno. Barevné koše  dětem 
usnadní třídění odpadových materiálů a už od 
předškolního věku si děti fixují základní barvy 
odpadových kontejnerů. 

Snahou celého kolektivu mateřské školy je vytvořit 
pro všechny děti příjemné a rodinné prostředí, ve 
kterém budou prožívat klidné, harmonicky laděné 
dětství s nezapomenutelnými zážitky, protože “ 

Vše, co děláme, děláme pro děti, pro jejich radost, 

štěstí a spokojenost.“ 

                                                                     

Bc. Gabriela Fedorová, vedoucí učitelka  

 
Kdo si hraje nezlobí -  mimoškolní 
aktivity dětí 
 
2011 – rok florbalu 

Hezky se ohlíží za rokem 2011 z pohledu florbalistů 
reprezentujících traplickou školu. 

Předchozí podzim jsme věnovali tréninkům a 
sehrávání, na jaře jsme se naplno zapojili do 
turnajů, které se uskutečnily ve zlínském i 
hradišťském okrese. 

Starší žáci se zúčastnili série tří turnajů, ze všech 
vyšli úspěšně a získali třikrát pohár za druhé místo. 
Tato zdařilá představení nám potom v součtu 
přinesla ještě jeden pohár, a to ten největší, za 
celkové 1. místo v 1. ročníku nově založené 
florbalové tour. 

S kým jsme se utkali? Své dovednosti jsme 
postupně změřili s florbalisty z Napajedel, 
Otrokovic, Luhačovic, Želechovic, Velkého 
Ořechova, Tlumačova a Gymnázia Otrokovice. 

V samotném závěru školního roku jsme si ještě 
přivezli diplom za 3. místo na turnaji v 
Halenkovicích. 

Také mladší žáci se zapojili do soutěží: Urputně 
bojovali na turnajích v Napajedlích a ve Slavičíně. 

Na podzim začala trénovat také děvčata! A brzy 
poté se také zúčastnila turnajů v Uherském 
Hradišti, v Napajedlích a v Želechovicích. Těchto 
soutěží se zúčastnili také mladší žáci a podpoření 
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kluky ze ZŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti 
vybojovali dva poháry, v Napajedlích dokonce za 1. 
místo! Všechny získané trofeje si čtenáři mohou 
prohlédnout ve vstupních prostorách školy. 

Starší žáci v listopadu na turnaji v Uherském 
Hradišti vybojovali umístění ve středu tabulky a 
také se zapojili do dlouhodobé soutěže – Žákovské 
ligy florbalu v Uherském Hradišti. Se zkušenějšími 
soupeři svádíme srdnaté souboje a těší nás zisk 
prvního bodu za remízu s týmem z Březolup. 

Určitě je dobře, že mládežníci strávili řadu sobot 
místo u počítače či televizoru na florbalových 
turnajích. A řada pohárů navíc určitě těší! 

A kdo nás reprezentoval?  Kluci a holky z Košíků, 
Jankovic, Traplic i Sušic:  
Jakub Hurta, Lukáš Večeřa, Zdeněk Bemer, Karel 
Konečný, Broňa Čech, Vašek Šrámek, Michal 
Novák, Michal Bičán, David Dostál, Nikola 
Horníček, Patrik Panáček, Adam Trávníček, Pepa 
Katrňák, Jakub Mikuláštík, Vašek Hanáček, 
Dominik Remeš, Patrik Silný, Petr Škrabal, Libor 
Chybík, Franta Kolečkář, Roman Snopek, Matěj 
Remeš, Dan Kutálek, Martin  

Rožek, Michal Trávníček, Michal Brázdil, Lukáš 
Skucius, Petr Bemer, Jan Hubál, Michal Vávra, 
Mirek Velcer, Tomáš Hanák, Sabina Surovcová, 
Markéta Silná, Pavlína Hasmandová, Bára 
Malíčková, Bára Turečková, Veronika Krokavcová, 
Veronika Petrželková, Klára Gloserová, Tamara 
Chybíková, Nikola Kučerová, Lucie Trampotová, 
Martina Maňásková, Míša Grebeníčková...  

Mgr. Ivo Vojtík, učitel 

Z Traplic až na konec... republiky 

Příjemnou tradicí se staly take sobotní 
cestovatelské výpravy, jichž se zúčastnila řada 
žáků a žákyň traplické základky. Od podzimu 2010 
až do konce roku 2011 jsme navštívili hned 
několikrát matičku měst Prahu – pokaždé s jiným 
cílem: jednou jsme prošli celý Pražský hrad, 
podruhé pojezdili metrem, tramvají i lanovkou a 
prošli zrcadlové bludiště a viděli Prahu z  výšin 
Petřínské rozhledny, potřetí jsme prozkoumali 
historická náměstí a Karlův most a vyfotili se u zdi 
Johna Lennona, počtvrté nám bylo tak horko, že 
někteří z nás se vykoupali ve Vltavě (však byl 
konec září), popáté jsme poctivě prošli celou nově 
otevřenou expozici Národního technického muzea 
a pošesté jsme si dopřáli Prahu vánoční – trhy na 

Vyšehradě, Václavském i Staroměstském náměstí. 
Kam naše kroky povedou při sedmé pražské 
výpravě? 

No, vlastně to příští dobrodružství nás přivede do 
Prahy už podesáté, protože třikrát jsme se vydali 
nejen za hranice všedních dnů, ale i dále za Prahu! 
Po prosluněném výšlapu na posvátnou horu Říp v 
říjnu 2010 jsme si totéž vyzkoušeli v říjnu 2011 
(ještě více sluníčka...) a snad i letos na podzim tuto 
pouť zopakujeme. Také jsme byli v Plzni, kromě 
prohlídky centra a výšlapu na věž nejvyššího 
kostela v Česku jsme se prošli i plzeňským 
podzemím. 

Pro úplnost dodejme, že naší první sobotní 
výpravou byla cesta na magický hrad Houska. 
Nikoho si nevzal čert, takže více než dvacet dětí se 
úspěšně dopotácelo pod Bezděz na vlakové 
nádraží a před půlnocí jsme byli všichni doma! 

Mgr. Ivo Vojtík, učitel 

Evropská spolupráce  
 
Naši žáci z 1. stupně se pravidelně  od roku 2009 
nadšeně a aktivně zapojují do projektů eTwinning,  
což je aktivita, která rozvíjí mezinárodní spolupráci 
škol na dálku prostřednictvím informačních 
technologií.  S využitím  internetu mohou školy 
navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací 
projekty na dálku.   
 
Se Základní školu ve slovenské Iži žáci pracovali 
na projektu „Ochrana životního prostředí“, učili se 
jak v každodenním životě nezapomínat na přírodu 
kolem nás,  jak se v zimě starat o zvířata, jak 
pohostit  hladové ptáčky. Povídali jsme si o soutěži 
Pták roku, pozorovali pomocí webkamery zvířata 
v záchranné stanici Makov. 
 
V dalším roce jsme se v projektu „Slunečnice“ , 
společně s kamarády ze Základní školy v Púchove 
na Slovensku  věnovali pěstování a pozorování 
vegetačního období slunečnice, zpracovávali úrodu 
a povídali si o tom, že potraviny se na stole 
neobjeví  jen tak, že je za tím kus práce přírody a 
člověka. V rámci celosvětového dne věnovaného 
ochraně biologické rozmanitosti přírody jsme si 
přečetli příběh o vrabci a uspořádali několik výletů 
do okolí, setkali se s myslivci na besedě a do školy 
jsme donesli své domácí zvířecí mazlíčky v rámci 
povídání o mláďatech, chodili se pak na ně dívat i 
žáci z ostatních tříd. 
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V letošním školním roce se do projektů zapojili i 
naši prvňáčci. Společně s žáky ze Základní školy 
v Púchove a ze Základní školy v polském Olsztynu 
spolupracujeme na projektu kalendáře „Čtyři roční 
období“, žáci si vyměňují svoje  kresby, fotografie a 
školní práce,  které prezentují naši školu, kulturní a 
folklorní tradice.  
V eTwinning  projektech žáci využívají v praxi své 
znalosti, možnosti  informačních technologií, 
setkávají se s kulturními odlišnostmi evropských 
národů  a učí se týmové spolupráci, postupně 
začneme komunikovat i v anglickém jazyce. 
 
Jsou to zatím jen malé projekty, ale svým dosahem 
tvoří mozaiku celoevropské spolupráce,  o níž 
hovořil již učitel národa Jan Amos Komenský.  
 

Mgr. Yvetta Mucková, učitelka 
 
 Soubor Hrozének 
 

  

Dětský folklórní soubor Hrozének funguje již od 
roku 2008 jako kroužek při Základní škole 
v Traplicích pod vedením paní Moniky Obdržálkové 
a paní Martiny Hnilové, se souborem pomáhá také 
paní Oldřiška Malovaná.  

V současné době má soubor 20 členů, děti od 
mateřské školky až po šestou třídu základní školy. 
Za krátkou dobu působení se v souboru vystřídalo 
již několik dětí. Ale těší nás, že jsou mezi námi i 
stálice, které folklór a lidová tvorba vzala za 
srdíčko, a táhnou to s námi již čtvrtým rokem. 

 
Malí folkloristé: 
Ondřej Březina, Adam Hnilo, Jakub Hnilo, Dominik 
Mašlík, Ondřej Mašlík 
 
Malé folkloristky: 
Nikola Bačinská, Michaela Budínová, Sarah Helena 
Hánová, Lucie Hradcová, Klára Jurníčková, Libuše 
Kotasová, Kristýna Lichá, Michaela Obdržálková, 
Amálie Oulehlová, Jana Pekárková,  
Kateřina Slavíková, Aneta Svobodová, Nela 
Pololáníková, Simona Tichá, Zoe Tomáštíková 

Za myšlenkou založit folklórní kroužek byla 
snaha  ukázat dětem při dnešní hektické době, že i 
minulost má své kouzlo, a že existují i tradice 
spojené s lidovou písničkou a tancem.  

Repertoár souboru vychází především z tanců, 
písní a zvyků Uherskohradišťska. Občas se ovšem 
„zatoulá“ i do jiných oblastí Slovácka a na 
Slovensko. 

Děti jsou velmi pilné a chtějí se učit novým věcem. 
Není na děti kladen nárok pro perfektní nacvičení 
nějakého pásma, ale spíše chceme, aby se naučily 
nějakou tu písničku a pomohly tak udržet místní 
zvyky a tradice. Na druhou stranu, dobře zatančené 
pásmo s krásně zazpívanými písničkami odměněné 
mohutným potleskem taky není na škodu. A to by 
mělo být jednou z motivací pro ty naše menší 
tvorečky v dospěláckém světě. Rozhodování na 
zkouškách, kdo a proč bude mít zrovna „sólo“, není 
věru lehké. Důkazem toho všeho, že nás to hlavně 
baví a chceme pokračovat, je účinkování na 
menších akcích regionálního charakteru. 
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Vystoupení za uplynulý rok 2011 nebylo zrovna 
málo: 

• Fašank Traplice (26. února 2011) 
• Babický slavíček (19.března 2011) - 

pěvecké soutěže jednotlivců pořádané 
Folklórním souborem Kalinka se zúčastnili 
Michaela Budínová a Ondřej Březina, kdy 
si Ondra vyzpíval 1. místo v kategorii dětí 
ve věku od 7 do 10 let 

• Folklórní odpoledne v Traplicích (4.června 
2011) – pořádal přímo soubor Hrozének 
pod záštitou Obecního úřadu v Traplicích 

• Vystoupení pro 70-desátníky na Obecním 
úřadě v Traplicích (11.června 2011) 

• Přehlídka dětských folklórních souborů v 
Jankovicích (18.červena 2011) 

• Švestkový festival na Košíkách (20.srpna 
2011) 

• účast na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti (11.září 2011) 

• účast jednotlivců na Hodech v Traplicích 
(1.října 2011) 

• Vystoupení pro důchodce na Obecním 
úřadu v Traplicích (16.listopadu 2011) 

• Zpívání u vánočního stromečku (4.prosince 
2011) 

• Koledování na vánoční besídce Základní 
školy Traplice (21.prosince 2011) 

• a během roku jsme několikrát vítali občánky 
na Obecním úřadě v Traplicích 

I v letošním roce budeme mít spoustu vystoupení. 
V nejbližší době budou tyto: 

• Krojový ples v Traplicích (4.února 2012) 
• Vítáme Velikonoce na Halenkovicích 

(31.3.2012) 
• Pořádání Folklórního odpoledne v Traplicích 

(2.června 2012) 

Správný folklorista musí kromě nádherného hlasu a 
nadaného těla mít také tradiční traplický kroj. Proto 
stojí za zmínku, že soubor využívá kroje z majetku 
Základní a Mateřské školy v Traplicích. Z důvodu 
nedostatečujícího  počtu byly pořízeny další nové 
kroje za podpory Obecního úřadu v Traplicích. 

Děti i rodiče, kteří si myslí, že být členem souboru 
je to „pravé ořechové“, ať neváhají a přijdou se 
podívat na naše zkoušky. 

 

Tančíme a zpíváme každé pondělí od 15.15 hod 
v tělocvičně Základní školy v Traplicích. 

Těšíme se na společné setkání při nejrůznějších 
akcích. 
 

Monika Obdržálková  a Martina Hnilová 
 

SDRUŽENÍ A SPOLKY 
 

Sbor dobrovolných hasi čů 

Sbor dobrovolných hasičů patří k nejstarším v obci, 
byl založen v roce 1903 a v roce 2003 oslavil  sbor 
100 let činnosti. V roce 2010 se sbor aktivně 
zúčastnil mnoha zásahů,  lze uvést např. požár 
seníku v Košíkách 15.5., čerpání vody v Sadech 
3.6., požár v Huštěnovicích 16.7.  

Hasiči nezapomínají ani na naše děti,  a proto dne 
20.10. uspořádali Den u hasičů pro žáky 1. stupně 
základní školy. Děti si se zájmem prohlédly 
hasičskou techniku a na závěr shlédly ukázku 
zásahu jednotky při požáru.  
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Přehled akcí v roce 2012 

Datum a 

čas 
Akce 

Místo 

konání 

15. 1. 2012 
od 10.00 

Výroční valná 
hromada SDH 

OÚ Traplice 

28. 1. 2012 
od 9.00 

Košt slivovice Klubovna SDH 

18. 2. 2012 
Končiny - 
průvod masek 

 

květen 2012 
Okrskové 
závody SDH 

prostor hřiště 
Traplice 

 

Členové zásahové jednotky: 

Zdeněk Žiška – velitel jednotky, Ladislav Zich – 
zástupce velitele, Bronislav Sehnal, Jaroslav Pelka  
– velitelé družstva, Petr Vašíček, Aleš Zlámal, 
Svatoslav Trávníček – strojníci, David Novák – 
technik služby, Václav Polášek, Antonín Bursa, 
Martin Obdržálek, Tomáš Zlámal, Petr Lichý, David 
Maňásek, Jiří Požár, Václav Matoušek, Martin 
Droppa, Tomáš Pelka – hasiči 

Občanům připomínáme důležitá telefonní čísla, 
na která mohou volat v případě potřeby:   572 
572 616, 572 572 626 

Zdeněk Žiška, velitel jednotky 

 

Myslivecká spole čnost 

Posláním zájmové organizace bylo a je pečovat 
spolu se správou zdejšího polesí o chov a 
zušlechtění lesní zvěře. V čase založení i později 
museli členové tohoto sdružení spolu s lesníky a 
hajnými čelit aktivitě pytláků, kteří si tímto 
nezákonným způsobem, zejména v době 
nezaměstnanosti ve třicátých letech, částečně 
zajišťovali obživu pro své rodiny.V roce 1962 kdy 
vyšel nový zákon o myslivosti a honební revíry 
musely mít rozlohu nad 1000 hektarů, se sloučily 
myslivecké společnosti z Traplic, Jankovic a Košíků 
a pečovaly o polesí společně až do roku 1993 kdy 
se sloučené myslivecké sdružení opět rozdělilo, 
protože honební revíry již nemusely mít  tak velkou 
rozlohu.  

Od tohoto roku  myslivci  pod hlavičkou Myslivecká 
společnost Traplice opět hospodaří samostatně.  

Myslivecké sdružení zakoupilo pro společenskou 
činnost chatu za křižovatkou cest Traplice-
Jankovice-Košíky nazvanou „Chata v Podlesí”. 
Chata slouží sdružení nejen jako klubovna, ale 
pořádají se zde i akce pro veřejnost  a společenské 
zábavy s nabídkou myslivecké kuchyně. 

Myslivci kromě společenských akcí vloni věnovali 
čas i  naší základní škole. V pátek 14.10.2011 se 
vydali podzimní přírodou k myslivecké chatě 
v Podlesí žáci prvního stupně,  aby společně 
s našimi myslivci uspořádali besedu 
k projektovému dni Podzim. Po příchodu  dětem 
připravili oheň pro opékání špekáčků a jakmile si 
děti naplnily bříška touto dobrou a teplou 
svačinkou, povyprávěli  členové o práci v revíru, o 
ochraně přírody a dětem  ukázali i vycpaná zvířata. 
Na závěr děti shlédly ukázku výcviku loveckého 
psa. Projektový den se všem dětem líbil a společně 
se dohodli na dalších akcích. 

                          Redakce 

Občanské sdružení  kaple Panny 
Marie Růžencové  

Postavit kapli v naší obci se pokoušelo několik 
generací před námi. Důvody, proč se to nepodařilo 
byly různé, zajištění dostatku financí, výběr a 
zajištění stavebního pozemku, vzájemná ochota 
dohodnout se na problémech kolem stavby. V 
pozdějších letech pak nastaly politické důvody.  
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Myšlenka postavit kapli v Traplicích začala sílit po 
roce 1989, zvláště pak po příchodu sourozenců 
Honkových na faru v Jalubí v roce 2000. V té době 
byly slouženy mše svaté v provizorních prostorech 
na obecním úřadě v Traplicích. Mše byly zavedeny 
v devadesátých letech za p. faráře Miroslava 
Daniela. Dosavadní prostory na obecním úřadě pro 
mše svaté začaly být nedůstojné a nevhodné. 
Začalo se vážně uvažovat o stavbě kaple, hledalo 
se kdo bude investorem stavby, nabízely se různé 
možnosti, po delších úvahách a přemýšlení se nám 
zdálo být nejlepší založit občanské sdružení.  

Byla vypracovaná žádost na Ministerstvo vnitra i se 
všemi patřičnými přílohami a doklady. Registrace 
byla ministerstvem povolena 11.3.2002. Následně 
pak byla svolána členská schůze občanského 
sdružení dne 9.4.2002. Na této schůzi bylo 
přítomno 31 členů. Bylo nutno zvolit výbor 
sdružení, aby se mohlo pokračovat na zajišťování 
dalších úkolů, konala se i ustavující schůze 
občanského sdružení. Do výboru byli zvoleni 
následující členové: předseda - Novotný František, 
místopředsedové Bičánek Stanislav, Kolařík Jiří, 
jednatel - Bičan Josef. Členové výboru: Borusík 
Oldřich, Hrňa Josef, Tomaštík František, Neoral 
Václav, Chrástek Pavel, ing. Přílučík Pavel, 
Mrkvicová Marie, Trávníčková Anna a Pitnerová 
Věra.  

V roce 2003 proběhlo jednání o odkoupení domu 
rodiny Salátových, dům byl odkoupen občanským 
sdružením za odhadní cenu 361.940,- Kč. Odhad 
provedl ing. Miroslav Směšný. Na odkoupení domu 
nám poskytl půjčku p. farář Josef Honka.  

Pro získání finančních prostředků bylo nutno vyřídit 
povolení ke konání sbírek na Krajském úřadu ve 
ZIíně. Po vyřízení všech formalit začaly sbírky v 
obci, ve farnosti, dary dárců a dobrodinců, 
sponzorů, podnikatelů, nadací, obce. Finanční 
prostředky byly shromažďovány na účet sdružení.  

V dalším období začalo složité vyřizování podkladů 
pro stavbu kaple. Bylo nutno oslovit několik 
projektantů k vypracování návrhů a studií pro 
stavbu kaple. Pět vybraných návrhů bylo odesláno 
na arcibiskupství v Olomouci k posouzení v 
sakrální liturgické komisi. Po prohlídce komisí byl 
nám doporučen návrh ing. arch. Petra Vajčnera z 
Hodonína. Tento projektant byl osloven občanským 
sdružením k pokračování na projektu pro územní 
řízení a následně pak na stavebním povolení. Po 
dlouhém a složitém jednání se nám podařilo vyřídit 

stavební povolení u Městského úřadu v Uherském 
Hradišti dne 31.5.2006. Církevní stavební povolení 
na arcibiskupství v Olomouci nám bylo vydáno 
2.6.2006.  

 V měsíci červnu 2006 byly zahájeny zemní a 
výkopové práce. Na stavbě postupně začala 
pracovat dobrovolně se tvořící pracovní skupina ve 
složení Novotný František, Bičánek Stanislav, 
Borusík Oldřich, Neoral Václav, Tomaštík František 
a další pracovníci dle potřeby. Ještě do konce roku 
2006 se nám podařilo hrubou stavbu , včetně 
střešního pláště., dokončit. Na stavbě pracovaly 
firmy CB Kunovice, montáž nosné konstrukce z 
lepeného dřeva, vedoucí ing. Sochorec Miroslav, 
Gretes Kudlovice, montáž střešního pláště vedoucí 
Grebeníček Jan. Tato firma prováděla také veškeré 
práce tesařské, klempířské a pokrývačské. 
Pokračovalo se na vyzdívce obvodových stěn, 
kněžiště, sociálního zařízení, dokončily se odpady. 
Na stavbě pracovali Hrňa Josef, Kubina Zdeněk, 
Brázdil Zdeněk, Novák Václav, Ondruch Petr, 
Kubina Tomáš, Bičan Josef, Petrželka Jiří, ing. 
Přílučík Pavel, Hanák Ladislav, Zich Ladislav, Zich 
Oldřich, Vávra Zdeněk, Vávra Jiří, Mikuláštík, Pelka 
Jaroslav, Bičan Petr, Dibd'ák Tomáš, Novotný 
Vlastimil. Z Jalubí na stavbě pracovali Mifka Petr, 
Grebeníček, Achilles František, Korvas Leoš, 
Novotný Břetislav, Fajkus Jan. Ze Sušic Huťka 
Radek, dále pak zedník z Kudlovic p. Zapletal a z 
Huštěnovic p. Neoral Ota.  

Provedené práce v roce 2007  

Obezdívka pod střešním pláštěm, vyzdění příček, 
tepelná izolace, přizdívka uvnitř stavby, 
elektroinstalace, ozvučení, instalace vody, topení, 
vnitřní omítky, vodorovná izolace, tepelná izolace, 
betonování potěrů, tepelná izolace štítové zdi, 
omítka Grebeníček Zdeněk, výpomoc zedníků z 
Kudlovic - Snopek, Janošek, Hruška (omítky a 
potěry.) Zhotovení eurooken včetně montáže 
provedla firma Vekra z Uherského Hradiště p. 
Dočkal.  

Provedené práce v roce 2008  

Montáž vchodových dveří provedla firma Vekra z 
Uherské Hradiště, montáž tepelné izolace a 
sádrokartonů firma Horák Milan, venkovní úpravy - 
schody, dlažba, okrajníky, kanalizace, chodník - 
provedla firma SVS Corect Bílovice, provedení 
fasády firma Stavebniny Kodrla Huštěnovice., 
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obklad pískovcem v zadní části kaple p. Zdeněk 
Františák Lidečko, malování horní stropní kaple, 
čištění a nátěr nosné konstrukce bratři 
Grebeníčkovi, provedení dlažby a obkladů v celé 
kapli p. Bitomský a p. Preclík. Zhotovení nosné 
konstrukce zvonu, přestěhování zvonu p. Máčalík, 
provedení instalace hromosvodu p. Buchtík, 
celkové práce na budování opěrné zdi kolem kaple, 
usazení a zapravení podokenních desek.  

 Provedené práce v roce 2009  

Dodávka a montáž interiérových dveří. provedení 
dřevěného schodiště a zábradlí, dokončení dlažby 
kolem stavby, odkanalizování a dokončení opěrné 
zídky kolem stavby, dokončení elektroinstalace, 
montáž svítidel, montáž plynové přípojky, 
dokončení topení, kompletace vody a sociálního 
zařízení, ozvučení kaple, dodávka, montáž 
číselníku. Kompletní vybaveni interiéru, obětní stůl, 
ambón,vitráž obraz Panny Marie Růžencové, 
sedes, svatostánek, abak, lavice, varhany, křížová 
cesta, stolařské práce, vybavení nábytkem. malba, 
broušeni a nátěr předních pilířů..  

 

Získávání finančních prostředků  

Sbírky v obci chystali členové občanského 
sdružení, sbírky se konaly v letech 2004-2009. 
Sbírky prováděli - Mrkvicová Marie, Trávníčková 
Anna, Přílučíková Milada, Maňásková Marie, 
Novotná Františka, Neoralová Anna, Bičánek 
Stanislav, Neoral Václav, Tomaštík František, 
Novotný František, Tomaštíková Růžena, 
Chrástková Jiřina, ing. Přílučík Pavel, Novotný 
Vlastimil. Konání sbírek bylo povoleno Krajským 
úřadem ve Zlíně.  Provádění měsíčních sbírek v 
kostele v Jalubí bylo povoleno arcibiskupstvím v 
Olomouci. Sbírky se prováděly v letech 2006-2010.  

Získané finanční prostředky na stavbu kaple  

Sbírky v obci a kostele - 3.314.960.- Kč Obec 
Traplice - 1.200.000,- Kč  

Dary dobrodinců, občanů z Traplic a okolních měst 
a obcí, dary nadací. podnikatelů. sponzorů a 
ostatní anonymní dary - 3.754.310,- Kč  

Celkové náklady na stavbu kaple a část interiérů - 
8.269.000.- Kč  

Svěcení kaple 5. září 2009  

Kapli Panny Marie Růžencové v Traplicích posvětil 
5. září 2009 arcibiskup olomoucký mons. Jan 
Graubner. Tento slavný den bude zapsán do 
historie naší obce. Právě v tomto roce uplynulo od 
založení obce Traplice 781 let. Tento mimořádně 
slavný den si vyžádal velké přípravy. Bylo to jednak 
postavení kaple, návštěva olomouckého 
arcibiskuba a metropolity moravského mons. Jana 
Graubnera. Dále to byli významní hosté veřejného 
a politického života : poslanec parlamentu ČR - Ing. 
Ludvík Hovorka, senátor Jiří Stodůlka, hejtman 
zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, p. Uher z 
MěÚ Uh. Hradiště, starostové okolních obcí, za 
církev uherskohradišťský děkan, za okolní farnosti 
Huštěnovice, Babice, Jankovice p. farář Zlámal, p. 
farář Zbygniew Sienkovski, za jalubskou farnost 
administrátor Mgr. Miroslav Suchomel, kaplan 
Jaroslav Sládek a Michal Šálek, dále pak bývalý 
kaplan Pavel Stuška a další kněží. Kromě toho se 
této slavnosti zúčastnilo hodně věřících z okolí, 
rodáků z Traplic, dobrodinců z blízka i dálky a 
štědrých sponzorů.  

Poděkování  

Občanské sdružení kaple Panny Marie Růžencové 
v Traplicích z celého srdce děkuje všem štědrým 
dárcům, dobrodincům, nadacím, obci Traplice, 
místostarostovi p. Kolaříkovi, sponzorům, farnosti 
jalubské, rodině Honkových, otci Pavlu Stuškovi, 
projektantům Ing. arch. Petru Vajčnerovi, Ing. 
Radku Prokešovi, stavebnímu dozoru Ing. 
Miroslavu Sochorcovi, všem firmám a 
podnikatelům, všem pracovníkům, kteří přiložili 
ruce k dílu a otevřeli svá srdce svou štědrostí a 
ochotou. Bez vás všech by se nám to nepodařilo v 
tak krátké době zbudovat. Zvláštní poděkování 
patří mons. Josefu Hrdličkovi, světícímu biskupovi 
za posvěcení základního kamene a arcibiskupovi 
olomouckému mons. Janu Graubnerovi za 
vysvěcení kaple a za všechny dary. Nechť Pán Bůh 
a Panna Maria žehná všechny, kteří navštíví tuto 
kapli.  

František Novotný, předseda sdružení 
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Český zahrádká řský svaz 

Činnost organizace v roce 2011 

Časově i pracovně je nejnáročnější zajištění místní 
výstavy vín a rovněž účast našich vinařů na 
výstavách pořádaných různými organizacemi a to 
nejen v blízkém okolí, ale rovněž v Nemčiňanech 
na Slovensku. Místní výstava je tradičně pořádána 
první březnový víkend. Předchází ji vždy degustace 
dodaných vzorků. Vlivem špatných klimatických 
podmínek, které v loňském roce byly příčinou malé 
úrody hroznů, byl počet vystavených vzorků vín 
poněkud menší. Nicméně 381 vzorků dodaných 
vinaři z 20 obcí či organizací umožnil uspořádání  
organizačně velmi dobře zvládnuté výstavy na 
poměrně vysoké úrovni. Naši vinaři se v loňském 
roce zúčastnili 17 výstav vín. Toto množství je na 
hranici našich možností. Dosažené výsledky nás 
řadí do popředí v regionu. 

Po několika hubených letech patřil rok 2011 co do 
množství a kvality úrody hroznů k těm nejlepším. 
S nadějemi tedy vzhlížíme k letošní výstavě, která 
se uskuteční 3. března v tělocvičně místní ZŠ. 

Pořádáme rovněž zájezdy do jiných vinařských 
oblastí. V loňském roce to byly Mikulčice. K úplné 
spokojenosti scházela jen větší účast. Uskutečnili 
jsme několik brigádnických akcí za účelem 
provedení oprav našeho skladu a opravy oplocení  

vinohradů. Vždy koncem roku probíhá 
minidegustace mladých vín. Nejedná se o 
hodnocení, spíše jde o besedu se záměrem 
odstranění nedostatků či možného vylepšení 
předložených vzorků vín. 

Předpokládáme, že činnost spolku v letošním roce 
bude minimálně na stejné úrovni jako v letech 
minulých. Za velkou výhodu pokládáme skutečnost, 
že se v posledních letech do spolkové činnosti 
zapojila spousta mladých vinařů, což je 
předpokladem pro existenci a činnost spolku i 
v letech budoucích. 

Petr Ondruch, předseda ČZS Traplice 

Včelaři 

Základní  organizace Českého svazu včelařů 
Traplice se nachází v podhůří Chřibů a navazuje na 
činnost Včelařského spolku pro Traplice a okolních  
7  obcí -  Babice, Huštěnovice, Kudlovice, Sušice, 
Jalubí, Jankovice a Košíky. Spolek byl založen 

v roce 1929 za účasti 14 včelařů, kteří si zvolili 
výbor ve složení:  Hučík František – předseda, 
Remeš Josef – místopředseda, Skoumal Bedřich – 
jednatel, ve výboru zasedli rovněž Jan Valer 
z Jalubí, Pavel Fornál z Jankovic, Teofil Jabůrek 
z Košíků a František Gregor.  

Po pěti letech činnosti měl spolek již 42 členů a 
v roce 1934 začínají odebírat časopis Moravská 
včela a nakupují zařízení pro ulehčení práce. 
Rovněž nakupují semena komonice bílé a 
svazenky a vysazují keře lískových ořechů. V roce 
1936 spolek zakoupil vařák na vosk a zapojil se do 
pořádání zemědělské výstavy v Uherském Hradišti, 
která se konala v roce 1937. V květnu se včelaři 
zúčastnili valné hromady pro stavbu družstevního 
cukrovaru, který se měl postavit v Novém Městě 
nad Váhom.  

Spolek se zapojil i do společenské činnosti a 
v únoru 1938 uspořádal první včelařský ples.  
Zavedly se příspěvky ze včelstva ve výši 2 Kč,  
které se odváděly na ústředí. V srpnu proběhl kurz 
pečení medového pečiva. V průběhu válečných let 
spolek pracoval v omezeném rozsahu aby 
nenarušoval tehdejší zákony. 

Po převratu v roce 1948 byl zvolen akční výbor, 
který prověřoval členy a zjišťoval, zda ve spolku 
není člen, který se provinil proti lidově 
demokratickému režimu. V roce  

1949 měl spolek 74 členů a hospodařil s 526 
včelstvy. Nastává přídělový systém cukru a na 
dodávky medu, proto je přidělen poradce a včelaři 
jsou povinni uhynulá včestva dosadit a ještě o 20% 
navýšit. Je zavedeno povinné vyšetření zimní měli. 
Celá padesátá léta se vyznačují budováním 
družstevních včelínů,  pořádáním přednášek a 
besed. 

Sedmdesátá léta se vyznačují velkou aktivitou 
zájmových organizací, pořádají se zájezdy a 
včelařské plesy, pokračují kurzy medového pečiva 
a odborné přednášky. Zakládají se včelařské 
kroužky při Základní škole Traplice a Kudlovice, 
vedoucí kroužků byli p. Drábek Vladimír a p. 
Petrželka Jiří. V té době měl spolek 94 členů a 691 
včelstev a dále rostl počet včelstev. Rok 1984 je 
pro všechny včelaře kritický, protože se začíná 
v okolních organizacích objevovat roztoč „varoa 
destructor“, který napáchal velké škody na 
včelstvech. Nastává dlouhodobý boj s roztočem, 
zkušenosti s léčením nebyly velké ale přesto se 
podařilo včelstva udržet a ani činnost organizace 
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neochabla, členové vysazovali vrby, lípy a jiné 
rostliny a keře, jezdili na odborné zájezdy a 
pořádali včelařské plesy.  V roce 1989 již měla 
základní organizace 85 členů  a 931 včelstev, 
výnos medu se pohyboval kolem 5,5 kg na 
včelstvo, největší chov  měl p. Veselý se 120 
včelstvy a p. Vojtěšek se 70 včelstvy.  

Pak však v dalších létech nastává útlum, v prodeji 
medu nastal chaos a med nikdo nevykupoval. 
Devadesátá léta jsou ve znamení poklesu počtu 
včelařů i včelstev. V roce 1999 Základní organizace 
oslavila 70 let od založení , oslava začala 
slavnostní výroční členskou schůzí a poté 
pokračovala včelařským plesem. V červenci se 
uskutečnil zájezd do Jabloňan a Moravského krasu. 
V roce 2003 byla dlouhotrvající medovicová snůška 
a následující zimu nepřežilo 244 včelstev z nichž 
bylo v roce 2004 obnoveno 141 včelstev. V roce 
2005 měla organizace 60 včelařů a 585 včelstev 
ale následující teplá zima roku 2007 včelařům opět 
zamotala hlavu a vyšetření zimní měli napovědělo 
co se bude dít. V příštím roce padlo na varoázu 
153 včelstev a během roku se podařilo obnovit  90 
včelstev. Rok 2009 byl rokem oslav 80 let od 
založení  ZO ČSV o.s. a v únoru proběhla 
slavnostní výroční členská schůze. V srpnu včelaři 
navštívili včelařské muzeum v Chlebovicích u 
Frýdku-Místku a na zpáteční cestě skanzen 
v Rožnově pod Radhoštěm.  

V roce 2010 hospodaří 71 včelařů s 688 včelstvy, 
uskutečnil se kurz pro začínající včelaře a v září 
zájezd na včelařskou výstavu do Ostravy. Nejstarší 
včelař Florian Mikulík oslavil 95 let, dalších 8 
včelařů má více než 80 let a věkový průměr celé  

organizace je přes 50 let. Výnosy činí 10-11 kg 
medu na včelstvo, zejména díky usilovné péči o 
zdraví včelstev. V současné době  Základní 
organizaci  ČSV o.s. Traplice tvoří výbor: předseda 
p. Malenovský Antonín, Jankovice 71,  
místopředseda p.Chrástek Zdeněk, Kudlovice, 
jednatel p. Ančinec Josef, Traplice 248, pokladník 
p.Pelka Jaroslav, Traplice 73, revizní komise 
p.Kutálek František, Traplice a p.Mifka Petr, Jalubí, 
a dále všichni včelaři z uvedených obcí.  V tomto 
složení pracuje výbor již více než 16 let.  

Josef Ančinec 

 

 

Tělovýchovná jednota  Traplice  

V naší obci působí organizace sportovců již téměř 
80 let, založena byla v roce 1932. Naše 
tělovýchovná  jednota má 320 členů, z toho je nyní 
registrováno 55 hráčů. V obci Traplice v této 
sezoně 2011-2012 hraje mužstvo žáků a mužů. 
Naši žáčci jsou po podzimní části na osmém, 
bohužel posledním místě. Vzhledem malému počtu 
hráčů narozených v letech 1994-1996 mužstvo 
dorostu v soutěži nehraje. Mužstvo mužů  po 
odehrání podzimních utkání okresního přeboru 
obsadilo dvanáctou příčku. Mezi nejlepší střelce v 
našem mužstvu i v celé soutěži patří útočník 
Kolinský Tomáš. V mužstvu působí na hostování z 
jiných obcí 2 hráči. Z našich odchovanců bylo v 
loňském roce na hostování 5 dorostenců v 
Jankovicích a 4 muži v okolních obcích.  

  Ve vedení sportovního klubu působí pan 
Blecha Ladislav - předseda, dále členové výboru 
Čevela Jiří, Vranka Petr, Slavík Jaroslav, a 
Obdržálek Roman. V této sezóně se trenérského 
postu ujal sám pan Blecha Ladislav. Žáky trénuje 
Jaroslav Slavík. Vzhledem k dlouhodobému 
nedostatku malých dětí nastupují v kategorii žáků i 
děvčata, za která jsme velmi rádi. Snažíme se 
přitáhnout ke sportu co nejvíce školou povinných 
dětí. 

V letošním roce  proběhnou oslavy u příležitosti 80 
let založení Tělovýchovné Jednoty  v Traplicích. 
Program oslav dne 7.července zahrnuje dětský 
den, turnaj v kopané, přijdou zajímaví hosté a večer 
bude zábava na hřišti. 

Tříkrálová sbírka 
 
V neděli 8.ledna 2012 se rozešlo koledovat několik 
skupin dětí se svými vedoucími a „My tři králové 
jdeme k vám“ se rozléhalo odpoledne po celé obci. 
Aktivně se do letošní Tříkrálové sbírky v Traplicích 
zapojilo více než 20 lidí. Král Kašpar přál zdraví, 
Melichar štěstí a Baltazar Boží požehnání. 
Nezbytný nápis K+M+B 2012 psali posvěcenou 
křídou.  
 
V olomoucké arcidiecézi bude výtěžek věnován 
zejména na zachování sociálních služeb pro 
seniory, handicapované a lidi bez domova. 
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v olomoucké 
arcidiecézi poprvé v roce 2000 a od té doby je 
největší sbírkovou akcí Charity v naší zemi. 
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Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný Tří králů je svým 
obsahem téměř totožný s vánočním svátkem 
Narození Páně. V obou jde o to, že se Kristus 
poprvé zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené 
dítě. Ve svátku Tří králů se Kristus zjevuje i 
nevěřícím nebo jinověrcům a v postavách svatých 
králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech.  
 

 
 
 
 
Zkratka K+M+B znamená požehnání „Christus 
mansionem benedicat“  – Kristus požehnej tomuto 
domu  po celý rok, proto se za třetí křížek píše 
letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici. 
Na počátku středověku v době, kdy se latina 
pomalu ale jistě měnila z hovorového jazyka na 
jazyk vzdělanců, přišla na řadu lidová představivost 
a ze zkratky požehnání domu a těm, kdo vněm 
přebývají, se stala legenda o třech králích – 
Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Vážení 
spoluobčané,  v letošním roce jste podpořili 
charitativní projekty částkou      21 642 Kč.  
Jménem Charity Vám děkujeme. 

Karel Polák 
 
 

Slavnosti vína v Uh. Hradišti 

 

O víkendu 10. – 11. září 2011 proběhly v Uherském 
Hradišti tradiční Slavnosti vína a otevřených 
památek. Starosta a místostarosta obce se 
zúčastnili pátečního slavnostního zahájení v sídle 
firmy SYNOT ve Vinohradské ulici.  K účasti 
v sobotním programu odvezl krojované zástupce 
naší obce přeplněný autobus, který zajistil obecní 
úřad, přičemž mnozí využili vlastní dopravy a 

připojili se až na seřadišti ve Vinohradské ulici. 
Obec Traplice tentokrát reprezentovalo 70 
krojovaných dospělých i dětí, některé ještě 
v kočárcích, kteří se znakem obce a starostou 
v čele prošli celou trasu průvodu z Mařatic až na 
Masarykovo náměstí.  

Součástí byla i prezentace obce v rámci 
mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré  

radnice. Naše obec byla jednou z těch, jejíž obecní 
pracovníci postavili na nádvoří stánek 
s propagačními letáky a pozorností pro návštěvníky 
v podobě ochutnávky traplického domácího 
uzeného, které za obec připravil pan P. Kuneta a 
slivovice a višňovky, které věnoval z místní 
pálenice pan J. Čevela. Obsluhu zajistily – rovněž 
v krojích – paní A. Kunetová a M.Hánová. Jelikož 
náš stánek byl neustále v obležení a pochutiny 
velice rychle mizely, lze usuzovat, že traplický 
stánek byl jedním z nejúspěšnějších. 

Obec Traplice následně získala z grantu Nadace 
děti, kultura, sport finanční příspěvek na organizaci 
naší účasti a podporu folklórních tradic v obci 
částku 62 075,- Kč, která byla rozdělena po 
odečtení nákladů mezi účastníky průvodu na 
pořízení, popř. doplnění jejich krojů o chybějící 
součásti.  Slavnosti vína se z pohledu obce i vlivem 
téměř letního počasí velmi vydařily, snad tato 
pěkná tradice bude pokračovat i v příštích letech, 
kdy hrozí omezení finančních prostředků od firmy 
SYNOT jako důsledek nového zákona o zdanění 
hazardu. 

 Při pohledu na krojované účastníky z Traplic, 
z nichž většina jistě nepodmiňuje účast finanční 
odměnou, věříme, že tradice zůstane zachována. 

Ing. Milan Rozum, starosta 

 
 
Počasí v Traplicích v roce 2011 

 
V naší obci se nachází meteorologická stanice, 
která již od roku 1988 zaznamenává pravidelně 
každý den meteorologické údaje (teplota, tlak, 
srážky, atd.). Máme tedy dokonalý přehled o počasí 
v Traplicích za posledních cca 25 let a loňský rok 
nebyl výjimkou. 
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Nijak výjimečný leden vystřídal suchý únor, kdy 
spadlo pouhých 4,3 mm srážek. Ani březen se 
vláhou nepředal – teplotní průměr 4,1 C ovšem 
nastartoval vegetační období, které i srážkami 62,3 
mm vydatně podpořil teplý duben. Staré pranostiky 
občas vycházejí, třeba ta o ráji ve stodole. Typicky 
chladný květen, srážkově průměrný, střídá utěšený 
červen. Léto se ujalo vlády se vší poctivostí. 
Červnové zápisy hovoří o čtrnácti letních a jednom 
tropickém dnu. Studený a deštivý červenec nabízel 
letní pohodu pouhé dva týdny. Modré oblohy a 
slunce nad hlavou jsme si užívali až v srpnu. 
Dešťových kapek pomálu, srpnový teplotní průměr 
19 C svlékal do plavek. Aby ne, se sedmnácti dny 
nad 25 C a šesti nad 30 C. Opravdu zářivé září 
přálo dozrávání bohaté úrody ovoce, ale listí 
vysílených stromů barvilo se do hněda 
nedostatkem vláhy. Ani říjen nevylepšil srážkový 
deficit, postupně narůstající už od srpna. Koncem 
října chybělo 50 litrů na metr čtvereční. Listopadová 
srážková statistika nemá obdobu za poslední dvě 
staletí. Prostě nebylo co zapsat. Spadlo 1,4 mm, a 
to ani v dešti, jen dvakrát trošku mrholilo. Teplý a 
na vodu rovněž skoupý prosinec doplnil konečný 
srážkový deficit na 116 mm. Rok 2011 byl 
hodnotou 9 C průměrný, srážkami 487,6 mm druhý 
nejsušší po roce 1988. 
 
Zajímavosti o počasí z let 1988 - 2011 

 
Nejteplejší rok 2000 (průměr 10,4 °C) 
Nejchladnější rok 1996 (průměr 7,4 °C) 
Nejteplejší měsíc srpen 1992 (průměr 22,7 °C) 
Nejchladnější měsíc leden 2006 (průměr -7 °C) 
Nejteplejší den 13.8.2003 (37,3 °C)  
Nechladnější den 24.1.2006 (-23,4 °C) 

 
Nejteplejší tropická noc 3.8.1994 (21,5 °C) 
Počet nadprůměrně 
teplých roků 11 
Nejvyšší úhrn ročních 
srážek 2010 (817,2 mm) 
Nejnižší úhrn ročních 
srážek 1988 (483,2 mm) 
Nejvyšší úhrn 
měsíčních srážek červenec 1997 (262,1 mm) 
Nejnižší úhrn měsíčních 
srážek duben 2009 (3 mm) 

 
Jaromír Bezdíček 
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Na co jsme hrdí 

Slovácké hody s právem v Traplicích 

Slovácké hody mají v Traplicích již dlouholetou tradici. Až na pár výjimek se tento „největší svátek v roce“ slavil 
pravidelně každý rok. Jako dlouholetý aktivní účastník hodů bych si dovolil obohatit náš zpravodaj o několik 
řádků věnovaných této krásné tradici. 

Velmi pěkné vzpomínky mám na období, kdy nás na "hodových zkúškách" připravovali manželé Novotní. Pod 
jejich vedením jsme dostali do krve hlavní hodové zásady, ze kterých těžíme dodnes. Naučili nás zpěvu, tanci 
a úctě ke kroji, ale hlavně tomu, že hody a hodovou zábavu dělá chasa.  

Postupem času se z hodů stal fenomén. Počet krojovaných se každým rokem zvyšoval. V Traplicích se aktivně 
hodů účastní i spousta přespolních šohajů a děvčic.  Velkou roli sehrál také přesun termínu hodů.  

Původní Martinské hody, které se konaly v listopadu, s sebou mnohdy přinášely nepříznivé a chladné počasí. 
Někdo může namítnout, že tím došlo k porušení tradice, z dnešního pohledu je ale zřejmé, že to byl krok 
správným směrem. 

 

 

 

V současnosti se Traplice mohou pochlubit krojovaným průvodem, za který by se nestydělo ani naše okresní 
město.  Myslím, že se naší hodové chase v širokém okolí  jen málokterá  vyrovná. Při návštěvách hodů v 
okolních obcích můžeme vidět, že projev hodové chasy se často omezuje pouze na jednorázová vystoupení 
(pásma). Naproti tomu v Traplicích je chasa aktivní po celý večer a to jak zpěvem, tak i tancem. Zkrátka 
vytvořila se parta lidí, kterým je spolu dobře a kteří se spolu rádi baví.  

Nutno podotknout, že působení traplické hodové chasy se neomezuje pouze na účast na hodech. Díky ochotě 
a profesionálnímu přístupu manželů Hrňových se z hodové chasy podařil vytvořit téměř folklorní soubor. 
Hodová chasa tak svými vystoupeními obohacuje Krojový ples, Fašank, Slovácké slavnosti vína a také 
Štěpánské koledování a Šlahačku. Většinu ze jmenovaných akcí též spolupořádá.  
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Jelikož se v tomto zpravodaji věnujeme zvláště událostem předešlého roku, je třeba se také zmínit o loňských 
hodech. Stárky se nám podařilo "zajistit" za pět minut dvanáct. Hlavně jim a jejich rodičům patří velký dík, 
rotože bez stárků by hody nebyly. Doufám, že chasa dobře poslouchala pana starostu při povolování hodů a v 
letošním roce si stárky mezi sebou vybere sama.  

V traplických kuloárech již proběhla informace, že stárci na tento rok už vybráni jsou - dobrá zpráva! Jinak 
loňské hody byly opět jedny z nejlepších, které jsem zažil. Nádherné počasí po celý víkend, excelentní projev 
stárků, chasa opět potvrdila svoje kvality a myslím, že každý si přišel na své. 

Závěrem musím zdůraznit že jsem hrdý na to, že patřím k traplické hodové chase a k traplickým hodům a 
doufám, že i nadále patřit budu (i když v poněkud jiné roli). 

Do budoucna přeji traplické chase aby pokračovala v nastaveném trendu a aby byla hrdou nositelkou naší 
krásné hodové tradice. A mějme na paměti, stále je co zlepšovat.  

„Čí sú hody?“ 

          Ing. Petr Kuneta 

 

 

OSOBNOSTI   KOLEM   NÁS 

 

Každý z nás je výjimečnou a ojedinělou osobností a každý z nás umí či dovede nejlépe něco jiného. 
O každém se dá napsat pár slov, protože náš život je složen z pestrobarevné mozaiky věcí 
neobyčejných, ale i těch zdánlivě všedních, které by ale neměly být zapomenuty. Zkusíme se proto 
dívat kolem sebe a připomínat si občany, kteří jsou či byli traplickými rodáky nebo v Traplicích žili 
nebo žijí. Určitě najdeme spoustu zajímavých osudů a příběhů. 

Všeci dobří rodáci z Traplic (1) 

generálmajor Ing. Jaroslav Vinkler, CSc.  

Dne 21. 1. 2012 se dožil 88 let Jaroslav Vinkler,  významný člen Slováckého krúžku v Praze, dlouholetý člen 
výboru a také jeho dlouholetý předseda (starosta). Narodil se v roce 1924 v Traplicích. Dětství strávil v 
severomoravském pohraničí ve Studénce, kam rodina odešla z existenčních důvodů a odkud musela odejít v 
důsledku německého záboru v r. 1938 a vrátit se zpět do Traplic. Vystudoval obchodní akademii v Uherském 
Hradišti, po maturitě za 2. světové války pracoval v dělnických profesích a byl totálně nasazen.  
Po válce vystudoval Vysokou školu obchodní v Praze. Nastoupil vojenskou presenční službu a poté se stal 
vojákem z povolání a postupoval až do hodnosti plukovníka gen. štábu v r.1968, kdy se připojil k těm, kdo 
nesouhlasili se vstupem „spřátelených“ armád. Následkem toho byl zproštěn vojenské služby a pracoval pak v 
podniku Kancelářské stroje jako programátor. Po sametové revoluci byl rehabilitován a povýšen do hodnosti 
generálmajora.  
 
 
Do Slováckého krúžku vstoupil podle zápisů strýce Hanáka už jako student v r. 1945. 
Od r. 1970 se začal zajímat o činnost krúžku intenzivněji, zapojil se i do muziky jako houslista. Byl navyklý 
určitému řádu a pořádku, proto mu vadila organizační roztříštěnost i to, že historie krúžku žila jen v myslích 
pamětníků a v neuspořádaných, různorodých podkladech. To ho vedlo k tomu, že přijal funkci člena výboru. V 
letech 1987 až 1991 byl jeho předsedou. V tomto období krúžek získal právní subjektivitu. 
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Poté pracoval i nadále jako archivář a sbíral podklady z dobového tisku, aby z nich vytvořil ojedinělé dílo 
„Praha a Moravští Slováci“. Kniha vyšla v r. 1996 ke 100. výročí krúžku. Předcházela jí brožura „Moravští 
Slováci v Praze“ (1988). Na ni pak navázala podrobnější a hlouběji i do větší šíře pojatá zmíněná kniha. 
Jaroslav Vinkler rád citoval 
slova sochaře a jednoho ze zakladatelů krúžku F. Úprky, že je nutno zachytit krásu lidové tvorby: „… ty 
štětcem, ty perem, ty notou…“. Sám se tím řídil a svojí knihou vytvořil plastický obraz vzniku Slováckého 
krúžku v r. 1896 jako výsledek snah o sdružování Moravanů v Praze, v širších souvislostech tehdejšího vývoje 
české společnosti. Zahájil vydávání časopisu krúžku Vědomosť a byl jeho prvním redaktorem.Obětavě se 
věnoval organizaci moravských plesů a setkávání spřátelených krúžků. 
 
Byl také vedoucím kolektivu, který zpracoval dějiny rodné obce, jež vyšly tiskem péčí Obecního úřadu v 
Traplicích. Je čestným občanem obce Traplice. Životní jubileum Jaroslava Vinklera bylo vzpomenuto na 
besedě krúžku dne 14. ledna 2009 a dohodnuto vyslání delegace gratulantů. Tak se na oddělení péče o 
vojenské veterány v ÚVN, kde je dlouhodobě hospitalizován, postupně shromáždili: J. Čajová, L. Novotná 
(rodačka z Traplic, redaktorka ČRo 3), pánové L. Kleinhampl, J. Mikulčák, A. Slovák, M. Říha a J. Hlaváč. 
Starosta Miroslav Říha pak přednesl oficiální blahopřání, doprovázené kyticí a dárkovým košem od krúžku. 
Připilo se na zdraví, zazpívalo, zavzpomínalo na prožité chvíle v krúžku, na setkání s přáteli z Brna a 
Bratislavy, na vývoj našeho „volného sdružení“. Lze objektivně říci, že působením Jaroslava Vinklera dostala 
činnost krúžku pevnější obrysy, a že došlo k rozvoji a obohacení činnosti příchodem nadšených mladých 
muzikantů, zpěváků a tanečníků. Dnes se díky tomu jeví Slovácký krúžek Praha jako konsolidovaný spolek s 
pravidelnou účastí kolem 100 lidí na besedách, s řadou nových aktivit ve folklorní oblasti. 
 

 

I přes určitý zdravotní handicap má Jaroslav Vinkler stále napilno. Společně s přáteli z krúžku a za vydatné 
pomoci další traplické rodačky Lenky Novotné  z Českého rozhlasu připravuje podklady pro svou další knihu, 
kterou chce věnovat svým vzpomínkám na rodnou obec, na mládí, profesionální činnost v armádě.  
 
Má nespornou zásluhu na propagaci dobrého jména naší obce a patří mu náš upřímný dík.  
 

 Vědomosť Slováckého krúžku, Karel Polák 
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Kalendář akcí na rok 2012 
    
 

 

AKCE  TERMÍN 

Tříkrálová sbírka 2012 8.1.2012 

Školní ples 21.1.2012 

Košt slivovice 28.1.2012 

Krojový ples 4.2.2012 

Turnaj v kuželkách 11.2.2012 

Fašank (končiny) 18.2.2012 

Košt vína 3.3.2012 

Šlahačka 9.4.2012 

Okrsková soutěž hasičů 2. polovina května 

Folklorní odpoledne 2.6.2012 

80. výročí založení TJ a dětský den     7.7.2012 

Slovácké hody 6.-7.10.2012 

Den vzniku československa (ohňostroj) 28.10.2012 

Rozsvícení vánočního stromu 2.12.2012 

Štěpánské koledování 26.12.2012 

Vánoční koncert v kapli 29.12.2012 

Silvestrovský přípitek u Obecního úřadu 31.12.2012 
Změna termínů akcí vyhrazena 
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Různé informace co se mohou hodit 

 

Jízdní řády 

Uherské Hradišt ě – Jankovice a zp ět 
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.  
 
Zastávky Mhd   5 35 3 37 7 9 11 13 15 17 
        X                  
      X 14 6+   6+ X   6+   Xm 
  Uherské Hradiště,aut.nádr.  MHD od 6:25 6:25 6:30 ... 8:15 9:05 ... 11:15 ... 13:35 
  Staré Město,hřbitov  MHD | 6:29 6:29 6:34 ... 8:20 9:08 ... 11:20 ... 13:39 
  Staré Město,Dvorek  MHD | 6:30 6:30 6:35 X  8:21 9:09 ... 11:21 ... 13:40 
  Staré Město,Huštěnovská  MHD | 6:31 6:31 6:36 14 8:22 9:10 X 11:22 ... 13:41 
  Huštěnovice    | 6:35 6:38 6:40 7:20 8:27 9:15 11:10 11:28 ... 13:48 
  Huštěnovice,rozc.k žel.st.0.3    | 6:36 6:39 6:41 7:21 8:28 9:16 11:11 11:29 ... 13:49 
  Sušice,Nová ulice    | 6:37 6:40 6:42 7:22 8:29 9:17 11:12 11:30 ... 13:50 
  Sušice    | 6:38 6:41 6:43 7:24 8:31 9:19 11:14 11:32 ... 13:52 
  Traplice,hor.konec    | 6:41 6:45 6:46 7:27 8:35 9:23 11:18 11:36 X 13:56 
  Traplice    | 6:42 6:46 6:47 7:29 8:36 9:24 11:20 11:37 12:35 13:58 
  Traplice,škola    | 6:44 6:47 6:48 7:31 8:37 9:25 11:23 11:38 12:36 14:01 
  Jankovice,rozc.4.0    | | | 6:51 ... | | | 11:41 12:38 | 
  Košíky    | < 6:53 < ... 8:43 9:32 11:27 11:45 12:42 14:06 
  Jankovice,rozc.4.0    | | ... 6:51 ... 8:46 9:35 11:30 11:48 12:44 14:09 
  Jankovice,dol.konec    | 6:52 ... 6:56 ... 8:52 9:41 11:36 11:54 12:48 14:14 
  Jankovice,střed    v 6:53 ... 6:57 ... 8:53 9:43 11:37 11:55 12:49 14:15 
  Jankovice,hor.konec    př 6:54 ... 6:58 ... 8:55 9:45 11:38 11:57 12:50 14:16 
             

Zastávky Mhd   19 21 23 25 27 29 31 33 
      X          6+     
      70 Xm + X X 27 X   
  Uherské Hradiště,aut.nádr.  MHD od 14:45 15:10 16:05 16:15 17:15 18:15 19:15 ... 
  Staré Město,hřbitov  MHD | 14:49 15:14 16:09 16:19 17:19 18:19 19:19 ... 
  Staré Město,Dvorek  MHD | 14:50 15:16 16:10 16:20 17:20 18:20 19:20 ... 
  Staré Město,Huštěnovská  MHD | 14:51 15:17 16:11 16:21 17:21 18:21 19:21 Xm 
  Huštěnovice    | 14:58 15:23 16:17 16:28 17:28 18:27 19:27 22:55 
  Huštěnovice,rozc.k žel.st.0.3    | 14:59 15:24 16:18 16:29 17:29 18:28 19:28 22:56 
  Sušice,Nová ulice    | 15:00 15:25 16:19 16:30 17:30 18:29 19:30 22:57 
  Sušice    | 15:02 15:27 16:21 16:32 17:31 18:31 19:32 22:58 
  Traplice,hor.konec    | 15:06 15:30 16:25 16:36 17:35 18:35 19:36 23:01 
  Traplice    | 15:13 15:32 16:26 16:38 17:38 18:37 19:37 23:02 
  Traplice,škola    | 15:15 15:33 16:27 16:39 17:39 18:38 19:38 23:03 
  Jankovice,rozc.4.0    | 15:18 15:36 16:30 | 17:43 18:41 19:42 | 
  Košíky    | 15:22 15:39 < 16:46 17:47 18:44 19:45 23:09 
  Jankovice,rozc.4.0    | ... ... 16:30 16:50 | | | | 
  Jankovice,dol.konec    | ... ... 16:36 16:58 17:55 18:51 19:52 23:17 
  Jankovice,střed    v ... ... 16:37 16:59 17:56 18:53 19:54 23:18 
  Jankovice,hor.konec    př ... ... 16:38 17:00 17:57 18:55 19:56 23:20 
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X 

 
 
jede v pracovních dnech 

6 jede v sobotu 
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 
14 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 
m spoj 17 vyčká v zastávce Huštěnovice příjezdu spoje 62 linky 740360 nejvýše 4 minut 

 Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. 

< spoj jede po jiné trase 

| spoj příslušnou zastávkou projíždí 

 

 

 

 

Zastávky Mhd   4 6 8 32 34 12 10 22 2 16 
                X    X      
        6+ X     14 6+ 17   Xm 
  Jankovice,hor.konec    od ... 5:05 5:35 ... ... 7:00 7:00 7:00 ... 9:50 
  Jankovice,střed    | ... 5:06 5:36 ... ... 7:02 7:03 7:03 ... 9:52 
  Jankovice,dol.konec    | ... 5:08 5:37 ... X  7:03 7:05 7:05 ... 9:53 
  Jankovice,rozc.4.0    | X | | ... 14 | | | ... | 
  Košíky    | 4:45 5:16 5:46 ... 7:02 < 7:13 7:14 X  10:01 
  Jankovice,rozc.4.0    | 4:48 | | X  | | 7:16 7:17 14 | 
  Traplice,škola    | 4:51 5:21 5:51 14 7:09 7:14 7:18 7:20 7:36 10:07 
  Traplice    | 4:53 5:22 5:53 6:45 7:10 7:15 7:19 7:22 7:37 10:08 
  Traplice,hor.konec    | 4:54 5:23 5:54 6:46 7:11 7:16 7:20 7:23 7:38 10:09 
  Sušice    | 4:58 5:26 5:58 6:50 7:14 7:20 7:23 7:26 7:42 10:12 
  Sušice,Nová ulice    | 4:59 5:27 5:59 6:51 7:15 7:21 7:24 7:27 7:43 10:15 
  Huštěnovice,rozc.k žel.st.0.3    | 5:01 5:28 6:00 6:53 7:17 7:23 7:26 7:29 7:45 10:16 
  Huštěnovice    | 5:02 5:30 6:02 6:55 7:18 7:25 7:28 7:31 7:47 10:17 
  Staré Město,Huštěnovská  MHD | 5:07 5:35 6:07 7:01 ... 7:31 7:33 7:40 7:53 10:23 
  Staré Město,Dvorek  MHD | 5:09 5:36 6:09 7:03 ... 7:33 7:35 7:42 7:55 10:25 
  Staré Město,hřbitov  MHD v 5:11 5:38 6:10 7:04 ... 7:35 7:37 7:43 7:56 10:27 
  Uherské Hradiště,aut.nádr.  MHD př 5:15 5:41 6:14 7:08 ... 7:39 7:40 7:46 8:00 10:31 
Zastávky Mhd   14 18 36 20 24 28 26 30 
                  6+   
      6+ X + X   X 27 X 
  Jankovice,hor.konec    od 10:20 12:55 12:55 14:20 ... 16:45 16:40 20:30 
  Jankovice,střed    | 10:22 12:57 12:57 14:21 ... 16:46 16:42 20:31 
  Jankovice,dol.konec    | 10:23 12:58 12:58 14:23 ... 16:47 16:44 20:33 
  Jankovice,rozc.4.0    | | | | 14:27 X 16:51 | | 
  Košíky    | 10:29 13:05 13:05 < 15:40 < 16:50 20:42 
  Jankovice,rozc.4.0    | 10:33 13:08 13:08 14:27 15:44 16:51 16:53 | 
  Traplice,škola    | 10:36 13:11 13:11 14:29 15:48 16:54 16:56 20:48 
  Traplice    | 10:37 13:12 13:12 14:30 15:49 16:55 16:57 20:49 
  Traplice,hor.konec    | 10:38 13:14 13:14 14:31 | 16:56 16:59 20:51 
  Sušice    | 10:41 13:17 13:17 14:34 15:53 16:59 17:02 20:55 
  Sušice,Nová ulice     | 10:42 13:19 13:19 14:35 15:54 17:00 17:04 20:56 
  Huštěnovice,rozc.k žel.st.0.3    | 10:44 13:21 13:21 14:37 15:56 17:02 17:06 20:58 
  Huštěnovice    | 10:46 13:23 13:23 14:38 15:57 17:03 17:09 20:59 
  Staré Město,Huštěnovská  MHD | 10:52 13:29 13:29 14:44 16:02 17:09 17:15 ... 
  Staré Město,Dvorek  MHD | 10:54 13:30 13:30 14:46 16:04 17:11 17:16 ... 
  Staré Město,hřbitov  MHD v 10:56 13:32 13:32 14:47 16:05 17:12 17:18 ... 
  Uherské Hradiště,aut.nádr.  MHD př 11:00 13:35 13:35 14:50 16:08 17:15 17:22 ... 
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Kam volat ?Kam volat ?Kam volat ?Kam volat ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní střediskoZdravotní střediskoZdravotní střediskoZdravotní středisko    

 

 pondělí úterý středa čtvrtek pátek 
 
Obvodní léka ř 
MUDr.Schneiderová 

 
12-17 

 
7-12 

 
7-12 

 
7-11 

 
7-12 

 
Zubní léka ř 
MUDr. Volková 

 
8-16 

 
8-16 

 
8-16 

 
10-17 

 

 
Dětský léka ř 
MUDr. Argiriu 

  
11-13 

  
11-13 

 

 
Gynekolog 
MUDR. Sobol 

    
8-10.30 

 

 
Lékárna 
Tel. 572 585 157 

 
7.30-11.30 

12-17 

 
7.30-13 

13.30-16 

 
7.30-13 

13.30-16 

 
7.30-13 

13.30-16 

 
7.30-13 

13.30-15 

 

 

 

 

 
Hoří les 

112 nebo 150 -  Hasiči 

Obecní úřad - 572 572 616 nebo 572 572 626 

 
Bolí mě hlava 

112 nebo 155 – Záchranná služba 

572 572 659 – Dr.Schneiderová 

 
Bolí mě zuby 

 

774 572 659 – Dr. Volková 

 

Mazlíček nežere 
MVDr. Zlatko Horvat, Babice 602 759 757 

Veterinární klinika UH – 572 579 784, 602 532 142 

 
Najdu zraněné zvíře 

Záchranná stanice Buchlovice – Zvíře v nouzi 

732 250 240 
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Odpadové hospodářství 
 

Kontejnery u Obecního ú řadu 

1. Žluté kontejnery (plasty, PET láhve, fólie, PE, PVC, polystyren) 
2. Modré kontejnery (papír) 
3. Zelené kontejnery (sklo bílé, sklo barevné) 

Sběrný dv ůr (Býkárna) 

Klíče od sběrného dvora jsou k dispozici na Obecním úřadě (tel. 572 572 616) nebo u pana Jaroslava Slavíka. 
Ve sběrném dvoře jsou umístěny dva kontejnery na maloobjemový  odpad. 

1. Kontejner ur čený pro sm ěsný odpad 

Do kontejneru patří: plasty, hadry, koberce, lepenky, umakart, guma apod. 
Do kontejneru nepatří: pneumatiky, dřevo, sklo, papír, kovy, bioodpad, suť, hlína, beton apod. 

2. Kontejner na železo 

Do tohoto kontejneru ukládejte především železo a různé plechy. 
Pro barevné kovy (hliník, měď, mosaz) bude několikrát do roka proveden zvláštní svoz. 

Obecní kompostárna 

Kompostárna je umístěna v zadní části areálu bývalého JZD. Klíče od kompostárny jsou k dispozici na 
Obecním úřadě (tel. 572 572 616) nebo u pana Jaroslava Slavíka. 

1. Levá část kompostárny (bioodpad, tráva, listí, seno, sláma, plevel i se zbytky hlíny, staré ovoce a zelenina, 
hnůj apod.) 
2. Pravá část kompostárny (větve, dřevo, kůra apod.) 

Svoz nebezpe čného odpadu 

Svoz nebezpečného odpadu je prováděn 3x ročně, stanoviště je vždy na parkovišti u prodejny Coop - Jednota. 

Do nebezpečného odpadu patří: rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky, baterie a 
akumulátory. Je možné odevzdat také elektroodpad (televizory, rádia, počítače atd.) 

Termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2012: 

 

středa 2. května 2012, 18.00 - 18.30  

pond ělí 27. srpna 2012, 18.00 - 18.30  

středa 24. října 2012, 16.00 - 16.30  
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Aktuality,  poděkování, pozvánky 

� Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošního krojového plesu.    

Zvláštní pod ěkování pat ří:  

 •  Mirce a Zde ňkovi Hr ňovým a traplické hodové chase  
 •  Monice Obdržálkové a Martin ě Hnilové a souboru Hrozének  
 •  traplickým hasi čům 
 •  všem, kte ří věnovali ceny do tomboly  

            Za obecní úřad  Milan Rozum, starosta 

� Dětský folklorní soubor Hrozének děkuje Obecnímu úřadu a hodové chase za příležitost vystupovat na 
krojovém plese. Dále cimbálové muzice Harafica za hudební doprovod. Zvláštní poděkování patří 
manželům Tomáštíkovým za sponzorský dar souboru prostřednictvím zhotovených fotografií z 
generální zkoušky a plesu. A také děkujeme rodičům, kteří umožnili dětem vystupovat na plese i v 
pozdních večerních hodinách a za jejich celkový kladný přístup k folkloru. 

           Za soubor Hrozének   Monika Obdržálková a Martina Hnilová

 

 

� Pozvánka na přednášku – V neděli 29. dubna 2012 od 9.00 hod se na obecním úřadě uskuteční 
přednáška na téma : 

Racionalizace v čelaření 

Včelaři i veřejnost zajímající se o tento  krásný koníček a o včely jsou srdečně zváni na  přednášku p.            
Ing. Texla z Vranova n. Dyjí o jeho dlouhodobých zkušenostech,  seznámí  nás rovněž s užitečnými 
poznatky a novinkami. 

Český svaz včelařů Traplice 
 

� Pozvánka na košt – ČZS Traplice Vás srdečně zve na tradiční košt vína, který se uskuteční v sobotu 

3. března 2012 od 9 hodin v t ělocvi čně ZŠ Traplice . V letošní roce vám bude k ochutnání 

předloženo 491 vzorků vín. 
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