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Úvodní slovo starosty 

Váţení spoluobčané, 

po roce se opět setkáváme nad 
dalším výtiskem zpravodaje 
obce Traplice, ve kterém se 
členové vedení obce,  
zájmových spolků, vedení 
Základní a mateřské školy a 
další snaţí shrnout události 
v naší obci za poslední rok 
s výhledem do příštího období. 

Úvodem mi dovolte popřát všem klidný a úspěšný nový 
rok 2013,  proţitý v pohodě a ve zdraví. 

Uplynulý rok 2012 byl pro mě a mé spolupracovníky opět 
ve znamení konsolidace hospodaření obce v rámci 
podmínek, které nám umoţňovalo stávající rozdělování 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Rozpočet na 
rok 2012 jsme ovšem sestavili tak, aby v něm našly 
místo i investice, které pomohou posunout naši obec 
zase o krůček dopředu. Týká se to hlavně přípravy další 
projektové dokumentace na akce, které jsme si při 
nástupu do vedení obce dali do dlouhodobého plánu 
priorit. Nezapomněli jsme ani na vzhled obce, zeleň a 
místní komunikace, a také na fasádu bývalého 
kulturního domu. U těchto akcí chceme postupovat 
postupnými menšími, avšak soustavnými kroky. 

U větších akcí nemůţeme spoléhat na vlastní finanční 
prostředky, proto jsme podaIi několik ţádostí o dotace, 
z nichţ jsme byli úspěšní hned v několika případech.   
Jedná se hlavně o získání dotace z Operačního 
programu ţivotní prostředí na zateplení fasády, výměnu 
oken a zateplení střechy budovy Základní školy, o kterou 
vedení obce usilovalo v několika neúspěšných 
ţádostech jiţ v minulých letech. Rovněţ jsme dotáhli do 
konce plán, o kterém se uvaţovalo jiţ v minulosti, a to 
přestěhování mateřské školy do budovy základní školy. 
Na stavební úpravy spojené s touto akcí se rovněţ 
podařilo získat dotaci od Zlínského kraje. Další finanční 
prostředky obec získala na dokončení nového územního 
plánu obce a na činnost jednotky SDH. 

Myslíme ale i na ostatní budovy v majetku obce, máme 
v plánu rekonstrukci hasičské zbrojnice, přestavbu 
starého obecního úřadu a úpravu prostor nad kuţelnou. 
Na všechny tyto akce jiţ máme nebo zhotovujeme 
projektovou dokumentaci. V rámci úsporných opatření  v 
souvislosti s růstem ceny energií  jsme provedli výměnu 
oken ve vytápěných částech budovy obecního úřadu, 
zbývající okna a dveře přijdou postupně na řadu 
v příštím roce. 

Kromě důleţitých aktivit ekonomického a technického 
charakteru se však snaţíme podporovat i kulturní a 
společenský ţivot v obci, činnost spolků a občanských 
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sdruţení s důrazem na výchovu mládeţe. Obec kaţdou 
takovou aktivitu podporuje, iniciativa však musí přicházet 
i „zvenčí“ od spolků, občanů i zastupitelů, protoţe není 
v silách obce, aby vše organizačně zajišťovala sama. Je 
proto dobře, ţe v několika případech se tak jiţ děje. 
Občanům, kteří jsou v tomto ohledu aktivní, patří ze 
strany vedení obce velké poděkování. O jejich aktivitách 
se dozvíte více  při čtení dalších stran tohoto 
zpravodaje, stejně tak podobně rozebereme také 
investiční akce. 

 Ing. Milan Rozum, starosta   

Na aktuální téma 

Základní a mateřská škola – nový 
kabát, nové vedení, nová příleţitost. 
 
V regionu Uherskohradišťsko (část bývalého okresu 
Uherské Hradiště patřící spádově k tomuto městu) 
najdeme cca 41 obcí – vesnic. Na jejich území je celkem 
25 základních škol. Z těchto 25 vesnických škol je pouze 
12 tzv. úplných (od 1. do 9. ročníku). Mezi nimi je i naše 
základní škola. Podle tohoto odhadu je tedy 
v nejbliţším regionu cca 16 vesnic, ve kterých rodiče 
posílají své dětí jiţ od 1. ročníku do škol v jiných 
obcích. Od 6. ročníku je to jiţ 29 vesnic (3/4), v nichţ 
děti nemají na vybranou a jsou nuceny do školy 
dojíţdět. 

Mezi těmi, kterým chybí druhý stupeň nebo dokonce 
celá škola, jsou i poměrně velká sídla – vedle Jankovic, 
Košíků a Sušic jsou to Kostelany, Topolná, Mistřice, 
Kudlovice, ale třeba i Jalubí, Nedakonice, nebo 
Zlechov!!! Důvody, proč na mnoha místech našeho 
regionu chybí v obcích druhý stupeň nebo dokonce celá 
škola, jsou různé. Jde o výsledek historického vývoje, 
administrativní rozhodnutí nadřízených úřadů, případně 
nedostatek finančních prostředků na straně obce. Stále 
častěji je za postupným vyprazdňováním vesnických 
škol i neschopnost (nebo omezené moţnosti) čelit 
konkurenci škol městských, kterým řada rodičů dává 
přednost i za cenu niţšího pohodlí pro sebe a své děti. 

Rozhodně není v této souvislosti nezajímavý fakt, ţe 
v případě realizace donedávna připravované (a nyní 
odloţené) reformy základního školství by většina těchto 
druhostupňových škol na venkově zanikla. Měli bychom 
si proto být všichni vědomi toho, ţe existence školy 
(natoţ úplné) nebyla, není a do budoucna tím méně 
bude samozřejmostí. Platí to pro kaţdou z obcí, a tedy i 
pro Traplice!!!  Úspěšně čelit tomuto tlaku je moţné jen 
při společném úsilí obce (obcí), rodičů, vedení školy, 
učitelského sboru a všech zaměstnanců školy. Ve světle 
výše uvedeného se ukazuje, jak velkou chybou a 
selháním všech zainteresovaných byl odchod dětí 
z Jalubí do ZŠ Staré Město. Staroměstské škole tento 
„přestup desetiletí“ pomohl k významnému rozvoji, ZŠ 
Traplice významným způsobem poškodil – zejména 
z pohledu financování (se všemi z toho plynoucími 

důsledky).  

Jak se rada obce Traplice staví k existenci ZŠ 
Traplice? Škola je pro nás klíčová. 

Obec Traplice hospodařila v loňském roce s rozpočtem 
necelých 15 mil. Kč. Z těchto 15 mil. Kč například, vedle 
financování běţného provozního rozpočtu ve výši 2,6 
mil. Kč, obec investovala do školy dalších cca 0,7 mil. Kč 
(budoucí školka). Část těchto prostředků je hrazena ze 
státního rozpočtu. Pokud zohledníme nedobrý technický 
stav budovy, stávající vybavení, nutnost financovat 
úvěrem zateplení školy a výměnu oken je zřejmé, ţe 
podíl prostředků, který bude škola v budoucnu čerpat 
z obecního rozpočtu, nebude zcela jistě klesat. Spíše 
naopak. Je tedy rozumné dále investovat do budovy, 
která byla z řady důvodů po mnoho let zanedbávána? 
Má smysl bojovat o zachování základní školy ve 
stávajícím rozsahu? Vţdyť jak je uvedeno výše, řada 
větších obcí dnes svou školu (nebo druhý stupeň školy) 
uţ nemá. 

Měli bychom v této souvislosti zdůraznit, ţe rada 
obce základní školu vnímá jako PŘÍLEŢITOST A 
NEZBYTNÝ PŘEDPOKLAD ZDRAVÉHO BUDOUCÍHO 
VÝVOJE OBCE, NE FINANČNÍ ZÁTĚŢ. Usilujeme o 
školu, která je k ţákům a jejím zaměstnancům 
přívětivá, otevřená obci. Věříme ţe „zdravý“ způsob 
výchovy posiluje mimo jiné pozitivní mezilidské 
vztahy, vazby k naší obci a k lidem, kteří v ní ţijí. 
Věříme v potenciál školy podporovat pozitivní rozvoj 
společenství nejenom uvnitř obce, ale i mezi 
okolními obcemi navzájem. 

Jsme tedy připraveni do školy investovat nejenom 
vlastní úsilí, ale i finanční prostředky. A to i přesto, ţe se 
jedná o dlouhodobý závazek pro obec a její občany. 
Věříme, ţe existence školy je pro současný i 
budoucí ţivot obce z mnoha důvodů klíčová. Tolik 
omílané zateplení školy je ovšem jen vrcholkem ledovce 
v řadě změn, které by se měly v naší škole odehrát.  

Nejde jen o „změnu fasády“, rekonstrukci toalet, nové 
řešení šaten, vybavení tříd, sborovny, vybavení 
kuchyně, případně nově pojatý prostor tělocvičny. Tyto 
změny by měly vést k tomu, aby se ţáci, pedagogičtí 
pracovníci a zaměstnanci školy cítili lépe v místě, ve 
kterém tráví podstatnou část svého ţivota. Dále pak 
k tomu, aby se škola mohla plnohodnotně začlenit do 
ţivota obce. 

Vedle „fasády“ jde ale i o to, aby vedení školy (za 
podpory nás všech ostatních) prokázalo, ţe je naše 
škola v základních parametrech schopna srovnání s tzv. 
městskými školami. Takový záměr není snadný ani pro 
vedení školy, ani pro obec. Je ale do budoucna 
nezbytný.  

Co očekáváme od nového vedení školy a 
pedagogických pracovníků?  

Jiţ dávno neplatí, ţe rodiče mají povinnost posílat své 
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děti do konkrétní školy. Nějakou dobu rovněţ neplatí, ţe 
se rodiče ve své většině nezajímají o úroveň školy a 
taktéţ neplatí, ţe alespoň podstatná část rodičů není 
schopna v základních parametrech posoudit úroveň 
výchovně - vzdělávacího procesu. Co ale platí zcela jistě 
je fakt, ţe nově se školy prostřednictvím své úrovně a 
realizovaných aktivit musejí ve vlastním zájmu ucházet o 
přízeň rodičů i ţáků. Rada obce je připravena vedení 
školy, pedagogický sbor a ostatní pracovníky školy 
v tomto úsilí podporovat. 

Jsme přesvědčeni, ţe by se výchovný a vzdělávací 
proces měl opírat o pohodu prostředí, zdravé učení 
a otevřené partnerství. Pro radu obce jsou zásadní 
následující okruhy: pohoda věcného, sociálního a 
organizačního prostředí; smysluplnost; moţnost 
výběru; přiměřenost; spoluúčast a spolupráce; 
motivující hodnocení; model demokratického 
společenství. 

V dlouhodobém horizontu předpokládáme postupné 
přetvoření školy na vzdělávací a kulturní centrum 
nejenom pro naši, ale i okolní obce. Stojíme o aktivní 
a iniciativní učitelský sbor. Nejvyšší metou jsou pro 
nás učitelé, kteří mají přirozený zájem na rozvoji 
obce, zejména prostřednictvím dětí se osobně do 
ţivota obce zapojují a rozvíjejí z vlastní vůle 
mimoškolní aktivity. Našim přáním je zdravá 
vesnická škola, která bude oprávněně vyhledávána 
rodiči dětí ze všech okolních obcí. 

Kromě jiného jsme připraveni finančně i jinak podporovat 
aktivity zejména v následujících oblastech: 

 Sportovní a pohybové aktivity dětí (sportovní 
krouţek, „mladí poţárníci“, folklorní krouţek, 
turistika…). 

 Podpora vztahu dětí k místu, ve kterém ţijí, 
k regionu a širšímu okolí (například projekt 
„Vnuci vnukům“). 

 Rozvoj školy jako vzdělávacího a kulturního 
centra pro naši obec a širší okolí. 

Věříme, ţe se nám postupně podaří pro podporu naší 
školy získat i okolní obce a další zainteresované. Přeji 
vedení školy mnoho energie, odvahy a dostatek 
spolupracovníků oddaných naší společné věci. 

Ing. Petr Ondruch, radní 

Konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ 
Traplice 

Rada obce Traplice, jako zástupný orgán zřizovatele ZŠ 
a MŠ Traplice, jiţ od svého nástupu do funkce věnuje 
velkou pozornost Základní a Mateřské škole Traplice 
(viz. článek Ing. Ondrucha). Po dlouhodobých 
neúspěšných pokusech najít společnou řeč mezi Radou 
obce a vedením ZŠ se rozhodla paní ředitelka ZŠ a MŠ 
Traplice na konci února 2012 rezignovat na svou funkci. 
Radu obce tím pádem čekal nelehký úkol najít nového 

ředitele. Proto jsme se rozhodli neponechat výběr 
ředitele pouze na vyhlášení konkurzu, ale začali aktivně 
hledat a oslovovat kandidáty na toto místo. Je třeba 
zdůraznit, ţe vše se odehrálo ještě před spuštěním vlny 
konkurzů na téměř všech ostatních základních školách 
ve Zlínském kraji. Proto tedy vhodní kandidáti „na trhu“ 
nebyli volní, neboť je samozřejmé, ţe schopní lidé své 
místo mají. Radní se proto rozjeli sbírat informace do 
několika základních i středních škol v okrese Uherské 
Hradiště, na krajský úřad apod. Kromě získání poznatků 
a zkušeností z jiných škol, kde to takzvaně funguje se, 
podařilo oslovit několik kandidátů ochotných se konkurzu 
v Traplicích zúčastnit. Rada obce s nimi jednala, 
proběhly i jejich návštěvy v budově naší školy. Situaci 
trochu zkomplikovalo mnoţství konkurzů vyhlášených na 
základě platnosti nového zákona (šestileté funkční 
období ředitelů škol aj.). Jelikoţ se v té době v širokém 
okolí ve školských kruzích jiţ vědělo o aktivitě obce 
Traplice při hledání ředitele ZŠ, podařilo se nám 
domluvit účast několika schopných a ve svých 
předchozích působištích úspěšných kandidátů v našem 
konkurzu. Rada obce se všemi projednala jejich pohled 
na společnou věc, takţe kandidáti byli s představami 
vedení obce seznámeni ještě před konkurzem. Vlivem 
všech výše uvedených skutečností se nakonec do 
konkurzu přihlásilo 11 kandidátů, coţ je nejvyšší počet 
v okrese, moţná i v kraji. Na základě výsledků konkurzu 
se rada rozhodla vybrat na místo ředitele ZŠ a MŠ 
Traplice PaedDr. Mgr. Stanislava Horehledě, který 
k nám přišel jako bývalý ředitel ZŠ a MŠ Boršice. Pan 
Horehleď byl konkurzní komisí doporučen jako jeden 
z vhodných kandidátů, v jeho prospěch nakonec 
rozhodly zkušenosti s vedením školy podobného 
rozsahu jako je naše škola, tzn. hlavně se spojením 
mateřské a základní školy, výborné reference, přirozená 
autorita a také jasné názory na budoucí fungování 
školství v Traplicích. 

Ing. Milan Rozum, starosta 

Co se událo v roce 

2012 
Digitalizace katastrálních map 

V březnu 2012 byla uvedena do provozu zdigitalizovaná 
katastrální mapa pro katastrální území Traplice. Občané 
měli moţnost se na obecním úřadě informovat o svých 
pozemcích, popř. o jejich změnách, přečíslování apod., 
přímo u pracovníků Katastrálního úřadu přítomných na 
OÚ. 

Nová digitální mapa sjednotila informace o pozemcích 
plynoucí ze dvou druhů dříve pouţívaných mapových a 
evidenčních podkladů, a to katastru nemovitostí a 
zjednodušené evidence – pozemkového katastru. 

Nyní všichni vlastníci pozemků v  katastru obce Traplice 
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najdou informace o své nemovitosti na jednom místě. 

Přechod na digitalizovanou mapu s sebou přinesl i 
moţné drobné změny, které se u některých vlastníků 
mohou týkat změny parcelních čísel jejich pozemků, 
drobných změn výměry pozemků a zpřesnění polohy 
skutečných hranic pozemků. Vzhledem k dřívějšímu 
způsobu grafického zpracování katastrální mapy – 
víceméně ručnímu – a jeho převodu do digitální podoby 
je moţné, ţe se drobně změní plocha pozemků vlivem 
ztenčení čáry, vyznačující hranici. Dřívější čára ručně 
zakreslená ve skutečnosti zabírala v terénu aţ několik 
desítek centimetrů šířky pozemku. Po digitalizaci je toto 
eliminováno, sporná šířka je rozdělena pokud moţno 
rovnoměrně mezi oba sousední pozemky. 

Digitální katastrální mapy a informace 
k vlastnictví nemovitostí jsou volně 
k nahlédnutí na internetu na stránkách 
ČÚZK  

www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

   

Občanům, kteří nemají moţnost se informovat o 
pozemcích na internetu, poskytne na poţádání dostupné 
informace i starosta obce v kanceláři OÚ. 

Stabilní katastr – Indikační skici 

prohlédněte si také historické katastrální 
mapy Traplic z roku 1827 a 1870 na 
stránkách Moravského zemského archívu 
v Brně 

www.mza.cz/indikacniskici 

 

Pozemky 

Součástí hospodaření obce jsou i příjmy a výdaje 
související s prodejem nebo výkupem pozemků nebo 
jejich částí. V současné době se obec snaţí vyjít vstříc 
občanům, kteří poţádají o prodej obecních pozemků 
nebo jejich částí, které dlouhodobě vyuţívají, hospodaří 
na nich nebo jsou dlouhodobě uţívány jako součást 
zahrady, vjezdu do domu nebo jsou dokonce pod 
nemovitostí v jejich vlastnictví.  

V takových případech obec napomáhá občanům 
narovnat majetkoprávní vztahy podle skutečnosti a podle 
zákona, který předpokládá pravidlo stejného vlastníka 
nemovitosti i pozemku pod ní. Ceny pozemků, 
prodávaných obcí, se pohybují od 50,- Kč za 1 m

2,
 za 

pozemky pod vjezdy, zahradami, dvory apod. aţ po 
cenu 150,- Kč, za pozemky stavební popř. vhodné ke 
stavbě, např. v blízkosti inţenýrských sítí a komunikace 

– ceny platí pro občany obce. Pokud je zájemců o 
pozemek více,  přistupuje se k obálkové metodě, na 
jejímţ základě se pozemek prodá zájemci s vyšší 
nabídkou. 

Na druhé straně obec potřebuje některé jiné pozemky 
vykoupit. Jedná se zejména o pozemky pod 
komunikacemi nebo na trase budoucích inţenýrských 
sítí. V současné době probíhá odkupování částí 
pozemků pod účelovou komunikací vedoucí  k čistírně 
odpadních vod, protoţe od doby stavby ČOV nebyly 
majetkoprávní vztahy na těchto pozemcích dořešeny. 

Další lokalitou, kde obec potřebuje pozemky získat do 
vlastnictví, je zahrada a pozemky okolo budovy základní 
školy. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví státu 
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Obec Traplice se snaţí jiţ od 
devadesátých let o bezúplatný převod dotčených 
pozemků do svého vlastnictví, protoţe jinak je problém 
vybudovat na těchto pozemcích např. hřiště pro 
mateřskou školku a hlavně nelze na toto hřiště a jeho 
oplocení získat dotaci, o kterou chceme poţádat. 

Obec byla nucena podepsat s Úřadem pro zastupování 
státu smlouvu o výpůjčce těchto pozemků, která je sice 
bezplatná, ale podmínkou převodu pozemků do 
vlastnictví obce je poplatek za bezesmluvní vyuţívání 
dotčených pozemků (cca 22.000 m

2
) do doby podpisu 

této smlouvy, který činil téměř 200.000,- Kč. I z tohoto 
důvodu je důleţité získání finančních prostředků z 
prodeje pro obec  nepotřebných pozemků občanům. 

 

Základní škola a Mateřská škola  

V podzimních měsících roku 2012 byla schválením 
ţádosti o dotaci završena dlouholetá snaha činovníků 
obce získat finanční prostředky na zateplení budovy, 
výměnu oken a dveří a zateplení stropu naší základní 
školy. 

Jelikoţ předchozí snahy vedení obce nebyly úspěšné, 
rozhodli jsme se stávající projekt s pomocí Energetické 
agentury Zlínského kraje a energetického auditora 
přepracovat do podoby, která by měla lepší šanci na 
úspěch.  

Původní projekt a hlavně ţádost o dotaci nebyly 
zpracovány dobře. Náklady na akci se tehdy vyšplhaly 
aţ na cca 23 milionů Kč s tím, ţe obci hrozil vlastní podíl 
na financování tohoto projektu ve výši téměř 14 milionů 
Kč. Navíc nebyl dobře zpracován ani energetický audit, 
ve kterém byla zanesena nesprávná data spotřeb 
energií apod. 

Po přepracování a mnoha konzultacích s odborníky jsme 
dosáhli podoby projektu, který má stanoveny náklady na 
realizaci v celkové výši 12 731 101,- Kč. Pro dosaţení 
potřebných 80 bodů k získání dotace jsme se dohodli, ţe 
budeme ţádat o dotaci ve výši cca 55% z celkových (!) 
nákladů. Zde je potřeba poznamenat, ţe původní 
perojekt počítal s 90% dotace – ale z uznatelných 
nákladů a ještě po odečtení úspory energií za pět let – 

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.mza.cz/indikacniskici
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coţ tehdy v konečném důsledku znamenalo dotaci jen 
ve výši cca 56%. 

Dnes jiţ máme  ministerstvem ţivotního prostředí 
schválenou  dotaci  6 897 263 Kč. Předpokládáme, ţe 
celková cena díla můţe být ještě sníţena pomocí 
výběrového řízení. 

V současné době probíhají přípravné práce, tvorba 
zadávací a prováděcí dokumentace, příprava 
výběrového řízení apod. K realizaci bychom chtěli 
přikročit před letními prázdninami 2013.  

Jeden z návrhů  barevného řešení fasády si  můţete 
prohlédnout  na obrázku : 

 

Výsledkem by mělo být další sníţení nákladů na 
vytápění budovy školy přibliţně o 30 – 40%. Původní 
náklady na vytápění byly asi 1,1 milionu Kč za rok, po 
regulaci a výměně dodavatele tepla v roce 2011 asi 900 
tisíc Kč, a to i přes další nárůst ceny plynu aţ o 30 %. 

Další  drobné zprávy  
z obce 

Kulturní dům 

resp. bývalý kulturní dům. Jak jsme uvedli jiţ v loňském 
roce, s chátrající budovou bylo třeba rozumně naloţit. 
Svému účelu pravděpodobně v budoucnu jiţ slouţit 
nebude. Od roku 2012 nyní působí v KD dva nájemci. 
Jedná se o firmy montující a obchodující se solárii. 
Peníze vybrané  z nájmu jsme vloni investovali do pláště 
budovy a malé opravy střechy. Na základě návrhů 
architekta jsme vybrali a nechali opravit vzhled fasády 
kulturního domu. Aspoň takto jsme přispěli k důstojnému 
vnímání tohoto domu ve středu obce. V letošním roce 
bychom rádi opravili část střechy a parkoviště.   

Kamery v obci 

Na prvním zasedání zastupitelstva obce v novém roce 
navrhla rada obce zastupitelům, dle vypracovaného 
návrhu, nákup 3 ks kamer, které by měly přispět ke 
zvýšení bezpečnosti v naší obci. Po zkušenostech a 
doporučení jsme dospěli k názoru, ţe naše obec, ať 
dříve či později. kamery potřebovat bude. Hodláme ve 

spolupráci s policií ČR instalovat  3 kamery,  které budou 
snímat střed obce, křiţovatku u OÚ, průjezd vozidel a 
dětské hřiště. Tato místa jsme se rozhodli monitorovat z 
několika důvodů. Ať uţ se jedná o úmyslné poškozování 
majetku obce (zastávka, lavičky, dětské hřiště), cizí 
osoby potulující se po obci anebo cizí vozidla parkující v 
naší obci.  Věříme, ţe monitorování naší obce přispěje 
k bezpečnosti a pořádku.  

Bezpečnost v obci 

Zde je třeba se zmínit o událostech, které se staly 
začátkem měsíce listopadu. Naši obec navštívili dva 
nezvaní zloději, dle popisu občanů ve věku 20-30 let 
vyšší a střední postavy. Tito „hosté“ navštívili několik 
sklepení a opuštěných domů, a to v dopoledních 
hodinách, kdy jsou lidé v práci. Oslovili jsme proto policii 
ČR, které se na základě popisu a výpovědí občanů 
podařilo zloděje vypátrat. Bohuţel po amnestii na 
začátku tohoto roku jsou opět na svobodě. Ţádáme vás, 
občané, v případě ţe se v obci objeví Vám neznámí lidé, 
kontaktujte prosím obecní úřad anebo linku 158 - Policii 
ČR. Děkujeme. 

Cesta k Jalubí, silnice III.třídy 

Páteřní část hlavní silnice vedoucí ze středu obce 
směrem k Jalubí nám dělá velké starosti. Stav vozovky a 
chybějící chodník jsou častými náměty stíţností našich 
občanů. O této skutečnosti víme a snaţíme se ji řešit. 
V současné době se dokončuje projekt kanalizace 
vedoucí pod vozovkou, s návazností na vedlejší místní 
komunikace a přilehlý chodník. Aţ bude zpracován 
projekt, začneme jednat s ŘSZK o opravě komunikace. 
Znovu opakujeme, k tomuto jednání je třeba projekt a 
finanční prostředky. Zde si musíme postesknout nad 
zdlouhavými jednáními s příslušnými orgány. Neţ 
k opravě silnice dojde, jsme rozhodnuti instalovat několik 
dopravních značek sniţujících rychlost na komunikaci a 
zajišťujících větší bezpečnost chodců.  

Kontejnery, prostor za jednotou (COOP) 

Našim přáním (viz. minulý zpravodaj) bylo, zbavit se 
kontejnerů u budovy Obecního úřadu.  Během roku 
vznikl poblíţ středu obce prostor nový. Díky dohodě 
s firmou COOP Uherský Ostroh  máme ve středu obce 
zatím dostatečně velký prostor na tříděný odpad. 
Kontejnery jsou vyváţeny cca 1x za 10 dnů, dle potřeby i 
dříve. Tříděním odpadů pomáháme přírodě a hlavně 
sami sobě. Děkujeme. 

Kuţelna 

Tento objekt je částečně pronajímán  našim sportovcům, 
fotbalistům. V horním patře byla do léta loňského roku 
v provozu hospůdka „Na hřišti“. Po splacení dluhů 
z předešlých let jsme věřili v budoucnost tohoto 
pohostinství. Dnešní doba ovšem podnikání přece jen 
přestala napomáhat, a tak jsme pro opětovné nesplácení 
nájmu  s nájemníkem vztah rozvázali. Jelikoţ se nám i 
přes inzerci ţádný nový zájemce neozval, rozhodli jsme 
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se v budoucnu vyuţít horní patro kuţelny sami. Jelikoţ 
nám v obci schází jakékoliv ubytovací kapacity pro 
návštěvníky obce, ať uţ při společenských, kulturních 
anebo sportovních akcích jakými jsou např.  hody,  
turnaje v kopané,  hasičské slavnosti, cyklistické akce 
apod., rozhodli jsme se vypracovat projekt na realizaci 
ubytovny a nabídnout je všem občanům obce. Pokusíme 
se pro projekt a studii, jeţ se nyní zpracovávají, získat 
finanční podporu. Chceme naši obec  ještě více 
zpřístupnit návštěvníkům. Rádi bychom se tím stali 
jednou z bran do Chřibů, např. pro cyklisty či  turisty.  

Kulturní areál „Amfiteátr“ 

V loňském roce jsme Vám představili studii středu obce 
a prostoru za prodejnou Coop ( viz. www.traplice.cz),  
která řeší naše nejlukrativnější místo v obci, a to ve 
vztahu kultury a sportu v obci. Projekt na výstavbu dvou 
víceúčelových hřišť je spolu se stavebním povolením 
dokončen. Nyní se snaţíme zajistit finanční prostředky 
na realizaci. Sportoviště i kulturní areál je dobrou 
investicí pro rozvoj naší obce. Realizaci kulturního 
areálu chceme přenechat architektovi, který nám 
s konečnou podobou pomůţe.  

Býkárna - neboli veřejný dvůr  

Jeden z chátrajících objektů v majetku obce. Část 
budovy je od minulého roku v pronájmu. Zbylá část 
budovy je nevyuţita a navíc v  dezolátním stavu. Dvůr 
vyuţíváme pro úschovu materiálů k chodu obce a jako 
uloţiště odpadů, jsou zde kontejnery pro směsný a 
nebezpečný odpad. Rádi bychom v příštím roce 
zpracovali projekt na sběrný dvůr , který bude občanům 
slouţit jednak k ukládání odpadů, ale také k zakoupení 
menšího mnoţství sypkých materiálů (např. písek, 
kamenivo, drť apod.). Máme zájem tento dvůr více 
zpřístupnit občanům. 

Rybník aneb retenční nádrţ 

Jiţ delší dobu od našich rybářů slýcháme, ţe nám v obci 
schází rybník. Nejen k rybolovu, zimním radovánkám, 
ale i k odpočinku a hezkým procházkám. Obcí protéká 
Jankovský potok, který nás jednou za čas pozlobí 
zvýšenou hladinou, a tak rybník, respektive retenční 
nádrţ nám pomůţe všechny tyto potíţe vyřešit. Po 
konzultacích jsme dospěli k výběru místa, které jiţ bude 
pro tyto účely zakresleno v novém územním plánu obce, 
a to v lokalitě Pod Sady (směr Jankovice, Košíky). Proč 
zrovna zde? V této lokalitě není moţná ţádná zástavba, 
jedná se totiţ o území v CHKO Chřiby. Je tam rovněţ 
podmáčené podloţí, neboť se zde stékají dešťové vody 
ze tří stran z okolních kopců a lesů. Zamýšlený rybník by 
tak mohl slouţit také proti povodním a rozlévání potoka v 
obci. Rádi bychom proto v letošním roce 2013 započali 
s vykupováním pozemků od jejich majitelů.  

Mobiliář aneb zútulnění obce 

Během celého roku, ale i v letech následujících se 
budeme snaţit občanům zpříjemňovat chvíle trávené na 

veřejných místech v obci. Vloni jsme ve spolupráci s MŠ 
a ZŠ zahájili výsadbu několika stromů a keřů, a začali 
jsme hledat klidové zóny kde je moţné instalovat lavičky. 
Rádi bychom v kaţdém roce do obce nějaký prvek pro 
zpříjemnění chvil přidali. Jak jste si určitě všimli, vyměnili 
jsme vánoční osvětlení na budově Obecního úřadu a na 
vánočním stromu. Adventní náladu jsme zvýraznili i 
novým betlémem s jesličkami. Věříme, ţe Vám tato 
výzdoba zpříjemnila pohodové vánoční svátky.  

Dotace 

O dotacích je moţné psát dlouze. Dotace jsou mnohdy 
nedostupné, stojí mnoho úsilí je získat, musí se 
kombinovat spolu s vlastními finančními prostředky a 
nebudou uţ dlouho k dispozici. Doba štědrých darů od 
Evropské Unie je jiţ za námi.  

I přesto se nám v loňském roce podařilo na investiční 
akce získat dotace v celkové výši přes 7 500 000 Kč : 

- 480 000 Kč na projekt a realizaci stěhování MŠ 
do budovy ZŠ (celková cena 1 200 000 Kč) 

- 120 000 Kč na celkový územní plán obce 
(celková cena 342 000 Kč) 

- 9 000 Kč na vybavení jednotky sdruţení 
dobrovolných hasičů (celková cena 40 000 Kč) 

- 6 900 000 Kč na zateplení budovy a střechy a  
na výměnu oken ZŠ (celková cena cca 12 000 
000 Kč) 

Pokud to půjde a nabízené dotační tituly budou nadále 
vyhlašovány, budeme se snaţit o ně ţádat a pro naši 
obec získat další finanční prostředky. 

Přemysl Šimoník, místostarosta obce 

 

Internetové stránky a kabelová televize 

Informační systémy obce jsou důleţitým prostředkem 
v komunikaci mezi Obecním úřadem a občany obce. 
Snaţíme se, aby informovanost občanů byla co nejlepší. 
Klademe důraz na aktuálnost informací na kabelové 
televizi  i na internetových stránkách obce. V případě 
informačního kanálu však můţe docházet ke zpoţďování 
aktualizací, coţ je způsobeno zejména tím, ţe 
aktualizace není moţné provádět dálkovým způsobem 
(přes internet). Takţe je vţdy nutné zajít na Obecní úřad 
a nové informace do informačního kanálu vloţit. 
Nicméně, snaţíme se dálkovou správu informačního 
kanálu zprovoznit. Ve spolupráci s Ing. Tomášem 
Valerem, kterému tímto moc děkujeme, doplňujeme na 
informační kanál další nové funkce (např. informační 
řádek, který běţí ve spodní části obrazovky nebo nově 
aktuální radarové snímky dešťových sráţek, které jsou 
získávány přímo ze stránek Českého 
hydrometeorologického ústavu).  

Také v programové skladbě kabelové televize došlo 
k podstatným změnám. V současné době můţete na 

http://www.traplice.cz/
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kabelové televizi sledovat 19 analogových a 16 
digitálních televizních programů. V letošním roce (do 
konce února) pořídíme technologii pro příjem dalších 
dvou digitálních multiplexů 3 a 4, čímţ se programová 
nabídka rozšíří o digitální programy: PRIMA LOVE, 
PRIMA ZOOM, ÓČKO, TV Pětka, Šlágr TV, ČT1 HD, 
NOVA HD, Fanda, TV Pohoda a Smíchov. 

Také internetové stránky obce (www.traplice.cz) 
neunikají naší pozornosti. Letos máme v plánu provést 
pár drobných inovací a doplnění některých uţitečných 
funkcí. 

 

 

V loňském roce jsme se zúčastnili soutěţe o nejlepší 
internetové stránky měst a obcí Zlatý erb. Naše stránky 
se umístily v rámci Zlínského kraje na 3. místě a získali 
jsme finanční odměnu 3000 Kč.  

Ing. Petr Kuneta, radní 

 

Odpadové 

hospodářství obce 

Správné nakládání s odpady (třídění odpadu) je 
odrazem ohleduplného vztahu člověka k ţivotnímu 
prostředí a má v moderní společnosti nezastupitelné 
místo. Cílem provozování systému tříděného sběru je 
zejména sníţení mnoţství odpadu ukládaného na 
skládkách a tím související úspora primárních přírodních 
zdrojů, protoţe vytříděný odpad nachází uplatnění jako 
druhotná surovina a vrací se zpět do výroby.  

V neposlední řadě šetří finanční prostředky, které obec 
vynakládá na systém odpadového hospodářství. 

Navíc, správné třídění můţe umoţnit obci udrţet 
poplatky za odpady v únosné míře. 

Stručná analýza 

Zpracovali jsme analýzu mnoţství a struktury odpadů, 
které produkujeme my, občané obce Traplice a za 
jejichţ likvidaci potom potom také platíme. 

 

 
Na obrázku je znázorněna struktura odpadů 
vyprodukovaných  za rok 2011. Je zřejmé, ţe největší 
podíl (89 %, coţ činí 262,5 tuny) tvoří odpady, které 
ukládáme do popelnic a které potom firma OTR odváţí 
na skládku a likviduje. Zde je třeba zdůraznit, ţe 
neplatíme za objem odpadu, ale za jeho váhu, z čehoţ 
vyplývá, ţe čím „lehčí“ popelnice budou, tím míň 
zaplatíme. 
Další část tvoří odpady tříděné, tj. papír, sklo a plasty. 
Tyto odpady jsou odváţeny firmou EKO-KOM k dalšímu 
zpracování a vyuţití a obec za ně dostává zaplaceno. 
Dá se říct, ţe čím víc těchto odpadů vytřídíme, tím víc 
finančních prostředků se do obce vrátí. 

Poslední část odpadů tvoří tzv. objemný odpad 
(matrace, staré koberce, drobný nábytek atd.), který 
nepatří do popelnic a ukládáme jej do kontejneru ve 
sběrné dvoře („býkárna“).  

Další obrázek znázorňuje vývoj mnoţství odpadu 
ukládaného do popelnic za roky 2008-2011 (data z roku 
2012 ještě nemáme k dispozici).  

 

 

http://www.traplice.cz/
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Je zřejmé, ţe kaţdým rokem plníme popelnice stále víc 
(kaţdoroční navýšení cca o 10 tun), přičemţ počet 
obyvatel obce se nezvyšuje. 

Je potřeba najít odpověď na otázku, proč se váha 
odpadu ukládaného do popelnic zvyšuje, coţ má za 
následek stále rostoucí platby firmě OTR za odvoz a 
likvidaci, které se následně přenesou na nás občany 
v podobě poplatku za odvoz odpadu. Je moţné tento 
trend změnit a chceme se o tuto změnu pokusit? 

Jak nakládat s odpady? 

Začneme u odpadů, které bychom měli ukládat do 
popelnic. 

Do popelnic patří pouze tzv. zbytkový odpad. Do 
zbytkového odpadu nepatří odpady, které jsou odděleně 
sbírané a vyuţitelné. Jak jiţ bylo zmíněno, za odvoz 
popelnic obec platí vysoké finanční částky a zejména 
od toho se potom odvíjí i výše poplatků za odvoz odpadu 
pro nás občany. Je tedy rozumné, abychom se snaţili 
mnoţství (váhu) odpadu ukládaného do popelnic co 
nejvíce sníţit. 

CO PATŘÍ do popelnice 

Odpad z kuchyně z přípravy jídel a zbytky potravin 
ţivočišného původu (pokud nemáte jinou moţnost 
likvidace – drobné domácí zvířata, kompost),  znečištěné 
obaly, smetí, popel (studený), pytle z vysavače, dámské 
vloţky, pleny, hygienické potřeby, roztrhané nebo silně 
znečištěné textilie, boty, CD a DVD disky, hračky. 

CO NEPATŘÍ do popelnice a kam s tím 

Stavební suť 

Momentálně obec nemá místo, kam by se dala stavební 

suť ukládat. Nicméně je to jeden z úkolů na tento rok – 

vytvořit sběrné místo, kde by občané mohli menší 

mnoţství suti uloţit. Suť by se potom mohla dále 

zpracovat (rozdrtit) a vyuţít. 

Nebezpečný odpad (elektronika, autobaterie, 
chemikálie atd.)  

Sběr tohoto odpadu probíhá v naší obci 4x ročně. O 
termínech sběru tohoto odpadu budete včas 
informování. 

Sklo, papír, plasty, nápojové kartony 

Pro tyto odpady jsou určeny barevné kontejnery ve 
sběrném místě za prodejnou Jednota. Není třeba 
vysvětlovat, co do kterého kontejneru patří. Snad jen to, 
ţe nápojové kartony (mléko, dţusy apod.) patří do 
ţlutých kontejnerů na plasty. 

Znečištěné dřevo 

Dřevo napuštěné barvou, lakem nebo jinými 

chemikáliemi ukládejte do kontejneru na směsný odpad 
(býkárna). 

Bioodpad  

Bioodpad je tvořen biologicky rozloţitelnou hmotou, 
která vzniká např. údrţbou zahrady, čištěním odpadních 
vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a 
také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny). 
Bioodpady jsou významnou součástí odpadů 
vznikajících v komunální sféře (tvoří aţ 40 podíl v 
odpadu). Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace 
při skládkování (tvorba skládkového plynu a výluhu). Při 
odděleném sběru je však bioodpad surovinou, kterou je 
moţno přeměnit na uţitečný materiál (kompost) 
vyuţitelný v široké škále lidské činnosti. 

Proč je tedy dobré bioodpad sbírat odděleně? 

 Enviromentální důvody: bioodpady, které se 
podaří oddělit, jsou na odborně provozované 
kompostárně přeměněny na humusové látky 
vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. 
Kompost je moţno vyuţívat pro zemědělskou 
činnost, tvorbu a údrţbu veřejné zeleně atd.  

 Legislativní důvody: povinné zavedení 
systému nakládání s bioodpadem předpokládá i 
nově připravovaný Zákon o odpadech. 

 Ekonomické důvody: kompostování je jiţ nyní 
levnější neţ skládkování.  

 V příštích letech se dá předpokládat ještě 
výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady na 
skládkování a kompostování. V neposlední řadě 
je třeba zdůraznit, ţe bioodpad má poměrně 
velkou váhu. A jak jiţ bylo zmiňováno v úvodu 
tohoto článku, ţe platíme za váhu a nikoli objem 
odpadu, je tedy krajně neţádoucí ukládat 
bioodpad do popelnic. 

Jak tedy s bioodpadem naloţit? 

Ideální stav je takový, ţe bioodpad bude zůstávat 
v domácnosti (domácí kompostování na zahradě). 
Pokud tuto moţnost nemáme, tak se nabízí vyuţití 
obecní kompostárny, která se nachází v areálu bývalého 
JZD. Do budoucna se budeme snaţit najít způsob, jak 
občanům nakládání s bioodpadem ulehčit. 

Je zcela jisté, ţe náklady na likvidaci odpadů do 
budoucna porostou a tím porostou i poplatky, které my 
občané budeme muset platit. Tříděním odpadů můţe 
kaţdý z nás přispět jednak ke zlepšení stavu ţivotního 
prostředí a také k určitému omezení zvyšování poplatků 
za odvoz odpadů, takţe třídit odpady se určitě vyplatí! 

Ing. Petr Kuneta, radní 
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Veřejná zeleň v obci 
Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a 
veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o důleţitý 
architektonický a krajinný prvek s velmi významnými 
ekologickými funkcemi.  

Mimo zastavěný prostor obcí a měst se  jedná obvykle o 
rozsáhlé plochy lesů, hájů, zahrad, sadů, luk, mokřadů, 
polí i volně rostoucí solitérní nebo hospodářsky 
nevyuţívané zeleně. Tento typ zeleně má kromě svých 
primárních hospodářských a ekologických funkcí také 
výrazné funkce rekreační, zdravotní, krajinotvorné, 
půdoochranné, vodohospodářské, estetické i okrasné. 
Uvnitř zastavěných ploch všech lidských sídel se k výše 
uvedeným funkcím přidruţují i další posílené funkce 
zdravotní, rekreační a estetické. Kaţdá zeleň má kromě 
svých základních funkcí také vliv na čistotu ovzduší a 
mikroklima, neboť sniţuje prašnost a zvyšuje vlhkost 
vzduchu.  

Dále působí také jako tlumič nadměrného hluku,  který je 
uvnitř lidských sídel nejčastěji způsoben různými 
dopravními a mechanizačními prostředky. 

Z výše uvedených důvodů je tedy nutné se o veřejnou 
zeleň nejen starat a v rámci moţností zelené plochy  
rozšiřovat. 

Co jsme jiţ udělali a jaké jsou naše další plány?  

V loňském roce jsme ve spolupráci s ţáky školy a školky 
vysadili deset stromů (jeřábů)  podél potoka od 
kulturního domu směrem ke kuţelně. Kaţdá třída si 
vysadila svůj strom. Pár stromů bylo také doplněno na 
volná místa na návsi a u kulturního domu.  

 

Dále jsme zajistili výsadbu 3 okrasných záhonů trvalek 
na volné ploše pod hospodou u Čevelů, dále v zatáčce u 
kulturního domu a mostu na hřiště. Pod hospodou u 
Čevelů byla vysazena lípa, která se doufáme stane 
dominantou v tomto prostoru. Toto prostranství bychom 
chtěli i do budoucna dále zvelebovat.  

Díky partě dobrovolníků ze Škárovca, kterým je nutné za 
vzornou spolupráci poděkovat, proběhla v měsíci říjnu 
výsadba třešní v lokalitě „Floriánek“. Původní třešňový 
sad, který zde byl od nepaměti  postupně „odchází“ a je 
potřeba jej obnovit. Doplněna byla také alej při cestě na 
Kopaniny. Celkem bylo vysazeno 20 třešní tří odrůd.  

 

 

I v roce 2013 budeme v tomto trendu pokračovat. 
Pamětníci si určitě vzpomenou na krásnou třešňovou 
alej mezi Traplicemi a Jalubím. Určitá snaha o obnovu 
jiţ proběhla, nicméně díky různým nepříznivým vlivům je 
alej do značné míry zase neúplná.   

Odhadujeme, ţe bude potřeba vysadit (doplnit) cca 50 
stromů. Výsadbu bychom chtěli provést brigádnickým 
způsobem, takţe budeme rádi, kdyţ se najde pár 
dobrovolníků, kteří chtějí pro ţivotní prostředí ve svém 
okolí něco udělat. Pokud to bude moţné (nenarazíme-li 
např. na odpor ţe strany nějakého úřadu), tak bychom 
třešně chtěli vysadit na jaře tohoto roku. Pro tento účel 
jsme poţádali o finanční dotaci. 

Dále máme v plánu výsadbu zeleně při cestě 
k bývalému JZD. 

Určitě je v naší obci ještě spousta míst, kde je moţné ať 
uţ strom nebo jinou zeleň vysadit. Obec tuto aktivitu 
podporuje, takţe máte-li někdo „zelený“ nápad, tak sem 
s ním! 

       
         Ing. Petr Kuneta, radní 
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Územní plán obce 
 
Územní plán obce se nachází v poslední fázi vytváření  a během 6 měsíců by měl být schválen všemi  dotčenými orgány  
i zastupitelstvem obce. Jeho současný stav si můţete prohlédnout  zde: 
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Přehled investičních akcí za rok 2012 

Rok 2012 byl z pohledu obce a investičních aktivit víceméně  „přípravný“. 

Bylo zadáno zhotovení projektových dokumentací na přestavbu bývalého kadeřnictví a knihovny v budově vedle pošty na 

dva dvoupokojové byty, na rekonstrukci WC a doplnění o chlapecké WC ve 2. NP základní školy, přestavbu prostoru nad 

kuţelnou po bývalé hospodě na ubytovnu (turistickou i pro potřeby návštěvníků obce). Pokračují práce na projektech 

několika větví kanalizace, řeší se souhlasy majitelů pozemků, popřípadě výkup dotčených částí pozemků. 

Z projektů, které dospěly k realizaci, je třeba zmínit hlavně přestavbu pavilonu „A“ v budově základní školy na mateřskou 

školu. Původní plán bývalého vedení obce a školy umístit školku do druhého patra vedle školní jídelny byl spoluprací 

starosty s projektantem a vedoucí učitelkou mateřské školy změněn a školka bude umístěna v pavilonu blízkém budoucí 

zahradě školky. Celá akce byla realizována firmou HSK, s. r. o. Uh. Hradiště, která zvítězila ve výběrovém řízení. Náklady 

akce činily 1.186.000,- Kč, od Zlínského kraje získala obec dotaci na tuto akci ve výši 473.000,- Kč, coţ je 40%. 

Stěhování dětí do nových prostor proběhne aţ po dokončení stavebních prací, které se týkají výměny oken v celé budově 

školy. Dřívější přestěhování není moţné z důvodu chybějící kolaudace. Bohuţel se v tomto případě setkaly okolnosti 

týkající se dvou akcí, na které obec čerpá nebo bude čerpat dotace, které byly přiznány v různých termínech, a proto 

jejich realizace nebyla moţná současně. Pokud obec nechce o dotace přijít, musí realizace výměny oken proběhnout aţ 

po administrativním vyřešení realizace (výběrovém řízení) akce zateplení školy.  

V rámci zlepšení vzhledu středu obce proběhla oprava fasády bývalého kulturního domu. Jelikoţ na celkovou rekonstrukci 

zatím obec nemá finanční prostředky a zatím v nejbliţší době ani není předpoklad, ţe by se tyto prostředky v rozpočtu 

obce našly, přistoupilo vedení obce k řešení, které aspoň trochu „zkulturní“ venkovní podobu jedné z dominant centra 

Traplic. Náklady na tuto akci činily cca 90.000,- včetně nátěrů výplní otvorů, ţaluzií, vrat, fasády. Obec rovněţ nechala 

zpracovat projekt na změnu uţívání tohoto objektu z důvodu pronájmu části objektu. Všechny investice do objektu 

kulturního domu jsou a budou hrazeny z výnosu z nájemného. Prostor před budovou rovněţ oţiví vysázená zeleň. 

Součástí postupných úprav středu obce bylo i přestěhování kontejnerů na tříděný odpad na méně viditelné místo za 

prodejnu Jednoty na pozemek, který obec získala do dlouhodobého pronájmu. Bylo realizováno i oplocení a úprava 

plochy pomocí zámkové dlaţby. Oplocení provedli pracovníci obce, dlaţbu včetně nové dlaţby u vchodů do zdravotního 

střediska a kadeřnictví provedla firma DRIVESTONE a. s. St. Město, vítěz výběrového řízení. Náklady činily  143.000,- Kč 

na dlaţbu, 34.000,- Kč na oplocení kontejnerů. Oplocení zadního traktu prodejny Jednota provedli pracovníci obce, 

náklady na nové pletivo byly 2662,- Kč.  

Snaha o úsporu energií vedla radu obce k rozhodnutí vyměnit okna a vstupní stěny na budově OÚ. Výběr dodavatele 

proběhl pomocí výběrového řízení. Jelikoţ náklady na kompletní výměnu byly nad moţnosti rozpočtu pro rok 2012, bylo 

rozhodnuto realizovat celou akci po etapách. V loňském roce proběhly dvě etapy, a to severní, jiţní fasáda a západní štít 

a výměna vstupních dveří u zadního vchodu do kuchyně, které nevyhovovaly ani z bezpečnostního hlediska. Náklady 

činily dohromady včetně ţaluzií a zednického zapravení  355.747,- Kč. 

V rámci zkvalitnění sportovního  vyţití mládeţe přistoupila rada obce k rekonstrukci travnatého hřiště v areálu základní 

školy. Stávající plocha byla zorána, formou brigády byly vybrány z povrchu kameny, plocha byla zavezena novou 

zeminou a oseta travním semenem pracovníky obce. S pomocí pana Lad. Blechy bylo provedeno zavlaţování. Plocha 

bude slouţit ţákům školy v hodinách tělesné výchovy i sportovnímu krouţku při ZŠ. Součet nákladů byl 38.000,-. 

Pro menší děti bylo doplněno dětské hřiště za obecním úřadem o další prvky – kolotoč, kreslící tabuli a houpačky 

v hodnotě 67.000,- včetně montáţe.  

Stejně jako v minulém roce proběhly v obci opravy místních komunikací. Rada obce se rozhodla problém poškozených 

komunikací řešit postupnými opravami. Po vybudování potřebné infrastruktury (hlavně kanalizace) bude rekonstrukce 

havarijních úseků zprojektována a bude vyvíjena snaha o získání dotačních prostředků na realizaci nových povrchů 

komunikací. Postupné opravy zatím spočívají ve vyuţití metody nahřívání a recyklace stávajícího povrchu a metody 
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„TURBO – nástřiku“. Zatímco v roce 2011 obec do oprav komunikací investovala cca 120.000,-, v roce 2012 to jiţ bylo 

přes 200.000,- a zvaţujeme další zvýšení v roce 2013. Účelové nezpevněné komunikace chceme udrţovat pomocí 

materiálů jako je ţivičný recyklát popř. kamenivo. Proběhla úprava účelové komunikace na Kopaniny  (od bývalé skládky) 

pomocí recyklátu ze stavební suti, materiál obec získala zdarma, hrazena byla jen práce strojů (válec a nakladač). 

Ing. Milan Rozum, starosta  

    

Bilance hospodaření obce v roce 2012 

 

 

Počáteční zůstatek    k 1.1.2012 :   2 801 189 Kč 

                         Příjmy 2012 :   14 878 631 Kč 

                                                Výdaje         2012 :   15 511 902  Kč  

                                                 

                             Zůstatek na účtu k 31.12.2012:     2 167 917 Kč  

 

ŠKOLSTVÍ A KULTURA 

Matrika a kulturní komise 2012 

V roce 2012 navštívila kulturní komise celkem 52 

jubilantů.  

Tři manţelské páry oslavily Zlatou svatbu: 

- Bohumil Vycudilík a Josefa rozená Přikrylová, 
- Jan Růţička a Františka rozená Horníčková, 
- Rudolf Obdrţálek a Františka rozená 

Stuchlíková. 
 

V letošním roce se konalo 2x vítání nových občánků. 

Celkem jsme přivítali 6 dětí. 

Jako kaţdý rok, tak i letos připravila kulturní komise ve 

spolupráci s obecním úřadem pro naše důchodce 

besedu, na které nechybělo dobré jídlo a pití. Zajistili  

jsme pro ně bohatý program a malé dárky.  

Nezapomínáme  ani na občany, kteří jsou v domovech 

důchodců, na Vánoce se jim posílají dárkové balíčky. 

Uzavřená manţelství      7 

Počet narozených dětí      5 

Počet úmrtí     11 

Přihlášení osob     13 

Odhlášení osob      9 

Zrušení trvalého pobytu 

(úřední adresa) 
    11 

Počet obyvatel k 31.12.2012 1148 

 

Iveta Pavolová, Obecní úřad 
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 Knihovna 

V roce 2012 bylo v  knihovně registrováno 62 čtenářů, 

z toho 19 čtenářů do 15 let, coţ je pro nás velmi 

potěšující fakt. Za celý rok navštívilo knihovnu 459 

čtenářů, internet vyuţilo 15 čtenářů. Celkem bylo 

vypůjčeno 2345 svazků knih, z toho 2024 svazků 

beletrie pro dospělé, 32 svazků naučné literatury pro 

dospělé, 283 svazků krásné literatury pro mládeţ a 6 

svazků naučné literatury pro mládeţ. Obecní úřad 

zakoupil pro knihovnu knihy v hodnotě 10 000 Kč. Z 

výměnného fondu Knihovny B.B.Buchlovana bylo 

zapůjčeno 207 knih. Proti minulému roku je patrný 

nárůst počtu čtenářů i počet půjčených svazků, ale 

pořád jsou zde velké rezervy.  

Marie Borusíková 

 

 

 
 
 

 

Základní  škola a Mateřská 

škola 

 
Základní škola 

Zahájení školního roku 2012/2013 začalo tradičně před 
budovou školy za přítomnosti starostů z Traplic, 
Jankovic a Košíků, zaměstnanců školy a rodičů dětí. Po 
krátkých projevech zasedli noví ţáci v doprovodu rodičů 
a prarodičů poprvé do školních lavic a nový školní rok 
začal. 
Po odstoupení vedení školy a konkurzním řízení došlo k 
některým změnám v pedagogickém sboru. Byl jmenován 
nový ředitel i zástupkyně, částečně zúţen pedagogický 
sbor.  Školní řád jsme aktualizovali v souladu se 
změnami školského zákona, kdy největší změnou je 
zkrácení přestávky mezi dopoledním a odpoledním 
vyučováním a úprava posledních přestávek v pátek ve 
prospěch dojíţdějících ţáků.  
Naší snahou je zatraktivnit školní výuku pro ţáky, zapojit 
je do projektů souvisejících s výukou, účastnit se 
olympiád a dalších soutěţí mezi školami. Díky 
sportovnímu vybavení ve škole se můţeme více zaměřit 
na atraktivní florbal a sportovní krouţky vedené 
zkušeným sportovním trenérem. Jen do sportovního 
krouţku je zapojeno přes 40 dětí. Osmáci a deváťáci 
jsou zapojeni do školské florbalové ligy, ve které sbírají 
potřebné zkušenosti hlavně mezi hradišťskými školami. 
Do florbalu se postupně zapojují i dívky, které si zkusily 
absolvovat jeden turnaj a mají perspektivu na další roky. 
Přes školu Babice postoupili ţáci naší školy do jarního 

klání celostátního fotbalového turnaje škol Coca Colla 
cup. Nemůţeme zapomenout na tradiční folklorní 
krouţek, který se prezentuje na akcích obce i školy, dále 
pak krouţky keramický, výtvarný, pěvecký a taneční. 
Všechny mimoškolní odpolední aktivity jsou částečně 
vázány na moţnosti dojíţdějících ţáků, kterým se 
snaţíme uzpůsobit časy v návaznosti na autobusové 
spoje. 
 
Pro zájemce o statistická čísla uvedu několik zajímavých 
informací. Demografický vývoj a sníţení narozené 
populace v našem státě v posledních patnácti letech se 
nevyhnuly ani našemu regionu. V roce 2001 chodilo do 
školy v Traplicích 302 ţáků, ještě v roce 2004 po 
odpočtu dětí z Jalubí, které jiţ do naší školy nedojíţdí 
především z důvodu zrušení dopravního spojení, 
navštěvovalo školu 219 ţáků. Nyní je ve škole 169 ţáků 
v 9 třídách, polovina ţáků dojíţdí z okolních obcí. Počet 
ţáků z Traplic výrazně neklesl, pohybuje se mezi 88 aţ 
101 dětí.  V devátém ročníku je 8 vycházejících ţáků, do 
první třídy od září 2013 nastoupí přes dvacet nových 
dětí, dojde tak k celkovému navýšení nad 180 ţáků.   
Po plánovaném  přemístění MŠ do budovy základní 
školy a prognózách populačního vývoje v dalších letech 
bude budova školy optimálně vyuţita. V MŠ se počty 
dětí pohybují kolem 40 ( v roce 2005 bylo 48, nyní je 40), 
nejmenší počet v posledních letech byl v roce 2011 – 36 
dětí.  
Budova školy je po 34 letech uţívání připravena 
k potřebné postupné generálce. Díky dotaci získané 
Obecním úřadem dojde k výměně oken a zateplení 
budovy, novou fasádou se podstatně změní i celkový 
vnější pohled na školu. V současné době probíhá revize 
elektrického zařízení školy, postupně vyměňujeme 
osvětlení za kvalitnější a úspornější. Plánují se 
rekonstrukce sociálních  zařízení, vybavení tříd, 
sborovny, šaten a vzhledu tříd (barevné třídy). Ve 
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spolupráci s obecním úřadem konzultujeme priority 
těchto rekonstrukcí, které se z finančních důvodů musí 
provádět postupně.  Vzhled interiéru Mateřské školy po 
přestěhování do budovy školy si můţete prohlédnout na 
následujících fotografiích: 
 

 
 

 
Podobná revize čeká i vybavení školy pomůckami. 
Během prosince nám byly dodány za poloviční cenu dvě 
interaktivní tabule Smart Board, které jsme koupili 
v rámci vyhlášeného a získaného Mezinárodního grantu 
Smart. Z nadace Synot známé pod dřívějším názvem 
Nadace Děti – kultura – sport získala škola v říjnu 
z grantu na podporu školství  5000 Kč (projekt 
zpracovala vedoucí učitelka MŠ), které byly pouţity na 
nákup koloběţek a odráţedel. Pokud bude grant dále 
pokračovat, zaměříme se v příštím roce na získání 
prostředků zase pro školu (z důvodu sníţených dotací 
podporuje od letoška nadace jen jeden projekt za 
organizaci). V plánu máme postupnou obměnu starých 
dřevěných tabulí za magneticko-keramické.  Nepráší se 
z nich, dají se na ně pomocí magnetů přidávat názorné 
pomůcky, pomocí projektorů na ně budeme moci 
promítat připravené digitální učební materiály.  
Samotná výuka probíhá a bude probíhat na základě 
podrobného plánování vyučování. V kaţdé škole je 
vytvořen školský vzdělávací program, který se tvořil před 

šesti lety. Ve druhé polovině roku na základě zkušeností 
z vlastní výuky vyhodnotíme celý program a částečně 
upravíme pro další potřeby naší školy. Snahou bude 
tento výukový materiál zjednodušit tak, aby základní 
učivo bylo jasně srozumitelné pro všechny ţáky daného 
ročníku. Rozšiřující učivo pro zdatnější jedince bude 
součástí výuky, nebude však součástí daných výstupů 
(toho, co všichni ţáci musí umět).  
  
Zavedení týdenních plánů od začátku tohoto školního 
roku směřuje k několika cílům. Hlavním cílem je pomoci 
chybějícím a dojíţdějícím ţákům připravovat se na to, co 
zameškali, podstatné učivo mají ve všech ročnících na 
stránkách školy. Rodiče pak mají pomocí těchto stránek 
kdykoliv moţnost zjistit, co se právně jejich děti ve škole 
učí. Učitelům týdenní plány umoţňují přiměřené 
rozvrţení učiva, vedení přímou moţnost kontroly učiva 
v souladu s plánem a školským programem. 
V loňském roce ministerstvo školství zavedlo celoplošné 
testování ţáků pátých a devátých ročníků z matematiky, 
českého jazyka a angličtiny. My si toto testování 
rozšíříme v dalších předmětech a ročnících, kdy budou 
ţáci psát závěrečné ročníkové písemné práce z učiva, 
které jiţ mají znát v konkrétním ročníku a předmětu. 
Výsledky uvedených prací nebudou jen podkladem pro 
klasifikaci ţáků, ale důleţitou informací pro vyučující 
jednotlivých předmětů a vedení školy na co se zaměřit. 
Tyto poznatky také uplatníme při dílčích úpravách 
školského programu a zaměření výuky v následujících 
letech.  
 
Často slýcháme potřebu zlepšit čtenářskou gramotnost 
dětí. Vedeme a budeme nadále vést děti ke čtení kníţek, 
ze kterých čerpají nové pojmy, učí se chápat vztahy a 
souvislosti, rozlišovat podstatné od méně podstatného. 
Výtěţek ze sběru papíru jsme částečně pouţili i na 
dokoupení knih do ţákovské knihovny.  
Celý proces výuky v základní škole budou ţáci devátých 
ročníků završovat na konci roku ročníkovými pracemi na 
jimi zvolené téma. Cílem je, aby deváťáci dokázali 
shromaţďovat informace k určitému tématu, vybírat 
podstatné od méně podstatného, dát informace do 
souvislostí tak, aby byl celek zajímavý. Celou vlastní 
práci pak budou prezentovat před ostatními. Snahou je 
umoţnit jim uvědomit si důleţitost vlastní prezentace 
vyjadřovacích schopností v dalším ţivotě.  
V novém roce připravujeme tzv. mapu školy, ve které 
formou anonymního dotazníkového šetření budeme 
zjišťovat názory na výuku, učivo, vztahy mezi ţáky i 
učiteli, bezpečí apod. Prosíme rodiče o vyplnění těchto 
dotazníků, aţ je děti přinesou domů.  
 
V listopadu jsme se zapojili do SCIO testování s názvem 
„Pohoda“, které mělo za cíl zjistit klima v jednotlivých 
třídách. Celkové výsledky všech těchto šetření nám 
pomohou při další koncepční práci.  
Z dalších aktivit školy chci ještě zmínit připravovaný 
projekt „Vnuci vnukům“, ve kterém půjde o získávání, 
zachování a předávání informací o tradicích, zvyklostech 
a době mezi generacemi. 
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Nebudu se zde rozepisovat o jednotlivých konkrétních 
akcích školy. Jen bych popisoval to, co pravidelně 
zveřejňujeme na webových stránkách školy. Novinky 
z činnosti školy i s fotkami jsou tam pravidelně vkládány. 
Jde o zajímavosti z činnosti školy, kterými zpestřujeme 
výuku. Hlavní a podstatnou část dění ve škole z ţádných 
stránek nikdo nevyčte. Jde o systematickou, trpělivou 
kaţdodenní práci všech zaměstnanců školy na tom, aby 
děti získaly ve škole co nejvíce vědomostí, dovedností a 
návyků, které budou potřebovat a pouţívat ve svém 
dalším ţivotě, cítily se dobře, bezpečně a spokojeně.  
Těšíme se na další dobrou spolupráci s rodiči i obecními 
úřady. 
 
Přeji všem do nového roku pevné zdraví a hodně štěstí. 
 

PaedDr. Stanislav Horehleď, ředitel ZŠ a MŠ   

 

Zápis dětí do 1. třídy 

V úterý 22. ledna 2013 se v naší škole konal zápis dětí 
do 1.třídy, který je pro děti významným krokem pro 
vytváření celoţivotního vztahu ke škole a vzdělávání. 
Snaţili jsme se proto vytvořit pro děti i jejich rodiče u 
zápisu příjemnou atmosféru.  

Rodiče absolvovali s dětmi připravené aktivity a mohli 
sledovat, jak děti plnily úkoly zaměřené na rozvoj 
samostatnosti a kreativity. Viděli, jak jsou děti spontánní, 
jak se vyjadřují v rozhovoru s učitelkou, zda se nestydí. 

Na budoucí prvňáčky se přišly podívat i paní ředitelky 
z okolních mateřských škol a náš pan ředitel školy. 

Děti byly za snahu pochváleny a dostaly malé dárky. 
Těšíme se, aţ se součástí našeho školního kolektivu 
stane 20 nových prvňáčků. 

  
Mgr. Yvetta Mucková, zást. ředitele ZŠ a MŠ  

 

Mateřská škola 

„Výchova dětí je nejsvětější a nejzodpovědnější 
úlohou člověka, úlohou, která předpokládá největší 
moudrost, nejjemnější takt a nevyčerpatelnou 
trpělivost. Láska splní všechny tyto podmínky. Proto 
chceš-li své dítě vychovat, jdi cestou lásky.“ 

                                                                                          
                      Orison Swett Marden 

Mateřskou školu v letošním školním roce navštěvuje 40 
dětí, z toho 17 chlapců a 23 dívek. Dle nové vyhlášky 
mohou do MŠ chodit i děti dvouleté, letos jich je 7.  
K zápisu do 1. třídy ZŠ se chystá 12 předškoláků. 

Výchovně – vzdělávací proces zajišťují 3 paní učitelky - 
Fedorová Gabriela, Hrňová Bohumila a Bartoňová 
Helena, odpoledne chodí vypomáhat paní vychovatelka 
ze ZŠ  Malovaná Oldřiška. V kuchyni pracuje paní 
Mikulková Hana a o úklid prostor nejen v MŠ se stará 
paní Sedláčková Jarmila, která je k dispozici také při 
vycházkách s malými dvouletými dětmi. 

Novinkou jsou uţ druhým rokem heterogenní třídy – 
věkově smíšené, ve kterých je  uplatňován individuální 
přístup a rozlišovány činnosti pro děti mladší a pro děti 
předškolního věku.  

MŠ pracuje druhým rokem podle nového Školního 
vzdělávacího programu s názvem „Kamínky ţivota“, 
který je rozpracován na 3 roky – na tři kamínky v ţivotě 
člověka - lidský, přírodní a světový.  

Dle citátu: 

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

Kaţdý rok je pro děti jiný, nový, zajímavý, témata se 
obměňují, zůstávají pouze 4 roční doby. 

Hlavním cílem je seznamovat děti s přírodním 
prostředím, které je obklopuje a  vytvářet pozitivní vztah 
k přírodě. Současně s poznáváním a objevováním 
přírody by děti měly poznávat i samy sebe, kamarády a 
rodinu kolem sebe, vnímat vztahy mezi lidmi a jejich 
chování, objevovat svět kolem sebe. 

Na konci předškolního vzdělávání, před vstupem do ZŠ, 
by předškolák měl: 

 zvládat základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci 

 zvládnout jemnou motoriku, grafomotoriku, 
správně drţet tuţku, lţíci, příbor, umět zacházet 
s běţnými předměty denní potřeby, pomůckami, 
nástroji 

 uplatňovat základní kulturně hygienické a 
zdravotně preventivní návyky 

 zvládat sebeobsluhu 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a 
zdraví, aktivního pohybu a zdravé výţivy 

 správně vyslovovat všechny hlásky, ovládat 
dech, tempo a intonaci řeči 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 orientovat se v prostoru, a částečně i v čase 

 chápat základní matematické pojmy  
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 měl by umět přirozeně a bez zábran 
komunikovat s druhým dítětem, spolupracovat 
s ostatními 

  měl by být schopný adaptovat se na ţivot ve 
škole, aktivně zvládat poţadavky plynoucí 
z prostředí školy a začlenit se do třídy mezi své 
vrstevníky, odloučit se od rodičů 

 měl by mít povědomí o významu ţivotního 
prostředí pro člověka, uvědomovat si, ţe 
způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují 
ţivotní prostředí – proto se snaţíme i v MŠ třídit 
odpad do barevných kontejnerů 

 záměrně se soustředit a udrţet pozornost, 
soustředit se na činnost a tu také dokončit 

  

V MŠ uţ od začátku školního roku proběhla 
spousta akcí: 

 Podzimní sportovní olympiáda na školní 
zahradě 

 Canisterapie, kdy pozvání přijaly i děti z MŠ 
Sušice. 

 V MŠ jsme vařili také zeleninovou polévku a 
pekli jablečný štrůdl, perníčky. 

 Shlédli jsme divadelní maňáskové 
představení.  

 Podnikli výpravu za poznáním do lesa 
k Jankovicím. 

 Ve spolupráci se Školním klubem  jsme se 
zúčastnili Drakiády. 

 Naši předškoláci  shlédli v ZŠ představení 
herců ze Slováckého divadla „Scénické 
čtení“. 

 S ţáky ze Školního klubu jsme také připravili 
Podzimní pohádkovou zahradu, která je u 
dětí z MŠ i u rodičů ve velké oblibě. 

 Do MŠ jsme pozvali i Janičku písničku 
s hudebními pohádkami. 

 Společně s rodiči jsme před Vánocemi tvořili 
adventní věnce a svícny.   

 Děti vystupovaly při rozsvěcování vánočního 
stromu. 

 17. prosince jsme byli společně s dětmi 
z MŠ Sušice  v kině Hvězda v Uherském 
Hradišti na představení „Vánoční 
stromeček“. 

 20. prosince jsme se zúčastnili AKADEMIE 
v ZŠ 

 

Na další společné akce se uţ  všichni těšíme   - 

Karneval,  výlety do přírody, velikonoční dílničky,  

besídku pro maminky,  popřípadě výlet do Galaxie 

Zlín,  který se dětem v loňském školním roce velice 

líbil. Opět bychom rádi uvítali sponzorský dar na 

zaplacení autobusu do Zlína. 

Celoročně spolupracujeme se Základní školou 

Traplice – účast na akcích, kaţdou středu se 

chodíme s dětmi do ZŠ seznamovat s keramickou 

hlínou , tak i s obcí – vydlabávali jsme dýně na 

výzdobu před Obecním úřadem, naše děti vystupují 

na Vítání občánků. 

Maminkám na mateřské dovolené je umoţněno 

hraní s dětmi v prostorách mateřské školy, a to 

kaţdé pondělí v době od 15.30 do 16.30 hodin. Děti 

si tak zvykají na prostředí MŠ a na své budoucí 

„spoluţáčky“. 

Od října opět nabízíme dětem neplacené zájmové 

krouţky -  Angličtina hrou, kde si děti mohou formou 

různých her osvojovat anglická slovíčka a písničky, 
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seznamovat se s anglickým jazykem, přičemţ není 

nutné, aby mluvily, ale spíše, aby reagovaly na 

pokyn učitelky, rozuměly jí.  

Ke správnému vývoji řeči  dětí přispívá krouţek 

logopedické prevence, který vedou paní učitelky ve 

svých třídách,  s garancí zkušeného logopeda  Mgr. 

Ivy Chudobové. 

I v letošním školním roce se budeme zúčastňovat 

výtvarných soutěţí. Výtvarné práce dětí jiţ byly 

zaslány do soutěţe „Týká se to také tebe“ a do 

časopisu „Informatorium školy mateřské“, kde budou 

zveřejněny. 

Ve 2. pololetí budeme opět jezdit plavat do 

Uherského Hradiště, kde děti získávají základní 

návyky a dovednosti ve splývání, orientaci ve vodě, 

plaveckém dýchání a skocích do vody. 

Vedoucí učitelce Fedorové se podařilo, po 

vypracování projektu, získat od Nadace Děti, kultura 

a sport  5.000,- Kč na zakoupení koloběţek a 

odráţedel. Děti je našli pod vánočním stromečkem. 

Celý kolektiv MŠ přeje všem občanům úspěšný rok 

2013.  

Bc. Gabriela Fedorová, vedoucí učitelka 

 

 

Další školní aktivity 
dětí 

 
Evropská spolupráce  
 
Ţáci naší školy se pravidelně  od roku 2009 aktivně 
zapojují do projektového vyučování. V letošním roce 
jsme však zaznamenali  velký úspěch i na 
mezinárodním poli.  
 
Na konci dubna se v Bratislavě konal Slovanský seminář 
pro učitele základních škol, kteří se aktivně zapojují do 
mezinárodních projektů pod záštitou Národní agentury 
pro evropské vzdělávací programy. Zúčastnilo se ho 50 
vybraných škol z České republiky,  Slovenska, Polska, 
Chorvatska a Slovinska, z našeho kraje byli pozváni 
pouze zástupci ZŠ Uherský Brod a ZŠ Traplice.   
 
V průběhu semináře jsme si připravili nové projekty, 
které se týkají pověstí a pohádek resp. folkloru a tradic v 

našem kraji.  A protoţe jsou to mezinárodní projekty, 
ţáci pouţívají kromě svého mateřského jazyka i 
angličtinu. Se základní školou z Púchova a z polského 
Olzstynu vytváříme hádanky na téma Pohádky a pověsti. 
 
Se školami ze Slovinska, Polska a Chorvatska  
spolupracujeme na dlouhodobém projektu „Pravljice, 
Bajke, Bajki, Pohádky“ zaměřeném na národní pohádky 
jednotlivých zemí. Traplická škola si připravila prezentaci 
klasické pohádky O dvanácti měsíčkách, ke které jsme 
našli při pátrání v knihovnách zajímavé informace. 

Pohádka je podle výkladu svoji  symbolickou látkou dost 
vzácná a stylem je nejkrásnější z pohádek zapsaných 
později Boţenou Němcovou. Ta ji slyšela od své sluţky 
Marky v době kdy pobývala s manţelem ve slovenských 
Ďarmotech, a vytvořila podle jejího vypravování novou 
pohádku. Proto bude jistě zajímavé si povědět jak text 
této pohádky vypadal před pěti sty lety.  

Náhodou se nám původní forma této pohádky dochovala 
od mistra Klareta, znamenitého učence doby krále Karla 
IV, jenţ mimo velký slovník latinsko-český a několik 
drobnějších prací sloţil téţ veršovaný Astronomiář 
(rukopis je datován kolem roku 1366), v němţ popisuje  
hvězdářskolékařská ponaučení, jak bývala tehdy 
obvyklá. Po straně přidával ke svým veršům různé 
doklady, vykládá i o měsíci únoru, jenţ prý je velmi 
studený  a k tomu dodává:  

V Brundech se čte, že jakási žena poslala dceru sbírat 
jahody v měsíci únoru. Ta všedši do lesa, spatřila 
dvanáct starců sedících okolo ohně. Dala jim ,dobré jitro' 
a jeden z nich: “Co hledáš?” (patrně asi Leden). Ona 
odpověděla: “Sbírám jahody.” Únor jí řekl: “Trhej.” A ona 
vzala a donesla matce — a tak se divily.  

Dnes je pohádka, kromě rumunských a italských, známa 
ve verzích slovenských, polských a ruských,  zprávu o 
nich podává nakladatel k pohádkám bratří Grimmů , text 
B.Němcové, obecně známý, je kromě veršovaného 
zpracování Šťastného rozšířen téţ v překladu 
Wenzigově německém a Chodzkově francouzském.  

Zápis z r. 1366 je sice ještě docela prostý, ale je doloţen 
na území české koruny (Klaret pocházel ze 
severovýchodních Čech) a byl zapsán česky. Proto 
můţeme tuto pohádku směle pokládat za národní a ryze 
českou. 

Mgr. Yvetta Mucková 

 
Vnuci vnukům 

 
Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního 
stáří a mezigenerační solidarity. 

Naše škola chce aktivně spolupracovat s obcí, být její 
součástí a rádi bychom oslovili všechny občany,  
dědečky a babičky mnohých ţáků. Začínáme pracovat 
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na projektu Vnuci vnukům, spolu s Radou obce a s 
paní Lenkou Novotnou, která pracuje pro Čs. Rozhlas. 
Garantem projektu je čestný občan obce Traplice pan 
generál Vinkler, který nám osobně projekt “poktřtí”. 

Máme v úmyslu navštěvovat naše nejstarší občany a 
vést s nimi rozhovory, ve kterých by vzpomínali na své 
dětství a odpovídali ţákům reportérům na otázky, jaký 
byl svět, kdyţ byli malí a chodili do školy, jak trávili svůj 
čas, s čím si hráli, jaké dodrţovali zvyky. 

Tyto vzácné vzpomínky chceme zaznamenat, zpracovat, 
publikovat a uchovat příštím generacím. Proto si s vámi 
chtějí povídat vaši vnuci, aby zachovali část vašeho 
světa svým budoucím vnukům – proto projekt Vnuci 
vnukům. 

Také chceme v projektu uvítat vzácné hosty z Českého 
rozhlasu, úspěšné fotografy, spisovatele a herce, kteří 
by se s ţáky podělili o své zkušenosti, řekli jim něco o 
novinářské práci, o fotografování, o zpracování 
zvukového a filmového materiálu apod. 

Doufáme, ţe nás neodmítnete. Navštěvovat vás budou 
dvojice či trojice dětí s dospělým, po předešlé domluvě. 
Začali jsme hned po novém roce 2013. Prosíme vás 
všechny, kdo se s námi chcete podělit o své vzpomínky, 
nechejte nám vzkaz na Obecním úřadě nebo ve škole. 

 
Mgr. Yvetta Mucková 

 

 
 Folklórní soubor Hrozének 
 

 

Uplynul další rok a opět se s vámi na těchto stránkách 
setkává Dětský folklórní soubor Hrozének z Traplic. 
Neusnuli jsme na vavřínech, pilně jsme zkoušeli nové 
písničky a tance. Myslíme si, ţe byl pestrý na nejrůznější 
akce a vystoupení, na které jsme se moc těšili.  

Rok 2012 jsme zahájili tanečním pásmem „Mlynáři, 
mlynáři“ na Krojovém plese pořádaném Obecním 
úřadem Traplice a členy Hodové chasy. Jaro jsme 
přivítali v Halenkovicích na Velikonočním jarmarku. Zde 
si děti po úspěšném vystoupení mohly na prodejní 
výstavě zakoupit drobné dárečky nebo si i vyzkoušet u 
jednotlivých prodejců svou zručnost, namalovat si 
vajíčko, poprat se se slaměnými figurkami či zhotovit si 
hrneček z hrnčířské hlíny. 

V neděli 11. března 2012 jsme se zúčastnili pěvecké 
soutěţe Babický slavíček pořádané souborem Kalinka v 
Klubu kultury v Babicích. A I v tomto ročníku se na nás 
usmálo štěstí. V kategorii mladších dětí soutěţila Zoe 
Tomáštíková a umístila se na krásném 2. místě. Ve 
starší kategorii si Michaela Budínová vyzpívala 2. místo 
a Amálie Oulehlová 3. místo. Do soutěţe se zapojili i 
Ondřej Březina a Libuše Kotasová. Přestoţe se 
neumístili na stupních vítězů, i tak jim patří poklona za 
snahu. Děti byly obdarovány diplomy a hliněnými 
slavíčky. Náš soubor také nezahálel a vyplnil proluku 
v soutěţi svým vystoupením, za které jsme sklidili velký 
potlesk.  

 

Hned za pět dní si chtěli Michaela Budínová, Amálie 
Oulehlová a Ondřej Březina vyzkoušet pěveckou 
zdatnost na velké soutěţi Zazpívej, slavíčku v Uherském 
Hradišti. Ve své věkové kategorii však bylo hned několik 
výborných zpěváčků, bohuţel k nim nepatřili zmiňovaní 
členové našeho souboru.  I přes neúspěch v soutěţi 
nebyly děti moc zklamané a slíbily, ţe budou pokračovat 
ve zpívání dále. 

První červnovou sobotu jsme se sešli na Myslivecké 
chatě na 1. ročníku Folklórního odpoledne, které 
pokračovalo večerní besedou u cimbálu. K tanci i 
poslechu nám hrála CM Dolňáci. Naše pozvání přijali a 
představili se krásným vystoupením Dětský folklórní 
soubor Lipečka a Folklórní soubor Lipka z Jankovic, 
Dětský folklórní soubor Střešnička z Jalubí, Ţenský 
pěvecký sbor Babčice ze Spytihněvi a Folklórní soubor 
Radovan z Napajedel. Odpoledne a večer byly velmi 
zdařilé i  počasí bylo jako z alabastru. Proto budeme 
potěšeni, kdyţ se v roce 2013 setkáme znovu, třeba i 
s malými obměnami mezi účinkujícími, na stejném 
místě, nebo snad uţ ve vysněném amfiteátru 
v Traplicích.  

Přes letní prázdniny jsme načerpali síly a 8. září 2012 
provětrali kroje v tradičním průvodu na Slavnostech vína 
v  Uherském Hradišti. Jednotlivci se ukázali i v 
domovském krojovaném hodovém průvodu.  Na podzim 
jsme přivítali nové občánky Traplic na Obecním úřadě. 
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S Mateřskou školou jsme si zopakovali několik koled, 
naučili se i nové koledy a říkanky, abychom mohli 
zpříjemnit předvánoční atmosféru při rozsvícení 
vánočního stromečku u Obecního úřadu v Traplicích a 
také přivítat mezi nás Mikuláše s andělem i nezbednými 
čertíky. 

Dětem, rodičům i přátelům školy jsme se ukázali 
s novým pásmem „Posvícenské veselí chladná zima 
zasněţí“ na vánoční akademii pořádané Základní a 
Mateřskou školou Traplice. 

 

A kdo se to vlastně všech výše uvedených vystoupení 
zúčastnil. No přece naše „stálice“: 

malí folkloristé:  Ondřej Březina,  Adam Hnilo,  Jakub 
Hnilo,  Dominik Mašlík, Ondřej Mašlík 

malé folkloristky:  Nikola Bačinská, Michaela 
Budínová, Sarah Helena Hánová, Lucie Hradcová, 
Libuše Kotasová, Kristýna Lichá, Michaela Obdrţálková, 
Amálie Oulehlová, Jana Pekárková, Kateřina Slavíková, 
Aneta Svobodová,  Nela Svobodová,  Zoe Tomáštíková 

K naší velké radosti přibyly další členky souboru: Aneta 
Boţena Hánová, Hana Šálková a Lucie Foltýnová.  

Na společné setkání při nejrůznějších akcích se těší 
vedoucí souboru  

Monika Obdrţálková a Martina Hnilová 

 

 

 

 

 

   

SDRUŢENÍ A SPOLKY 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Traplice byla v roce 
2012 opravdu pestrá. Jako kaţdý rok uspořádali v únoru 
trapličtí hasiči ve spolupráci se spolkem „Krojovaných“ 
tradiční Končiny. Nedlouho poté následovalo uspořádání 
jiţ 10. ročníku „Koštu slivovice“ a pomoc při organizaci 
„Krojového plesu“. Mimo tyto stěţejní akce sboru se naši 
členové zúčastnili oslav výročí zaloţení TJ Sokol 
Traplice a oslav zaloţení Mysliveckého sdruţení 
Traplice. Na těchto akcích byly provedeny ukázky 
hašení, slaňování a jiných hasičských činností. 

Nejúspěšnějším počinem sboru však bylo uspořádání 
akce ve spolupráci s obecním úřadem Traplice 
s názvem „Dětský den s hasiči“. Tato akce měla na první 
pohled za úkol připravit zábavné odpoledne pro děti 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Prvotním cílem této 
akce však bylo přiblíţit dětem z naší obce práci hasičů a 
pokusit se je zapojit do činnosti kolektivu mladých 
hasičů. Tento cíl se podařilo nadmíru splnit. Během 
krátké doby začal fungovat kolektiv mladých hasičů a 
děti se začaly seznamovat s podstatou činnosti 
v hasičském sboru. Pro stmelení mládeţnického 
kolektivu byl uspořádán výlet, kolektiv prezentoval svou 
činnost na oslavách TJ Sokol Traplice a v neposlední 
řadě absolvoval své první soutěţní vystoupení na 
okrskové soutěţi v poţárním sportu v Traplicích. 

 

Na začátku září byl pro motivaci některých členů 
kolektivu uspořádán výlet na Mistrovství České republiky 
v poţárním sportu, které se konalo v Uherském Hradišti. 
Hned poté se všichni členové kolektivu začali 
připravovat na své účinkování v celoroční soutěţně–
naučné hře s názvem „Hra Plamen“. Jejich prvním 
ostrým zapojením do této hry byla účast na podzimní 
části okresního kola hry Plamen. Soutěţilo se v polovině 
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měsíce října v Míkovicích ve dvou disciplínách – Závodu 
poţárnické všestrannosti a Poţárním útoku CTIF. 
Přesto, ţe si jako kaţdý, kdo v této soutěţní hře začíná, 
vybrali tzv. nováčkovskou daň, jejich průběţné 9. místo 
z celkového počtu 13 zúčastněných druţstev je ale 
dobrým startem v této soutěţi a dobrou startovní pozicí 
pro jarní kolo soutěţe.  

V přípravě na soutěţ bylo velkou pomocí také víkendové 
soustředění kolektivu, které bylo uspořádáno krátce před 
soutěţí ve Vlčnově. Místní sbor Vlčnovských hasičů 
svými zkušenostmi (sbor je několikanásobným mistrem 
České republiky v soutěţích mládeţe), praktickými 
ukázkami a zapůjčením soutěţního materiálu našemu 
kolektivu velkou měrou pomohl k zisku kvalitního dílčího 
umístění.  

 

Další velkou pomocí a vzpruhou do další činnosti bylo 
zapůjčení prostor bývalého kadeřnictví v objektu pošty, 
které propůjčil mládeţnickému kolektivu a celému 
hasičskému sboru k prozatímnímu uţívání obecní úřad 
Traplice. 

V rámci zimní přípravy se budeme snaţit zejména o 
zlepšení fyzické kondice členů druţstva a naučení 
teoretických znalostí, důleţitých pro splnění únorových 
zkoušek odborností mladých hasičů. Máme v plánu 
zapojit se do soutěţe „Poţární ochrana očima dětí“ a 
dalších programů, týkajících se zejména oblasti poţární 
ochrany. Sbor dobrovolných hasičů se bude i v dalším 
období snaţit zejména o zlepšení zázemí pro činnost 
mládeţnického kolektivu ve formě zajištění technického 
vybavení a prostředků pro jednotlivé soutěţní disciplíny, 
ale také o to, aby se děti v hasičském kolektivu cítily 
dobře a práce v kolektivu je bavila. 

Neopomenutelnou oblastí činnosti dospělých členů 
sboru je jejich zapojení do jednotky poţární ochrany 
v Traplicích. Tato jednotka věnovala letos spoustu času 
práci na údrţbě techniky a hasičské zbrojnice. 
Zúčastnila se součinnostního výcviku pořádaného 
Hasičským záchranným sborem a někteří členové prošli 

praktickým výcvikem s dýchací technikou 
v protiplynovém polygonu ve Valašských Kloboukách.  

 

Mimo výše uvedených činností vyjíţděla jednotka 
poţární ochrany v letošním roce k celkem 13 zásahům 
(pozn.: v roce 2011 vyjíţděla jednotka pouze dvakrát). 
Jednalo se zejména o zásahy při poţárech a technické 
zásahy při odstranění nebezpečných stavů. Oproti 
minulým letům byly čtyři z těchto zásahů přímo v obci 
Traplice (poţár travního porostu, poţár osobního 
vozidla, poţár kotle v rodinném domě a odstranění 
nebezpečného stavu při silném větru). 

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

Markéta Hodná, jednatelka SDH 

Český zahrádkářský svaz 

Činnost organizace v roce 2012 

Spokojenost vinaře či zahrádkáře je závislá na mnoţství 
a kvalitě úrody. Ta zase z velké míry na příznivém 
počasí v daném období. Jaký tedy byl loňský rok? 

Pokud jde o vinaře z naší oblasti, velmi dobrý. Co do 
mnoţství a kvality sklizně jeden z lepších za poslední 
období. Díky teplému a slunečnému počasí, které 
panovalo po většinu léta i podzimu nebyla úroda 
napadána nemocemi a bylo dosaţeno vysoké 
cukernatosti, coţ zajisté kladně ovlivní konečný produkt, 
tedy víno.  

Jiţ tradičně jsme počátkem března pořádali místní 
výstavu vín. Téměř 500 vzorků dodali vinaři z 25 obcí či 
organizací. Nejen výstava, ale rovněţ degustace, která jí 
předcházela, byly organizačně velmi dobře zvládnuté, a 
to hlavně díky zapojení mladých členů našeho spolku.  
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Rovněţ zastoupení vinařů z naší obce na výstavách, 
které probíhají od února do konce května v okolních 
obcích, bylo zajištěno na potřebné úrovni a to jak 
mnoţstvím tak kvalitou dodaných vzorků. 

Kaţdoročně je třeba provést prohlídku a následně nutné 
opravy oplocení vinohradů a zahrádkářské budovy.  

Mimořádně vydařenou akcí byl v loňském roce zájezd. 
Hlavním cílem byla návštěva výstavy vín u našich 
slovenských přátel v Němčiňanech. Jako velmi příjemné 
zpestření celé akce se ukázala být návštěva Arboreta v 
Mlyňanech. Potěšila nás nejen účast, ale hlavně 
spokojenost všech zúčastněných.  

Koncem roku jsme uspořádali tradiční degustaci 
mladých vín. Jedná se o besedu či posezení a povídání 
o mladém víně. 

 

Dovolím si vyuţít této příleţitosti a poděkovat všem, kteří 
se aktivně podíleli na zajištění výše zmíněných akcí. Do 
nového roku přeji všem hodně zdraví, pohodu a mnoho 
úspěchů v osobním ţivotě a rovněţ v pěstitelské 
činnosti.                       

Petr Ondruch, předseda ČZS Traplice  

Včelaři 

Váţení přátelé, váţení občané, 

jsem velice rád, ţe mohu pár řádky přispět a informovat 
vás o činnosti Základní organizace Českého svazu 
včelařů v Traplicích. Naše ZO byla zaloţena v roce 1929 
a členů tehdejšího včelařského spolku pro Traplice bylo 
14, o pět let později jiţ měl spolek 42 členů. Na dobové 
fotografii u příleţitosti 10.výročí zaloţení spolku jsou 
přátelé, které jsem poznal p.Skoumal, Rozumek, bratři 
Šimoníkové, Janeček, Kutálek, J.Mikulík, J. Švub a to 
děvče by mohla být sl.Horníčková. Tyto všechny jsem 
znal osobně a pokud bude někdo mít zájem o informace 
o včelařích, kteří tenkrát chovali včely, nechť mě 
kontaktuje. 

Další odstavec bych chtěl nazvat „co včelař to ochránce 
přírody“. V dnešní době jsou mezi včelaři lidé dobří, těch 
je většina a to podtrhuji, ale i lidé, kteří nemají rádi ani 
sebe. I v naší včelařské základně nemáme všechny 
včelaře stejného raţení. V naší ZO jsou také včelaři 
z Babic, Kudlovic, Sušic, Jalubí, Košíků a Jankovic, 
v průměrném počtu 75 členů, neboť stav kolisá jak staří 
odcházejí a mladí nemají velký zájem. Jsou i takoví, 
kteří mají včely. Říkáme jim, ţe včely jim přilítnou a opět 
odlítnou a nebo se ptají jestli dostanou nějaké dotace. I 
o takových víme a myslíme si, ţe mezi nás nepatří. Ale 
vraťme se k původnímu tématu. Dnešní přetechnizovaná 
společnost se velmi rychle vzdálila od kontaktu 
s přírodou. Například děti, které své mládí neproţily 
v přírodě dnes jiţ neumí ani pojmenovat druhy stromů, 
rostlin, neznají zvířata, ptactvo, hmyz. Televize a internet 
jim nabízí spoustu zábavy ale ţádný kontakt s přírodou. 
Naopak získávají náchylnost k různým nemocem, 
protoţe jejich organizmus není zvyklý na přírodní 
podmínky. Mezi ty, kdo kontakt s přírodou udrţují patří 
včelaři. Kaţdý pečuje o několik včelstev pro své 
potěšení a v kaţdém ţije 50-80 tisíc jedinců, kteří 
obohacují naši přírodu. Opylují květiny, rostliny a stromy, 
coţ je jejich hlavním posláním. V letošním roce jsme to 
obzvláště poznali, protoţe v Traplicích na jaře nebyly 
včely na opylování ovocných stromů. Včelaři museli 
narychlo shánět včely v okolí coţ se jim nakonec 
podařilo. Včelař, který se o včelstva stará získá za 
odměnu několik kilogramů zdravého medu, několik 
ţihadel, mateří kašičku, pyl, vosk a jed. O společnost 
včelařů je postaráno v naší ZO Traplice, která zanedloho 
bude slavit 85. výročí, a kde včelaři hospodaří se 660 
včestvy, z toho v Traplicích je 7 včelařů a hospodaří 
letos se 60 včelstvy, počet kolísá neboť vţdy na jaře se 
slabá včelstva spojují. 

Pro zajímavost ještě něco o samotných včelách. 
Říkáme, ţe včela si poradí vţdy, ale za pomoci včelaře. 
Jiţ jsem zmínil, ţe v úlu bývá 50-80 tisíc včel, 1-5 tisíc 
trubců a 1 matka. Spotřebují za rok 30-40 kg pylu a pro 
získání 1 kg medu musí včely navštívit několik milionů 
květů a často nalétají za snůškou aţ 100 km denně, 
rychlostí 40-60 km/h a do vzdálenosti téměř 7 km. Včela 
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se brání ţihadlem, po bodnutí vytrhne ţihadlo ze 
zadečku a po několika minuách umírá. Letní včela ţije 2-
8 týdnů, zimní včela 8-9 měsíců. Kdyţ mají včely 
nedostatek potravy v podletí, většinou vyţenou trubce 
z úlu. V největším rozvoji na jaře matka klade 2-3 tisíce 
vajíček, coţ je trojnásobek její hmotnosti a proto aby 
stačila, je krmena mateří kašičkou. V době pozdního léta 
včely zakrmujeme cukerným roztokem v mnoţství 15-18 
kg na včelstvo. Na podzim léčíme včelstva třikrát 
fumigací proti roztoči varoa a na začátku zimy je ještě 
přeléčíme variadolem aerosolovým vyvíječem. Včely 
v zimě nespí, jsou v klidu ve svém hnízdě a mají za 
povinnost udrţovat okolo matky teplotu asi 35 stupňů. 

Nakonec ještě jedna malá rada. Úspěšný včelař je ten, 
který svými včelami vydělá víc, neţ jeho ţena stačí 
utratit a šťastná je ta, která takového včelaře má. Na 
závěr bych chtěl jménem svým a celého výboru ZO 
Traplice poděkovat Obecnímu úřadu za finanční 
příspěvek na opylování. Kaţdá obec, která přispívá tím 
napomáhá k prohlubování znalostí. Peníze, které 
obdrţíme pouţíváme také na přednášky a zájezdy. 
V říjnu jsme uspořádali zájezd na mezinárodní 
včelařskou výstavu zlepšovatelů do Trenčína. 

Přejeme všem občanům hodně zdraví a pohody,  

předseda ZO ČSV Traplice, Malenovský Antonín 

 

Kdyţ včelařil pradědeček 

O včelařství se dá bez nadsázky říct, ţe patří k jedněm z 
nejstarších řemesel, vţdyť první doklady o vybírání 
medu divokým včelám se nám dochovaly z 12. tisíciletí 
př. n. l. na skalních kresbách.  

Prochází-li se návštěvník lesem a slyší v korunách 
stromů bzukot včel, málokdy si uvědomí, jaké byly 
počátky chovu včel. Zpočátku lidé pouze vybírali med 
lesních včel z dutin stromů. Bylo však nutné dutinu se 
včelami nejdříve najít.  

To se provádělo tak, ţe u vody včely obarvili a 
pozorovali, za jakou dobu se včely vracejí zpět pro vodu. 
Ty, které se vrátily brzy, byly z blízkého okolí a snadno 
se pak našel jejich příbytek. Pokud se vracely za delší 
dobu, byly nalákány na med v malé nádobě. Kdyţ do ní 
usedlo více včel, nádoba se uzavřela a hledač vypustil 
jen jednu včelu, za kterou běţel, neţ se mu ztratila. Pak 
vypustil další a další. Poslední včela ho dovedla aţ 
k dutině stromu.  

Někteří pouţívali jiný způsob. U vody umístili trochu 
medu, přilétnuvší včela přivedla jiné a za chvíli létal celý  
proud, který označil směr hledání. Tento primitivní 
způsob získávání medu se postupně měnil na cílený 
chov včel v košnicích,  klátech,  špalcích a tzv. brtích. 

Způsob včelaření v brtích nebyl na našem území do 
příchodu Slovanů v 5. aţ 6. století znám. Germánské 
kmeny pouze včely vyhledávaly, nebo opatrovaly včely 
při domech v proutěných či dřevěných úlech. Brtnictví 
nebylo lovem, ale samostatným odborně provozovaným 
uţitkem lesa. Jednalo se o způsob opatrování včel 
ţijících v dutinách ţivých lesních stromů, uprostřed 
vydatné včelí pastvy. Včelaři-brtníci kromě medu začali 
vybírat i vosk,  od doby bronzové nezbytný pro vyrábění 
forem v kovoliteckých dílnách.  Později byl tradičně 
uţíván pro výrobu svící, kromě svící voskáři poblíţ 
poutních míst vyráběli téţ voskové obětiny, tj. voskové 
napodobeniny části těla či celých postav, které poutníci s 
vírou v uzdravení obětovali. 

 Brtníci od 8. století tvořili jakási společenstva v čele se 
starostou zvaným „starosten“, který měl i soudní 
pravomoc. Brť byla upravená nebo uměle vydlabaná 
dutina v ţivém stromu. Byla asi jeden metr dlouhá, 10 
cm široká a 30 cm hluboká. Uzavřená byla prknem, 
v jehoţ středu byl otvor pro vstup včel. Dutiny byly 
dlabávány z osluněné strany, ve výšce kolem 6 m, jako 
ochrana před medvědy, největšími nepřáteli brtníků. 
Proti nim se ještě brtě chránily zavěšeným špalkem.  

Ke včelám brtníci vystupovali po ţebříku, po laně nebo 
po zářezech v kmeni. V jednom stromě se vydlabávaly i 
dvě brtě nad sebou. Na stanovištích byla osazena asi 
1/3 brtí přenesením rojů. Zbytek brtí se ponechal 
prázdný a vymazal se vonným mazadlem, jehoţ 
příprava byla tajemstvím brtníka. Takto upravené dutiny 
si jiţ včelí roje vyhledaly samy. Na podzim brtníci 
podřezávali medné plásty, ukládali je do košů a spouštěli 
pomocníkovi. Zacházení se včelami bylo jednoduché, a 
tak šikovný brtník byl schopen obslouţit aţ 70 brtí.  

S rozšířením křesťanství ve středověku  si brtníci 
začínají včelí úly přesunovat z lesů do zahrádek a rodí 
se včelaření, jak jej známe dnes. Chov včel se u nás 
rozšířil z podnětu olomouckého biskupa Bruna ze 
Schaumburku (1205–1281), který dokonce zakládání 
včelínů na svých panstvích vyţadoval. 

 

Bohuţel také, ve snaze zvýšit výnosy medu,  byly v naší 
krajině vysazovány nepůvodní druhy rostlin, které se 

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/photos/cache/kdyz-vcelaril-pradedecek-2-2012-10-03_display.JPG
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často vymkly kontrole a jsou dnes povaţovány za 
invazní. K nim můţeme přiřadit např. trnovník akát, 
pámelník nebo neblaze proslulou křídlatku.  

Brtnictví zaniklo postupně v 18.století vinou celkového 
úpadku během válek, dovozem cukru ze zámoří a 
změnami v lesních kulturách. Dnes nám je připomíná jiţ 
jen název vesnice Brtnice a zmiňovaný milovník medu – 
medvěd brtník. 

Karel Polák 
 

Sportovní oddíl TJ Traplice 
 
Uplynulý rok byl ve znamení oslav 80. výročí zaloţení 
Tělovýchovné Jednoty  v Traplicích. Slavilo se 
především fotbalem, program oslav dne 7.července byl 
zahájen slavnostní schůzí všech členů tělovýchovné 
jednoty a zahrnoval také dětský den, přišli zajímaví 
hosté a večer byla zábava na hřišti. 

 

Slavnosti vína v Uh. 

Hradišti 

 

I kdyţ se kvůli novele loterijního zákona zmenšila 
podpora tradičních Slavností vína v  Uherském Hradišti 
společností SYNOT, přesto se tato akce uskutečnila 
v téměř nezměněné podobě počátkem září. Tradičně se 
účastníkem stala i obec Traplice prostřednictvím svých 
občanů, kterých se v krojích pod vedením vlajkonoše 
výpravy v osobě starosty obce,  zúčastnilo asi 40. 

 

S průvodem jsme došli z Vinohradské ulice aţ na 
Masarykovo náměstí. Traplická chasa po celou dobu 
udrţovala dobrou náladu zpěvem oblíbených lidových 
písní a koštováním nápojů, které jsou s průvodem 
nerozlučně spjaty. Písně měly velký úspěch u 

přihlíţejících diváků,  největším úspěchem však bylo 
předvedení mlýnského kola našimi šohaji přímo na 
náměstí.  

Srovnatelným úspěchem byla i prezentace naší obce ve 
stánku na nádvoří Staré radnice v Prostřední ulici, kde 
paní Kunetová a Hánová podávaly dobroty připravené 
v obci. Opět jsme zabodovali s domácím uzeným 
z udírny ze Škárovca, slivovicí z místní pálenice, kterou 
věnoval pan J. Čevela a meruňkovicí od anonymního 
dárce opět ze Škárovca, výborné byly i kozí rohy.  

Ing. Milan Rozum, starosta 
 

 

 
 
 

Kdyţ v Traplicích zahřmí   

 
Při počítání meteorologického měření letošního roku mě 
zaujal skromný počet bouřek. Opravdu nic moc. 
Z celkového výskytu šestnácti, jich svému názvu dostála 
polovina. Ty zbylé „nafrfnily“ pár kapek. Víc rachotu neţ 
vody. 

 Jako malý kluk jsem se bouřky strašně bál. I dnes mám 
velký respekt před přírodním ţivlem nabitým energií 
atomové bomby. Ţe bouře takovou sílu nemá? Zkuste 
počítat se mnou. Elektrická kapacita bleskových výbojů 
ve frontální bouři by hravě nahradila týdenní výkon 
temelínské jaderné elektrárny. Pro dokreslení: v kaţdém 
okamţiku probíhá po celé Zemi kolem 2000 bouří, za 15 
minut protne oblohu více neţ 8000 blesků. Vzestupně a 
sestupně proudu v bouřkovém oblaku dosahují rychlosti 
aţ 200 kilometrů za hodinu. Teplo uvolněné kondenzací 
páry v jediné bouři s vydatným deštěm by zásobilo 
město Brno po celou topnou sezónu. Počítejme dál. Při 
docela obyčejné letní bouřce se spádem 20 mm sráţek 
zaleje jeden hektar půdy 200 000 litrů vody. Na  plochu 
100 km

2
 bouřka vydá nějakých 20 milionů hektolitrů. A to 
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z daleka není přívalový déšť. Teplotní rozdíl mezi 
základnou a vrcholem bouřkového oblaku 
(Cumulonimbu) činí kolem 80 

o
C. Špička mraku, 

kovadlina, v létě vystoupá do výšky aţ 12 kilometrů, kde 
panuje třeskutý mráz. Čím větší vedro v přízemní vrstvě 
vzduchu, tím výš se dostane voda ve zmrzlém stavu. A 
krupobití je na spadnutí. Bouřkový nárazovitý vítr by 
naplno roztočil 40 tisíc větrných mlýnů a kaţdý by semlel 
vlečku mouky…. 

Vyuţití jenom malé části přírodou nabízené síly můţe 
vyřešit energetickou krizi. Ale na takto kolosální projekt 
člověk zatím nemá.      

Jaromír Bezdíček 
 
 

 Zelenina – lék náš 

vezdejší 

 
Slogan „proč bych to měl pěstovat, kdyţ si to mohu za 
pár korun koupit“, je pro dnešní dobu typický a hojně 
rozšířený. Ano, souhlasím, ţe je pohodlné koupit si 
zeleninu v marketech, ale víme co kupujeme ? Vizuální 
určení tvaru, barvy a kompaktnosti je při nákupu 
zeleniny jednoduché, avšak z hlediska určení celkové 
kvality nedostačující.  

Sloţení zeleniny, zejména obsah ţivin, závisí na druhu, 
odrůdě, půdním stanovišti, způsobu pěstování, hnojení, 
klimatických podmínkách a stupni zralosti. Tyto faktory 
také ovlivňují specifickou chuť  a vůni kaţdého druhu a 
odrůdy. Negativní vliv na kvalitu zeleniny má především 
chemické hnojení, chemická ochrana proti škůdcům a 
mechanický způsob sklizně, coţ je typické pro 
velkopěstitelství.  

Zelenina není jen potravina. Její vliv na naše zdraví 
z hlediska biochemických pochodů je nezastupitelný. I 
kdyţ zelenina obsahuje velký podíl vody, je velmi 
důleţitým zdrojem vitamínů, minerálních látek, 
stopových prvků a některých ţivin. Kromě toho však 
obsahuje důleţitou vlákninu a mnoho biologicky 
aktivních látek s příznivým účinkem na zdraví. Patří 
k nim zejména karoteny, flavonoidy, auxony, rostlinná 
antibiotika, alkaloidy a glykosidy. Zelenina dodává 
organizmu nezávadnou vodu a naopak podporuje její 
vylučování. Převahou zásaditých prvků upravuje 
acidobazickou rovnováhu organizmu a tedy odkyseluje. 
Podporuje vylučování trávicí šťáv a ţluči. Konzumace 
zeleniny zlepšuje střevní peristaltiku,  sniţuje 
vstřebávání škodlivých látek a  upravuje sloţení střevní 
mikroflory. Zelenina dobře zasycuje při nízkém přívodu 
energie a proto působí proti obezitě. Podporuje léčbu 
vyskokého krevního tlaku, některé druhy zeleniny 
stimulují funkci vylučovacího ústrojí, zlepšují funkci 
ledvin a sniţují mnoţství vylučovaných metabolitů močí. 

Zelenina má ochranné působení proti ateroskleroze a 
nádorovým onemocněním. Výjimečná je její schopnost 
absorbovat sluneční energii a tuto předávat lidskému 
organizmu. Zelenina je proto jednou z mála potravin, 
které příznivě ovlivňují naše zdraví. Proto je potřebné ji 
konzumovat denně a po celý rok. Je lékem na mnoho 
našich zdravotních problémů a prevencí proti nim.  

Nevzdávejme se moţnosti vypěstovat si tato přírodní 
léčiva na svých zahrádkách a pokud moţno v bio kvalitě. 
Aktivní pohyb při pěstování zeleniny a její dostatečná 
konzumace je to nejlepší, co můţeme udělat pro 
prevenci a zlepšení našeho zdraví. 

Marie Maňásková 

 

 

Z nejstarší historie obce 

Traplice 

ZALOŢENÍ 

Vznik naší obce je úzce spjat s dějinami velehradského 
kláštera. Jeho východní hranice běţela po horském 
hřbetě Chřibů souběţně s Jankovským potokem. U 
Králova stolu hranice uhnula dále k Jankovskému 
potoku a u lesa Bukáčová tento potok překročila. 
Hranice mezi lesem klášterským a zeměpanským tam 
tvořil potůček Bezca, vlastně jen vodní strouha, která 
v létě vysychala. Hranice proto byly nepřesné a často 
docházelo ke sporům. Klášter byl brzy po svém zaloţení 
– zaloţil ho markrabě moravský Vladislav Jindřich v roce 
1205 – nucen okrajová území osídlit.  

 

Často docházelo ke sporům mezi opaty velehradskými a 
kastelány buchlovskými, kteří drţeli dozor nad 
chřibskými lesy na západ i na východ od velehradského 
panství. Aby nedocházelo ke zcizení klášterního 
majetku, rozhodl se klášter zaloţit v okrajových 
oblastech osady Tupesy, Traplice a Jalubí. První byly 
listinou Přemysla Otakara I. z roku 1228 zaloţeny 
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Traplice. Místo pro Traplice bylo vybráno na středním 
toku Jankovského potoka – Smily.  

OSADNÍCI 

Původní Traplice byly malou obcí. Bylo zde jen devět 
lánů polí. Lán měl v Traplicích 102 měřic půdy. Lány byly 
měřeny větší, protoţe půda byla zde štěrkovitá a 
kamenitá. Obec neměla ţádný les a luk bylo jen velmi 
málo. Odkud přišli a jak se jmenovali první osadníci, 
není moţno zjistit. Podle  

předpokladů zde vrchnost usadila kolonisty z jiných 
klášterních osad. První usedlíky máme doloţeny aţ 
v roce 1544, tj. 300 let po zaloţení obce.  

JMÉNO OBCE 

V roce 1228 se uvádí naše obec jako Trapleiz. 
V Čechách jsou jména odvozená od jména Všetrap 
poměrně častá a jméno Trapl je tam dost rozšířené. Lze 
tedy předpokládat, ţe si lovčí nad královskými lesy na 
hradě Buchlově pro funkci panských hajných přiváţeli 
lidi z Čech. Tento hajný musel bydlet na katastru 
traplické obce uţ před jejím zaloţením. Byl hajným, který 
stráţil lesy  v Traplicích a okolí před pychem obyvatel 
okolních obcí a byl převzat do klášterních sluţeb. Podle 
místa, kde Trapl ţil, dostala naše obec své jméno 
(domněnka).  

PRONÁJEM 

Traplice vynášely při 9 lánech 9 hřiven (18 zlatých po 30 
groších). Klášter pronajímal své statky v nepříznivých 
dobách, někdy na několik let, jindy na doţivotí. Před 
rokem 1380 drţel Traplice Matěj, syn Svacha řečeného 
Kuţel ze Zdravic spolu s bratrem Janáčem. Od roku 
1380 však drţel Traplice Janáč sám. Jan, řečený Čech 
z Neprotova, obdrţel 30. června 1381 listinu, podle které 
byl zavázán osobní sluţbou klášteru s koněm a 
samostřílem. Měl obstarávat svoz vín z Polešovic do 
kláštera. Za to pobíral všechny uţitky plynoucí 
z traplických usedlostí a navíc i ze dvora, který tu klášter 
měl.  

23. dubna 1431 zastavil klášter Traplice spolu se 
dvorem hradišťskému měšťanu Pavlovi, řečenému 
Napajedelskému, jeho manţelce Kartuši a jeho bratrovi 
Matuškovi, zástavní sumou 100 hřiven grošů.  

Od roku 1472 drţel Traplice Jindřich z Choltic. Klášter se 
ale brzy rozhodl získat obec zpět do své drţby. 

V roce 1472 získal klášter opět povolení k zástavě. 
V letech 1547 – 1550 byly spolu s klášterem zastaveny 
Pavlovi, Janovi a Václavovi ze Ţerotína a na Buchlově a 
roku 1619 za českého povstání zase Kunhutě, vdově po 
Jindřichu ze Zástřizel a na Buchlově.   

Vladimíra Mikošková, kronikářka obce 

Zaniklá řemesla  

 
Uherskohradišťsko je oblast známá nejen bohatstvím 
krojů, lidovou archtekturou, lidovými obyčeji, ale také 
výrobou keramiky. Ta patří k nejstarším řemeslům, které 
se dědilo z pokolení na pokolení. Do poloviny 19.století 
představovalo hrnčířství s kamnářstvím jedno řemeslo. 
Ke starším hrnčířským osadám na Slovácku patřily 
kromě Tupes a Jalubí téţ Traplice. Zprávu o hrnčířích, 
pracujících zde jiţ na začátku l8.století známe ze zápisů 
ve farních kronikách, kde je zaznamenáno vice neţ l70 
jmen hrnčířů.   
 
Hrnčíři a kamnáři se svým způsobem ţivota odlišovali od 
rolnického obyvatelstva. Většina z nich bydlela ve stejné 
části obce. Řídili se regulemi cechu. Neměli pole ani 
nechovali dobytek. Byli hrdí na své řemeslo. Neradi 
provdávali dcery za sedláky, raději je provdali za 
hrnčířského tovaryše. Měli svůj obchod i hospodu. Ţeny 
pracovaly jenom v domácnosti nebo pomáhaly v dílně při 
řemesle. Hrnčíři pořádali i vlastní zábavy, kam chodívali 
jenom tovaryši a synové hrnčířů.  
 
Jejich významné postavení dokládá i to, ţe v jalubském 
kostele patřily první dvě lavice na obou stranách 
hrnčířům. Dodnes při nich stojí dva barokní hrnčířské 
podstavníky. V jejich horní části je vyřezán rajský strom 
s ovocem, po němţ sahají Adam a Eva - patroni hrnčířů. 
Podstavníky nosili hrnčířští tovaryši při církevních 
průvodech a pohřbech hrnčířů nebo jejich rodinných 
příslušníků.. Svíčky na podstavnících rozsvěcoval 
nejstarší přítomný hrnčíř. 
 
Později se kamnářství vydělilo jako samostatná ţivnost. 
Samostatné kamnářské ţivnosti jsou kolem roku 1920, 
kromě Traplic, doloţeny téţ v Buchlovicích, Starém 
Městě, Kunovicích, Břestku a Bílovicích. Ve třicátých a 
čtyřicátých letech pokračují a pracují v těchto obcích 
ţivnosti stále a vznikají i nové, např. v Mařaticích.  
 
Ve 20. století postupně rukodělná kamnářská výroba 
zaniká a je nahrazována tovární výrobou kachlí. Z 
kamnářů výrobců se stali jen kamnáři, kteří jen kamna 
stavěli. V šedesátých letech nastala další změna. 
Kachlová kamna jsou z interiérů vytlačena jiným 
otopným zařízením, proto se kamnáři změnili na 
obkladače. Koncem sedmdesátých let aţ do současnosti 
se objevuje znovu zájem o kachlová kamna a jejich 
výstavbu, tedy nastal čas, kdy se staří kamnáři znovu 
vrátili ke svému řemeslu - stavění kamen. Poslední z 
nich, který jako jediný stavěl kamna, byl pan Karel Hána. 
Pochází z Traplic a kamnářství se v jeho rodině dědilo 
po tři generace. Nejstarším kamnářem byl jeho děda 
Eduard Hána. U něho se vyučili i jeho dva synové 
František a Karel. Zatímco z Františkovy rodiny v této 
tradici nikdo nepokračoval, Karlův syn Karel v této práci 
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pokračoval. Karla Hána ţivot v rodině a výrobu kachlí 
popisuje ve vzpomínkách následovně.  
 
Výroba kachlí se prováděla v jedné místnosti, tzv. 
verštatu, která byla současně obytnou místností pro 
celou rodinu. V jedné části se spalo a v dalších 
pracovalo. Hlínu si kopal kaţdý sám. Dobrá kamnářská 
hlína se nacházela v Traplicích v části Ţleby, asi 1 - 2 
metry pod povrchem. Musela se vyhloubit jáma a zajistit 
tak, aby se hlína nesesypala. Hlína se vynášela na 
povrch, sypala na hromadu a odtud ji odváţel forman 
povozem domů. Před domem se vysypala a nechala se 
přes zimu vymrznout. Z velké hromady se pak na jaře 
odebírala po částech ke zpracování. Tato hlína se venku 
polila vodou a nechala se nasáknout, někdy dva aţ tři 
dny, aby byla vláčná. Vlhká hlína se donesla do dílny, 
dala se na zem, kam se před tím vysypal písek a na 
něm se hlína šlapala, místo vedle místa bosýma 
nohama. Takto zpracovaná hlína se dala do velkého 
hranolu, ze kterého se pořízem strouhala. Kdyţ se našel 
kamínek, musel se vyhodit.  Potom se ve větších kusech 
uloţila do tmavé komory, překryla mokrým hadrem, aby 
nazaschla a zůstala vláčná. Pro další práci se brala po 
jednotlivých kusech. Tento kus se dal v dílně na vál a 
zde se z něho ukrajovaly kousky, které se pěchovaly 
původně do dřevěné formy, vysypané dřevěným 
popelem. Formy vyráběli místní stolaři. Na povrchu se 
hlína uhladila rukama a přebytečná hlína se odřezala. 
Pak se kachle vyklopila, přilepily se na ni štumfy neboli 
prouţky hlíny. Udeřilo se na formu pravítkem a syrový 
kachel byl hotový.  
 
Po mírném zatuhnutí se kachel vyklopil a sušil na 
odrobinách. Kdyţ kachle dostatečně vyschly, polévaly se 
směsí bílé hrnčířské hlíny s vodou. Pak se kachle 
obrátily štumfem dolů a sušily se za pěkného počasí na 
zemi a na deskách. Kdyţ byl dostatečný počet kachlí pro 
zaplnění pece, nakladly se do kulaté kamnářské pece a 
provedl se první přeţeh, který trval 15 hodin. Po 
vychladnutí se opět vytáhly z pece, polévaly barevnou 
glazurou - hnědou, zelenou, modrou a ţlutou. Opět se 
kladly do pece, podle barev, odspodu. Nejníţe se 
ukládaly kachle hnědé, nad ně modré, zelené a 
naposled ţluté. Znovu se pálilo 18 aţ 20 hodin. V peci 
se topilo borovým dřevem. Vyrábělo se několik druhů 
kachlí, jednak pecáky (30x40),  kachle světnicové 
(19x20), různých barev a kuchyňské pro široké okolí. 
Zákazníci si je kupovali přímo u výrobce.  
Kachle vyrobené na zakázku rozváţeli formani na 
ţebřiňácích s košinou. Balily se do reţné slámy, přes 
slámu se stáhly vrbovými pruty, aby se při jízdě 
neotloukly.  
 
Pan Karel Hána byl poslední z tradičních kamnářů, který 
navzdory svému věku ještě  pomáhal radou, která je 
vţdy velmi vzácná. 

 
 

 
 

 
 
Z dobových zdrojů od Tomáše Lopraise,  učitele Aloise 
Fajkuse z Jalubí a  týdeníku Dobrý den Slovácko upravil 
 

Karel Polák 
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Na co jsme hrdí 

Slovácké hody s právem 2012 

Pro nás chasu jsou hody jednou z největších událostí roku. Je to krásný svátek plný veselosti, tanců a hlavně písniček, 
které k traplické chase neodmyslitelně patří. Nevím, jestli je to jen můj pocit, ale zdá se mně, ţe v Traplicích se o hodech 
zpívá daleko víc neţ v okolních dědinách. Za tu dobu, co v kroji chodím, jsme se naučili krásných písniček spoustu. Od 
veselých přes táhlé a teskné aţ po verbířské. A právě jedna z té poslední kategorie by se dala označit za ústřední píseň 
letošních hodů. „Hromy bijú a déšť prší, leje sa…“, zpívá se v ní, a i kdyţ to moc vesele nezní, tak nakonec té veselosti o 
letošních hodech přeci jen bylo dost. Uţ od léta se všichni těšili, jak začnou hodové zkoušky a zase oţije v dědině ten 
folklórní duch. „Šak letos to bude pohoda, stárci sú domluvení od loňska, tak si to uţijem“, slyšel jsem několikrát. Ale jak 
uţ to tak bývá, jisté komplikace se „nečekaně“ objevily. Radní museli opět vyrazit na nejednu procházku po obci a 
přemlouvat tu děti, tam rodiče a najednou byl konec září a nic. Uţ to zase vypadalo neslavně. Naštěstí se do toho vloţil 
ostřílený stárek Tomáš Kubina a na poslední chvíli vše zachránil, za coţ mu patří velký dík nejen obce, ale i celé chasy. 
Dovršil tím tak „svůj stárkovský hattrick“. Příklad by si z něj měli vzít hlavně ti, kteří kroj oblékají uţ taky pěknou řádku 
roků a do stárkování se jim pořád nechce. Argumenty jako „ať ide ten, šak za staršího ještě nebyl“, nebo „Já teď za 
staršího nejdu, protoţe chcu jít aj za mladšího, ale letos ještě ne“, zní někdy docela komicky. Je škoda, ţe málokdo bere 
pozici stárka či stárky jako poctu (jak tomu dle mého dřív bývalo), ale dívá se na to jako na povinnost, která je obtěţuje, a 
oni si pak hody neuţijí. Však on to nakonec vţdycky někdo vezme. Hody si chce uţít kaţdý, ale hodovat bez stárků dost 
dobře nejde. Alespoň v Traplicích ne. 

 

Kdyţ tedy bylo vše zachráněno, tak mohly začít přípravy. Letos byly všichni stárci z jednoho konce dědiny a tři z nich 
dokonce sousedi. To se myslím od dob, kdy Kudlovská ulice hodovala týden, nestalo a tak se organizovaly velké věci. Po 
zváţení počtu krojovaných a muzikantů se objevila myšlenka, ţe se půjčí velký stan a vytvoří se zázemí pro chasu a třeba 
i pro hosty v průběhu hodů, kdyby náhodou bylo škaredé počasí. Jak se dohodlo, tak se mělo i provést. Po dřívějším 
ujištění od staršího stárka, ţe pomoc při stavbě nepotřebují a zvládnou to sami, jsem se o čtvrtečních událostech 
dozvěděl aţ v pátek ráno. Po několika telefonátech, které mně vyděšeným tónem sdělovaly, ţe stárci jsou v nemocnici a 
hody moţná nebudou, jsem to nevydrţel a zavolal jsem staršímu stárkovi přímo. Po úvodních, smíchem provázených 
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slovech „Co je? Sú z nás hvězdy a máme tady aj svůj apartmán“ jsem se uklidnil a vyslechl jsem si, jak to s tím stanem a 
se všema vlastně bylo. Ve čtvrtek večer, kdyţ uţ prý byl stan postavený, přišla velká bouřka, kdy hromy skutečně bily jako 
v té písničce a navíc se do toho přidal silný vítr. Přítomní se snaţili stan drţet, ale příroda byla silnější. Se stanem si vítr 
pohrál jako s papírovým drakem a těm, co ho drţeli, prý mohli závidět i bratři Wrightové. Do konstrukce vlajícího stanu 
navíc vnikla energie, kterou všichni, co drţeli stan, na vlastní kůţi pocítili. Doteď nevím, jestli tam praštil blesk nebo tam 
jiskřilo něco jiného, ale o hodové téma bylo kaţdopádně postaráno. Hned se v dědině začaly objevovat zkazky o tom, ţe 
stárci jsou letos plní energie a jenom září, nebo ţe si stárci otvírají svářečskou školu. Tomáš mně ještě v telefonu ujistil, 
ţe všichni jsou relativně v pořádku a hody ohroţené nejsou, a tak se mohlo začít hodovat. 

 

V sobotu odpoledne jsme slavnostně vyrazili do průvodu. My krojovaní jsme byli v dobrém rozmaru, zpívalo se a tančilo a 
uţ s úsměvem se probírali události kolem příprav. Všichni přihlíţející a hosté, kterých bývá kaţdý rok spousta, to letos 
měli jednoduché. Více méně jim stačilo najít na horním konci u Sušic své místečko, odkud mohli vidět vše podstatné, aniţ 
by museli kamkoliv chodit. Stan nebo deštník potřeba nebyl, protoţe celé odpoledne panovalo krásné slunečné počasí a 
všichni si mohli uţívat naplno tradičního průvodu. Stárci své role zvládli na jedničku a pak uţ se šlo pro povolení ke 
starostovi. Ten, jak bývá dobrý zvykem, hody povolil a všichni se uţ těšili na večerní zábavu. K poslechu hrála hlucká 
dechová kapela Šarovec a cimbál rozeznívali muzikanti z Harafice.  Po sólech a vodění pod právo jsme vystoupili se 
svým krátkým programem, který nemohl být zakončený ničím jiným neţ oblíbeným verbuňkem, jehoţ název zřejmě 
uhodnete. Chasu bylo celý večer vidět a slyšet tak, jak se patří a dle mého názoru si všichni přítomní přišli na své.  

V neděli uţ ovšem bylo vše jinak. Od rána doslova „lélo“ jak z konve. Našla se ale docela početná skupina zocelených 
hodařů, kteří po vzájemném ujištění, ţe nejsou z cukru, vyrazili na obchůzku. Můţu říct, ţe za tu dobu, co chodím v kroji, 
coţ je nějakých 14 let, tak takové počasí nepamatuju a moţná ani ti, kteří chodívali na obchůzku ještě na Martina. Teplota 
lehce nad nulou, déšť a vítr - doslova „dryja“. Občané s námi ale soucítili a většina pro nás měla něco na zahřátí, ať uţ to 
byl čaj nebo třeba tekutý svetr. Kolem druhé hodiny odpolední jsme se dostali aţ ke Kubinovému, kde rodiče stárků zřídili 
nové stanové městečko. Dobrot nachystaných aţ se stoly prohýbaly, ale počasí se ne a ne umoudřit. I kdyţ jsme se 
schovali pod stany, tak nám to moc platné stejně nebylo. Vítr a déšť pak ještě přidali na intenzitě a tak jsme byli donuceni 
obchůzku předčasně ukončit. Bohuţel „Chalůpky“ letos přišly zkrátka, ale příští rok jim to určitě vynahradíme. 

Nedělní zábava, co se účasti týče, bývá mnohem slabší neţ ta sobotní. Objevuje se spousta hlasů, aby uţ v neděli 
zábava nebyla, ţe tam stejně přijde dvacet lidí a je to zbytečné. Částečně je to pravda, ale na druhou stranu je tam 
dalších padesát krojovaných, kteří tu hodovou tradici zosobňují a utvářejí. Tato zábava je v podstatě pro ně. A dle mého 
názoru se právě tady stmeluje a upevňuje chasa. Ta parta lidí, kteří jsou hrdi na to, ţe mohou oblékat náš krásný kroj,  

Ing. Tomáš Valer 
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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 (2) 

Josef Salát, rotmistr československého letectva v.v. 

příslušník 311. bombardovací perutě RAF 

V roce 2012 by oslavil 100. výročí narození pan Josef Salát (15.9.1912-11.12.1984), příslušník 

311. bombardovací perutě RAF od 21.9.1940 aţ do 27.9.1945, osobní číslo RAF 787780.  

 

Českoslovenští vojáci, kteří za druhé světové války sloužili v britském Královském 

letectvu (RAF) skládali v roce 1940 přísahu, v níž byla i tato slova: "životy své 

ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha 

milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti."  

 

 

 

Nepochybně tehdy věřili nebo alespoň doufali, ţe nacismus bude poraţen. A určitě si nepředstavovali, ţe jen několik 
let po válce upadne Československo znovu do nesvobody, ţe se ze západních hrdinů stanou oficiálně vyhlášení 
"nepřátelé národa", ţe budou vyhazováni z armády a zavíráni do vězení.  Avšak stalo se, vše proběhlo v noci 21.února 
1951 v rámci akce Irena a nešlo o nic jiného neţ o zúčtování s potenciálně nebezpečným protovníkem.  Mnozí dostali 
doţivotí, v zinscenovaných procesech padly i tři rozsudky smrti. Státní moc se zaměřovala na perzekuci vojáků a 
především těch, kteří působili na západní frontě.  

Ani rotmistr Josef Salát nebyl výjimkou, a po dobrodruţné válečné cestě a mnoha bojích se mu vlast odvděčila 
pobytem v pracovním táboře. Nositel 1

st
 Good Conduct Badge a dalších anglických vyznamenání a téţ nositel čs. 

Vojenské pamětní medaile, čs. Vojenské medaile za zásluhy III.stupně,  čs. Medaile za chrabrost  a čs. Válečného kříţe 
byl demobilizován trvale 27.9.1945. Po repatriaci byl zařazen mezi rotmistry v záloze a komisí prohlášen za politicky a 
národně spolehlivého, poté v roce 1950 obdrţel osvědčení o účasti v národním boji za osvobození. Byla zde ale jiţ 
uvedena účast v zahraniční armádě a tak  nakonec skončil jako nezaměstnaný dělník, v pozdějším procesu byl shledán 
vinným a strávil několik let ve vězení. Nedávno zemřel Tomáš Sedláček, jeden ze dvou posledních ţijích svědků těchto 
událostí. O všech těch lidech se dá plným právem říct, ţe byli hrdinové. Kdyţ si procházíme seznam vojáků Royal Air 
Force,  ţalářovaných v letech 1948-1989,  zjistíme, ţe jde o desítky jmen. A ţe hrdinství vůbec neznamená automatické 
naplnění příslibu: "Vlast vám bude vděčna!".    Věnujme proto památce Josefa Saláta alespoň těchto několik řádků.  

Josef Salát se narodil 15. září 1912 ve Slavkově u Uherského Hradiště v rodině Jana a Františky (rozené Bahulové) 
Salátových. Po svatbě bydlel s manţelkou Růţenou v Traplicích v domě č.p. 179 a pracoval v obci jako podkovář. S 
manţelkou měli 5 děti, syn Jan a dcera Marie ţijí v Traplicích. 

  Mnichovský diktát na podzim 1938  a následná nacistická okupace zbytku Čech a Moravy vyhnala z domova tisíce 
občanů, kteří se hned v září 1939 zapojili do války proti Německu s cílem bránit svou porobenou vlast. Josef Salát odešel 
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19.11.1939 na Slovensko, kde pracoval u Bati v Bošanech. Poté překročil maďarské hranice v Urminu 4.ledna 1940 a 
přes Bělehrad, kde byl 4 dny vězněn, se lodí dostal přes Athény, Alexandrii, Haifu aţ do Bejrútu. Zde byli všichni uprchlíci 
nuceni zůstat v kasárnách francouzské cizinecké legie. Po týdnu se nalodili na francouzskou nákladní loď. Trasa vedla 
přes Haifu, Alexandrii, kolem Malty do Marseille, kde připluli 6.března 1940 a zde pokračoval i vojenský výcvik Josefa 
Saláta. 

  Ve Francii byl přidělen k 9. baterii 1. dělostřeleckého pluku jejímţ příslušníkem byl však jen do 7.července  1940.   
Blitzkrieg  plnil očekávání a Hitler mohl počítat vavříny svých vítězství. Jediným větším   spojeneckým úspěchem bylo 
zvládnutí operace Dynamo - pokud ovšem lze vůbec válečným úspěchem   nazvat překotný ústup Britského expedičního 
sboru Johna Gorta, jakým evakuace pláţí v okolí   Dunkerque bezesporu byla. 

   Českoslovenští vojáci bojující na půdě Francouzské republiky ustupovali zpět k jihofrancouzským   přístavům 
představujícím poslední únikovou cestu z poraţené Francie. V případě zajetí jim   reálně hrozila smrt. Mnozí z nich utíkali 
uţ poněkolikáté. 

  Kromě samotných vojáků byly v ohroţení i jejich rodiny. Stejně tak i rodina Josefa Saláta čelila perzekuci od 
protektorátních úřadů, jeho manţelka byla několikrát vyšetřována na gestapu ve Zlíně a byla dotazována co ví o místě 
pobytu manţela. Naštěstí poté co vţdy uvedla, ţe manţel odešel na práci do Německa a od té doby o něm nemá ţádné 
zprávy, byla propuštěna. 

   V přístavech Marseille, Sete a Port Vendres se mezitím soustřeďovali uprchlíci a českoslovenští vojáci s nacistickými 
armádami v zádech, ve většině případů nakonec šťastně   opustili břehy poraţené Francie a spolu s dalšími vojáky z 
okupované Evropy směřovali k   britské ostrovní říši, vstříc nejisté budoucnosti. Spojenému království šlo v té době 
doslova o všechno. Francouzský spojenec byl sraţen na kolena, Amerika   dala zřetelně najevo, ţe se nebude vměšovat 
do evropských záleţitostí, proto ještě nedávno tradičně   konzervativní a odměření Angličané najednou s otevřenou 
náručí vítali ve své zemi kaţdého   cizince, který byl ochoten válčit s Německem. 

   Ostrovní říši hrozilo největší nebezpečí z moře a ze vzduchu. Proto se prvořadým úkolem stala   obnova leteckých sil, 
zle pošramocených v bitvě o Francii. Od července 1940 se na půdě Velké   Británie v rámci Královských vzdušných sil 
(Royal Air Force)  začaly formovat naše letecké   jednotky.    Ve sběrném táboře Innsworth se z československých vojáků 
evakuovaných z Francie tvořil zárodek   budoucí perutě,  tak zvaná bombardovací skupina. V polovině července 1940 
byla skupina   přesunuta na stanici Cosford a doplněna o vojáky evakuované z francouzské severní Afriky. Zde   uţ je 
vedena jako 2. peruť CAF (Czech Air Force),  ze které se dne    29. července 1940   oficiálně stává 311. bombardovací 
peruť RAF.    

   Peruť se jiţ 2. srpna 1940 přesunula k výcviku na moderní leteckou základnu   Honington v hrabství Suffolk a jiţ 16. září 
1940 se odtud prvních šest operačních posádek   přemístilo na polní letiště East Wretham v hrabství Norfolk, z něhoţ byly 
vedeny nálety   na určené cíle. Sem se postupně odstěhovaly i další části perutě. Operační štáb a dílenský   oddíl zůstal 
na základně Honington aţ do 30. dubna 1942, tedy prakticky do konce činnosti u   bombardovacího velitelství.  Od 21.9. 
1940 byl příslušníkem perutě i Josef Salát, zprvu jako mechanik a od 4.4.1941 se jako Fitter třídy IIa zúčastňoval i 
bojových operací. 

  311. bombardovací peruť a zahájila letový výcvik na anglických bombardérech Vickers Wellington Mk IA a IC. Anglické 
velení zastupoval kanadský důstojník W/Cdr J. F. Griffiths, DFC a za naší stranu byl do čela perutě jmenován W/Cdr 
Karel Mareš-Toman, DFC. Pod vedením zkušených britských instruktorů byly sestavovány první šestičlenné posádky, 
samozřejmě podle britského vzoru, kdy byl kapitánem osádky vţdy první pilot v jakékoliv hodnosti, a dále druhý pilot, dva 
palubní střelci chránící svými spřaţenými kulomety Browning letoun před napadením nepřátelskými stíhači, navigátor a   
radiotelegrafista.    

 
Vickers Wellington Mk.IC, R1410, KX-M  
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  Prvních šest posádek dokončilo výcvik 7. září 1940. První bojovou akcí perutě byl nálet tří letounů na seřaďovací 
nádraţí v Bruselu v noci z 10. na 11. září 1940. Od 16. září 1940 probíhaly bojové lety z letiště East Wretham a na 
základně Honington probíhal uţ jen výcvik osádek.  První bojovou ztrátou peruti byl Wellington K. Trojáčka, který se v 
noci z 23. září na 24. září nevrátil z náletu na Berlín. Letoun po zásahu flakem nouzově přistál v Holandsku. V polovině 
října 1940 utrpěla jednotka při náletech váţné ztráty (například čtyři Wellingtony ztracené při náletu na Kiel a Brémy v noci 
z 16. na 17. října) a musela být do 8. prosince 1940 vyňata z bojových operací, aby mohla doplnit stav. 

  Peruť pak nadále operovala nad okupovanou Evropou, přičemţ opakovaně napadala i přístav Brest, kde kotvila těţká 
plavidla Kriegsmarine. Například v noci z 1. na 2. července 1941 se jednomu jejímu stroji podařilo zasáhnout záď těţkého 
křiţníku Prinz Eugen, přičemţ bylo zabito 60 námořníků a loď byla dočasně neschopna plavby. Poslední bombardovací 
nálet peruť provedla 26. dubna 1942 a poté byla převedena ke Coastal Command. 

  V rámci bombardovacího velitelství provedla 1029 bojových letů, napadla 77 cílů, přičemţ 19 strojů bylo sestřeleno, 20 
bylo pro těţké poškození odepsáno a 33 bylo poškozeno lehce. Z 318 nasazených muţů celkem 94 padlo, 34 bylo zajato 
a přibliţně 30 zraněno. 

 
Consolidated B-24 Liberator GR.Mk.VI, KG867, PP-N  

  U pobřeţního velitelství měla peruť především provádět hlídkové lety, ničit ponorky a doprovázet spojenecké konvoje. 
První hlídkový let v rámci Coastal Command proběhl 22. května 1942. Novým sídlem perutě byla základna Talbenny v 
jiţním Walesu, přičemţ jednotka operovala nad Biskajským zálivem a Atlantikem. Kromě nepřátelských ponorek se zde 
čeští letci utkávaly i s německými letouny Junkers Ju 88. 

  Prvním úspěchem bylo poškození ponorky U-106 typu XB dne 27. července 1942, kterého dosáhl Wellington S/Ldr. J. 
Stránského. První potopenou ponorkou byla U-578 typu VIIC, potopená posádkou F/O J. Nývlta. V květnu 1943 byla 
peruť vyňata z bojových operací a místo Wellingtonů začala létat s letouny Consolidated Liberator a do boje se vrátila aţ 
koncem srpna. Dne 10. listopadu 1943 se Liberator velitele F/Sgt. O. Ţanty podílel na potopení ponorky U-966 typu VIIC. 
Dne 27. prosince 1943 se posádce P/O O. Doleţala podařilo potopit lamač blokády Alsterufer o 2729 BRT, který z 
Japonska dopravoval cenný náklad pro Německo velice nedostatkového kaučuku. Dne 24. června 1944 letoun F/O J. 
Velly, s pomocí torpédoborců HMS Eskimo a HMS Haide, potopil ponorku U-971 typu VIIC. 

  Počátkem srpna 1944 se peruť přesunula na sever na základnu Tain v severním Skotsku a začala operovat nad 
Severním mořem. Dne 29. 10. 1944 se dva Liberatory F/O J. Pavelky a S/Ldr. A. Šedivého, DFM podílely na potopení 
ponorky U-1060 typu VIIF. Poslední potopenou ponorkou byla U-3523 typu XXI, kterou v Baltském moři zničila posádka 
W/O J. Beneše.  U Coastal command provedla 311. peruť celkem 2084 bojových letů, při kterých napadla 33 ponorek z 
nichţ pět potopila a jednu poškodila. Celkem 16 strojů (6 Wellingtonů a 10 Liberatorů) bylo v boji ztraceno a dalších 27 
(16 Wellingtonů a 11 Liberatorů) bylo těţce poškozeno. V boji padlo 104 letců a 29 bylo váţně raněno. Posádky si 
připsaly 4 jisté setřely, 3 pravděpodobné a 14 poškozených nepřátelských letounů. 

  Operační činnost perutě byla ukončena 4. června 1945, poté působí při letecké přepravě mezi Británií a 
Československem (v té době působí v rámci Transport Command). Peruť byla oficiálně rozpuštěna k 15. únoru 1946. 

S pomocí materiálů Ústředního vojenského archívu v Praze 

Karel Polák 
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Kalendář akcí na rok 2013 
 

AKCE TERMÍN 

Tříkrálová sbírka 2013 6.1.2013 

Fašank 9.2.2013 

Košt slivovice 16.2.2013 

Košt  vína 2.3.2013 

Šlahačka 1.4.2013 

Oslavy zaloţení SDH Traplice (110 let) 1.6.2013 

Dětský den termín bude upřesněn 

Folklorní odpoledne 8.6.2013 

Doţínky termín bude upřesněn 

Slovácké hody 5. - 6.10.2013 

Den vzniku československa (ohňostroj) 28.10.2013 

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2013 

Štěpánské koledování 26.12.2013 

Vánoční koncert v kapli   termín bude upřesněn 

Silvestrovský přípitek u Obecního úřadu 31.12.2013 

 
Kalendář bude postupně doplňován a zpřesňován. Změna termínů vyhrazena 

 

 

Zdravotní středisko 
 

 pondělí úterý středa čtvrtek pátek 

Obvodní lékař 
MUDr.Schneiderová 

 
12-17 

 
7-12 

 
7-12 

 
7-11 

 
7-12 

Zubní lékař 
MUDr. Volková 

 
8-16 

 
8-16 

 
8-16 

 
10-17 

 

Dětský lékař 
MUDr. Argiriu 

  
11-13 

  
11-13 

 

Gynekolog 
UDR. 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 
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Odpadové hospodářství 
 

Kontejnery u Obecního úřadu 

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

Sběrný dvůr (Býkárna) 

Klíče od sběrného dvora jsou k dispozici na Obecním úřadě (tel. 572 572 616 nebo 572572626) nebo u pana 
Jaroslava Slavíka. 
Ve sběrném dvoře jsou umístěny dva kontejnery na maloobjemový odpad. 

1. Kontejner určený pro směsný 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 ţelezo 

Do tohoto kontejneru ukládejte především ţelezo 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 572572626) 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 nebezpečného odpadu 

Svoz nebezpečného odpadu je prováděn 4x ročně, stanoviště je vţdy na parkovišti u prodejny Coop - Jednota. 

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

Termíny svozu nebezpečného v roce 2013 budou včas oznámeny. 
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Aktuality,  poděkování, pozvánky 

 
 Staňte se Trapličany 

 
Prosíme Vás občany,  kteří dlouhodobě bydlíte v Traplicích a nemáte zde trvalý pobyt, abyste zváţili moţnost 
změny trvalého bydliště a přihlásili se do Traplic. 
Důvodem naší prosby jsou mimo jiné výdaje obce za odvoz komunálního odpadu a za stočné, které odvádíte v 
místě, kde jste přihlášeni k trvalému pobytu a ne tam, kde skutečně bydlíte, tedy v Traplicích. 
Obec je také ochuzena o příjmy ze státního rozpočtu. Ty jsou vypláceny dle počtu přihlášených obyvatel. 
 
STAŇTE SE TRAPLIČANY! 

 
 Tříkrálová sbírka 

 
  
 

Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 
letošní Tříkrálové sbírky. V letošním roce jste podpořili charitativní 
projekty částkou 24 145 Kč.  Děkujeme Vám. 

            Ing.  Milan Rozum, starosta 

 

 Kam za sportem a zábavou  
 
Music Club Johny Bar vznikl v roce 2010  v objektu prodejny Coop Jednota. Zpočátku to byl jen malý 
bar, který po změně majitele prošel rekonstrukcí a na podzim 2011 uspořádal první premiérovou 
diskotéku. V roce 2012 opět došlo ke  změně vlastníka, který zahájil další interiérové úpravy včetně 
výstavby zahrádky, kde je dnes k dispozici aţ 40 míst. Velká změna nastala v prosinci 2012 kdy zlínská 
firma Powermusic dále zvelebila interiér i exteriér a instalovala stylové podsvícené výlohy. Kromě 
pravidelných diskoték a hudebních akcí (např. Štěpánské posezení u kytar) je moţné uspořádat oslavy, 
večírky, akce pro uzavřenou společnost a další nejen soukromé akce. K dispozici je nově i  zajištěná  
doprava do širšího okolí. Program je  moţné si prohlédnout na www.facebook.com/MusicClubJohny.   
 
U Čevelů, hostinec kde je k dispozici velkoformátová TV se širokou nabídkou sportovních pořadů a 
satelitních kanálů, biliárový stůl, stojan na šipky a musicbox. V létě v provozu velká krytá zahrádka se 
spoustou stojanů na kola. Cyklisté jsou proto vítáni. 
 
Kuţelna – k dispozici jsou dvě dráhy na kuţelky. Provoz v pátek a sobotu večer,  informace  a  
rezervace na Obecním úřadě. Nově má provoz kuţelkárny na starost paní Jarmila Prokešová (tel. 776 
669 918 nebo 734 817 853) 
 

 Fašank 

 

http://www.facebook.com/MusicClubJohny
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SDH Traplice ve spolupráci s hodovou chasou a Obecním úřadem vás srdečně zvou 9.února 2013 na Fašank. Na 
programu je v 8.00 sraz masek,  občerstvení u Obecního úřadu a poté v 8.30 bude zahájen průvod masek. Večer 
v 19.30 je v tělocvičně Základní školy taneční zábava s pochováním basy.  V průběhu večera vystoupí dětský 
folklorní soubor Hrozének a hodová chasa. K tanci a poslechu budou hrát DH Šarovec a CM Sudovjan. 
Občerstvení a tombola zajištěny. 

 Pozvánka na košt slivovice  

 

SDH Traplice Vás srdečně zve na tradiční košt slivovice, který se uskuteční v sobotu 16. února 2013 
od 16 hodin na hasičské zbrojnici v Traplicích.   

 

 Pozvánka na košt vína 

   

ČZS Traplice Vás srdečně zve na tradiční košt vína, který se uskuteční v sobotu 2. března 2013 od 9 
hodin v tělocvičně ZŠ Traplice. I v  letošní roce vám bude k ochutnání předloţeno přes 400 vzorků 
vín.  Další termíny výstav vín v roce 2013:  

OBEC KOŠT DEGUSTACE 

BUCHLOVICE 16.2.2013 10.2.2013  

MÍKOVICE 16.2.2013 11.2.2013 

KUDLOVICE 9.2.2013 3.2.2013 

JALUBÍ 23.2.2013 18.2.2013 

VÁŢANY 16.3.2013 10.3.2013 

POPOVICE 16.3.2013 8.3.2013 

TUPESY 23.3.2013 18.3.2013 

BŘESTEK 30.3.2013 25.3.2013 

POLEŠOVICE 31.3.2013 24.3.2013 

BORŠICE 31.3.2013 24.3.2013 

JAROŠOV 6.4.2013 28.3.2013 

SADY 20.4.2013 14.4.2013 

MAŘATICE 1.5.2013 21.4.2013 

NAPAJEDLA 11.5.2013 5.5.2013 
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Stáří nemusí být černobílé 
 

 

 

Centrum denních služeb pro seniory 

Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůţete být sami celý den 

doma? A nebo máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit zaměstnání s péčí o ně? 

Potřebujete zajistit dopravu pro člena rodiny z domácího prostředí do našeho zařízení ?  Pokud jste si 

odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení Centrum denních sluţeb pro seniory je tu 

pro Vás. 

Centrum denních sluţeb pro seniory poskytuje ambulantní sluţbu, seniorům od 60 let se sníţenou 

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichţ situace 

vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. 

Ke kaţdému uţivateli sluţby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajištˇujeme mu poradenství, spolupráci 

s rodinou, motivujeme ho, jsme flexibilní, co nejvíce uţivatele zapojujeme do dění. 

Sluţby, které centrum nabízí jsou placené a mezi základní poskytované činnosti patří pomoc při 

převlékání a přemístˇování se v prostorách centra, podávání a příprava stravy, dodrţování pitného reţimu, 

pomoc při osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např. procvičování jemné, hrubé 

motoriky, luštění kříţovek, jednoduchá kondiční a dechové cvičení, trénink paměti a mnoho dalších aktivit), 

sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáţe, akce pro seniory atd.).  Dále centrum nabízí 

placené fakultativní činnosti  a mezi ně patří DOPRAVA z domácího prostředí do zařízení a zpět, doprovod při 

procházkách, výletech, obědy, snídaně, svačiny. 

Denní centrum, kde uţivatelé mohou trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30 

hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Moravní nábřeţí 81 a v BORŠICÍCH U 

BUCHLOVIC v ulici Stoprounská 274. OBĚ STŘEDISKA JSOU BEZBARIÉROVÁ. Bliţší informace naleznete 

na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz či na tel.č. 

v Centru denních sluţeb pro seniory v Uherském Hradišti 572 151 454, 725 520 983 a v Boršicích na tel.č. 

724 943 792. 

Přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 
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