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Jaro na Valašsku 
Obyčeje při započetí jarních prací 
Cílem těchto obyčejů bylo 
zabezpečit dobré hospodaření a 
úrodu. Obřadní předpisy doprovázely 
orbu. Než se vyjelo poprvé na pole, 
postřikovaly se krávy nebo koně 
svěcenou vodou a bičiskem naznačili 
před potahem kříž. Magické 
blahonosné a ochranné praktiky se 
dochovaly i při setí obilovin a sazení 
okopanin. Než začal hospodář 
rozsévat, přežehnal setbu i pole; aby 
obilí nesnětlivělo, bral si rozsévač 
čistou košili. První hrst se rozsévala 
vysokým obloukem, aby obilí 
vysoko rostlo. K setbě se používalo 
rovněž plachty, kterou byl na Štědrý 
večer prostřen stůl. Při setbě se uchovaly představy o působení měsíce na lidskou činnost. Při 
přibývání měsíce se měly sadit plodiny, jejichž užitek byl v lodyžní části. Brambory se měly sadit v 
novoluní, aby hodně kvetly. Zelí se zase vysazovalo "na schodě "měsíce, aby je prý nezničila 
drůbež. Při ubývání měsíce se sadily hlavně okopaniny.  
Jarní máje    
V živé tradici se na Valašsku udržuje slavnost stavění a kácení jarního máje. Májem bývá obvykle 
smrkový nebo jedlový strom, jehož vršek se připojil k spojeným kmenům, aby byl máj co nejvyšší. 
Máj se připravoval v den Filipa a Jakuba, v předvečer prvního máje. Ve valašské tradici se 
setkáváme se dvěma typy májů - individuální a společné. Vysoký máj, který byl kolektivní 
záležitostí obce, připravovala všechna mládež a mladí ženatí mužové. Stromy se obvykle ukradly v 
panském nebo obecním lese, čemuž lidé přisuzovali obřadní význam. Když mládenci nemohli 
ukrást celý strom, museli ukrást aspoň vršek, jemuž se říkalo "makovica". Vršek tvořila borovice 
nebo smrk, kmen máje býval smrkový nebo jedlový. Máj byl kolektivem mládeže připraven v 
květnový podvečer a do rána musel být postaven. Vršek máje byl ozdoben pentlemi, šátky a věnci. 
Máj stál uprostřed návsi, obvykle před hospodou nebo před domem starosty. K povinnostem 
"cérek" patřilo, aby upletly jarní věnce, které se vkládaly nejen na máje, ale též na májky u božích 
muk. Stavění i kácení máje se vždy spojovalo se zábavou mládeže. K vršku máje obvykle 
přivozovali láhev kořalky. Při májových veselicích chlapci prokazovali svou zdatnost tím, že šplhali 
pro láhev na máje. Protože kůra kmenů byla oloupána, stávalo se získání láhve obtížnější. Při 
kolektivní májové slavnosti hrála mládeži hudba k tanci. Pokud stál máj ve vesnici, museli jej 
mládenci hlídat. Bylo totiž obvyklé, že mládež různých vesnic si máje navzájem podřezávala a 
kradla ozdobené vršky. Při hlídání docházelo často k tvrdým rvačkám, v nichž mládeži pomáhali i 
dospělí obyvatelé vesnice. Kromě společných májů stavěli mládenci malé máje jednotlivým 
děvčatům. Obvykle chlapec postavil své milé máj pod oknem v zahradě. Když se o jednu dívku 
zajímalo více mládenců, ze závisti si máje vyvraceli. Jinou formu měly máje, které chlapci stavěli 
neoblíbeným děvčatům nebo těm dívkám, které se provinily proti mravopočestnosti. Když chtěli 
mládenci některé děvče potrestat, postavili mu pod okny "máj", který tvořil žebř nebo žerď, na níž 
byl přivázán jalovec a starý pytel. Proto děvčata byla ráno velmi ostražitá, a když tento máj pod 
okny našla, hned jej strhla a ukryla, aby nebyl nikým z vesnice spatřen. Jinak by se stala terčem 
posměchu.  
                                                                                                                                             -SH- 



Velikonoční úvaha 
Když přijdeme o velikonocích do kostela, může nás překvapit velká svíčka, 
která se nachází v prostoru blízko oltáře. Když se budeme trochu vyptávat 
dozvíme se, že ta svíce se jmenuje Paškál. Tento název je odvozen ze slova 
„pascha“ z původního hebrejského slova „pesach“ . Znamená to přejití, to 
znamená pohyb na jiné místo nebo do jiné situace.  
Tato velká svíce je nesena do kostela o sobotní velikonoční vigilii a kněz ji 
představuje jako „Světlo Kristovo“. Ona je symbolem vzkříšeného Krista, 
který do světa vnáší naději víry v nový život.  Paškál se zapaluje vždy při 
mši svaté po celou velikonoční dobu. Mimo tuto dobu se používá, když se 
křtí a nebo, když někoho doprovázíme na místo posledního odpočinku – při 
pohřbu. Je symbolem víry ve vítězství Pána Ježíše nad smrtí, a také nad 
veškerým zlem, které může na tomto světě existovat. Symbolizuje 
samotného Krista. Je také připomínkou našeho poslání. Máme být v tomto 
světě světlem pro naše bližní. Svíce vydává teplo, to znamená, že se naši 
blízcí mají ohřát naší láskou v naší přítomnosti. Svíce a to každá svíce, 
nejenom paškál, když svítí vydává světlo a teplo a přitom se zmenšuje – 
tedy je také symbolem obětující se lásky. 
Když přijdeme do kostela a všimneme si této svíce, vzpomeňme na to, že 
nám chce připomenout. Náš Pán přešel z tohoto světa a z naší existence do 
jiného světa o němž mluvil jako o Božím nebo Nebeském království a také 
slíbil, že jde k Otci, aby nám tam připravil místo. 
Naše budoucnost nevede ke smrti, ale k Životu, který je věčný.  
                                                                      Otec Emil Matušů, farář 
 

ČINNOST  SPOLKŮ 
Trnavští včelaři - duben-měsíc přechodu z chudšího předjaří, do bohatého jara. 
Měsíc duben stojí na rozhraní mezi chladem zimy a plným rozkvětem jara, mezi životem ze zásob a 
přínosem pylu i nektaru z  přírody, i mezi výměnou zimní generace včel za ty, které jsou sice 
krátkověké, ale o to vitálnější. Včelař musí nyní velmi citlivě reagovat na rozmary počasí a 
podchytit mohutný rozvoj včelstva. V přírodě je stále pestřejší nabídka pylu a nektaru. V první 

polovině dubna je ještě přínos pylu z vrb - zvláště z vrby jívy, jehnědu olše a 
lísky obecné, končí přínos z pylodárných olší. Ve třetí dekádě měsíce 
ohlašuje včelařské jaro třešeň ptačí, mirabelka a po nich ovocné stromy, 
pampeliška lékařská (smetánka) a trnka. Zhruba do rozkvětu javoru prožívá 
včelstvo kritické období, kdy se velice tenčí zásoby vlivem mohutného 
plodování a nabídky nektaru v přírodě bývá ještě malá. Javor jasanolistý a 
zvláště javor mléč společně s raně kvetoucími keři a ovocnými stromy 
znamenají začátek doby hojnosti a zdravá včelstva početně a rychle sílí. Když 

je jaro příznivé a v závěru dubna rozkvete řepka a jiné medonosné květiny a rostliny, nasazujeme 
medníky. V dubnu je výhodné další protirojové opatření - a tím je vyrovnávání síly včelstev. Tam, 
kde je v plodišti hojnost zaplodovaných plástů, můžeme si dovolit  odebrat plodový plást se 
zavíčkovaným plodem i s mladými  včelami (bez matky) a posílíme jím to včelstvo, které má 
zakladených plodových plastů málo. Letos ptáci začali vlivem nebývalých teplot letošní zimy 
prozpěvovat daleko dříve a včely dříve vyrazily z úlů se prolétnout. Za normálních podmínek se 
včely poprvé proletí až v předjaří (aby se vykálely), avšak po návratu do úlu už netvoří takový 
chumáč, ve kterém přezimovaly. S blížícím se jarem to však nevadí. Letos však hrozilo, že časné 
vylétnutí a možné pozdější mrazy včelstva poškodí. Pro včelaře to znamenalo, že museli velmi 
pečlivě sledovat své svěřenkyně, aby měly dostatek zásob a v případě potřeby jim je doplnili. To 
proto, aby se včely dožily prvních jarních kvítků - zejména jív - v opravdu dobré kondici. 
Věřím, že se to trnavským včelařům povedlo.  

                                                      Za ČSV  Trnava - Podkopná Lhota  Oldřich Sulík  



TRNAVŠTÍ MYSLIVCI - Střípky z historie 
Počátky myslivosti v našich zemích se tradují již od dob osídlení slovanskými a keltskými kmeny. 
V té době bylo řídké osídlení obyvatelstvem a krajina byla převážně lesnatá, bohatá na zvěř. Lidé 
však tuto zvěř pouze lovili, nestarali se o ni tak jako dnes. Od středověku do konce 19.století zvěř 
nacházela potravu ve volné přírodě, často navštěvovala chudobná políčka rolníků, kteří se nemohli 
příliš bránit vzniklým škodám, neboť šlechta přísně trestala jakékoliv pytláctví poddaných.Až 
s rozvojem zemědělství, kdy lesy postupně ustupovaly a nahrazovala je obdělávaná půda, se lidé 
začali více zajímat o volně žijící zvěř a hlavně o podmínky jejího přezimování. S celoplošným 
přikrmováním zvěře se však začalo až ve 20. století. V současné době je zabezpečení krmiva (lépe 
řečeno příkrmu) pro volně žijící zvěř na zimní období samozřejmostí. 
 

Ze současnosti 
Také my, myslivci Honebního společenství Trnava – Vrchy, tak jako každoročně, jsme zabezpečili 
na letošní zimní období dostatek objemného krmiva (sena a letniny), jádra (obilných a kukuřičných 
pozadků) a kusové soli. Oproti předchozí zimní sezóně zvěř neměla takovou spotřebu, protože 
letošní mírná zima téměř bez sněhové pokrývky jí umožnila nacházet  potravu ve svém přirozeném 
prostředí – bylo dostatek zelené paše – traviny, maliní, ostružiní a jiné bylinky. Les skýtal zvěři 
dostatek výživných plodů – žaludů, bukvic apod. 

Pro zpestření jídelníčku volně žijící zvěři jsme v rámci 
mysliveckých brigád zbudovali políčko v Dolansku, konkrétně na 
Brdě na okraji lesa. Již na podzim jsme po dohodě s majitelem 
pozemku vytyčený terén zorali, na jaře jsme ho pak zkultivovali a 
připravené políčko zaseli ovsem, luskoobilní směsí s jetelovinami, 
peluškou a jílkem. Políčko jsme oplotili proti předčasnému spasení, 
narostlé plodiny budou zvěři k dispozici až na podzim, kdy již bude 
menší pestrost potravy. 
K pravidelným činnostem myslivců patří jarní sčítání zvěře, které u 

nás proběhlo 24. února a 17. března. Získané podklady pak slouží pro sestavení plánu chovu a lovu 
na rok 2007 v naší honitbě. 
Výkon práva myslivosti provozuje v našem honebním společenství 17 myslivců, tyto řady v  
loňském roce posílili 2 noví členové – Martin Fottera a Pavel Polách, kteří úspěšně složili zkoušky. 
O praxi v našem honebním společenství požádal nový adept Radomír Hanáček  mladší. Tato praxe 
je povinná pro všechny žadatele o zkoušku z myslivosti. 
Dne 1.dubna proběhla v okrese Zlín letecká orální vakcinace lišek, která slouží k prevenci a tlumení 
onemocnění vzteklinou. 
Vrcholem myslivecké sezóny je chovatelská přehlídka loveckých trofejí 
pořádaná každým okresem zvlášť. Každá honitba zde předkládá všechny 
trofeje ulovené v minulé sezóně. Jde o trofeje samčí zvěře – lebku a 
paroží srnců, daňků a jelenů, dále o lebku s toulci muflonů a zbraně 
divočáků (klektáky a páráky).  K vidění jsou lebky lišek a jezevců. 
Všechny předložené trofeje a shozy jsou posuzovány odbornými 
komisemi nejen z hlediska chovnosti. Nejlepší trofeje jsou bodově 
ohodnoceny a podle výše bodů mohou získat zlatou, stříbrnou nebo 
bronzovou medaili. 
Letošní chovatelská přehlídka se koná 28. a 29. dubna 2007 v kulturním domě na Březůvkách. Tato 
výstava je sice převážně navštěvována myslivci, ale vzhledem k bohatému doprovodnému 
programu potěší i nadšené příznivce myslivosti. Je možno zhlédnout výstavu obrazů s mysliveckou 
tématikou, pro zájemce je určená přednáška z hodnocení zvěře včetně videoukázek, návštěvníci si 
mohou koupit nabízené lovecké potřeby. V neposlední řadě je nutno připomenout i kvalitní 
mysliveckou kuchyni, která je vyhledávána velkou částí veřejnosti a kde si gurmáni přijdou na své.  

Tímto všechny zájemce srdečně zveme! 
                                               Trnavští myslivci - MVDr. Josef Matůšů  



ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
Školní vzdělávací program 
Od počátku školního roku 2007/2008 se děti ve všech mateřských a základních školách v ČR 
začnou připravovat pro příští život podle nové reformy našeho školství.V návaznosti na základní 
koncepci našeho vzdělávání vznikl rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ( RVP 
ZV). V něm stát stanovuje základní požadavky na cíle, předpokládané výsledky vzdělávání, 
stanovuje pravidla pro práci se žáky se zdravotními a sociálními problémy, ale i se žáky mimořádně 
nadanými. 
Stát již nevytváří učební osnovy, které by školy mechanicky přejímaly.Závaznými osnovami se pro 
každou školu stává její vlastní školní vzdělávací program pro základní školy ( ŠVP ZV). 
Každá základní škola má tedy za úkol vytvořit svůj školní vzdělávací program od 1.září 2007. 
 Náš školní vzdělávací program vychází z tradičního postavení školy v malé obci a propojuje její 
působení se životem ve vesnici. Chceme, aby v naší škole bylo dobře žákům i učitelům. Chceme 
být prosperující školou moderního stylu, naším cílem je společný zájem poznávat, prožívat a tvořit 
v bezpečném prostředí venku i uvnitř školy. 
 V malých třídních kolektivech uplatňujeme individuální přístup a téměř rodinné zázemí plné 
pochopení, vzájemné tolerance, úcty a pomoci. Proto poskytujeme v rámci možností nabídku 
zájmových útvarů ( kroužky-výtvarný, dramatický, střelecký, počítačový, florbal, volejbal, 
angličtina hrou, anglická konverzace),  ale také organizování letního tábora o hlavních prázdninách. 
Považujeme za nutné naznačit dětem cestu ke zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti 
kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejné jak místního, tak 
globálního charakteru. Umožňuje to i kvalitní jazyková výchova v malém kolektivu žáků. 
Chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří  budou schopni se právoplatně zařadit do společnosti, 
celoživotně se vzdělávat, budou schopni slušně a rozumně komunikovat s okolím a reálně zhodnotí 
své uplatnění na trhu práce. 
                                                                                    Mgr. Helena Vývodová,  ředitelka školy 
  
Školní rok pěkně utíká  
a už se nám blíží třetí čtvrtletí. Deváťáci se snaží získat na poslední chvíli dohnat to, co neumí, aby 
co nejlépe uspěli v přijímacím řízení na střední školy. Ostatním se do učení sice moc nechce, ale 
nedá se nic dělat. Prostě se musí. A ono to přináší i své zasloužené výsledky. Klára Stedlová ze 
šesté třídy postoupila v recitační soutěži až do okresního kola ( to se ještě nikdy nikomu z naší školy 
nepovedlo!), což je v tak kvalitně zastoupené soutěži velký úspěch. Za příkladnou a náročnou 
přípravu v oblasti zeměpisu sklidili ještě větší úspěchy Pavel Hanulík, Jaromír Mika a Tomáš 
Hubáček v okresním kole Zeměpisné olympiády. Pavel Hanulík a Jaromír Mika postoupili ze 
druhých míst do krajského kola – což je historický úspěch naší školy. 
Aby nás to učení víc bavilo, pracujeme podle zajímavých projektů. Ten velikonoční byl „Zelený“a 
o tom, jak dopadl jsme informovali veřejnost prostřednictvím kabelové televize. Teď probíhá 
dubnový „Barevný“ projekt. Vždy v pátek jsme celá škola oblečení v červené, pak modré a zelené 
barvě.. 
A co teprve až se přiblíží léto…To nás čekají výlety! Pro 1. až 5. ročník je připravena návštěva 
Dinoparku ve Vyškově, šesťáci, sedmáci a osmáci jedou do Prahy. Nejstarší deváťáci jedou do 
Nového Hrozenkova. Už aby to bylo! 
Zveme všechny  
na besídku ke Dni matek, která se koná v neděli 13. května 2007 ve 14.30 hodin v tělocvičně místní 
školy.                                                                                                        – HV – 
 
PROJEKT VELIKONOCE 
V nenápadné vesničce Trnavě, která se táhne malebným údolím říčky Trnávky, se konala v místní 
škole nezvyklá akce. Na tuhle akci se děti pod vedením učitelů připravovaly pozvolna celý týden. 
Tenhle projekt vyvrcholil ve středu 4. 4. 2007. Děti namísto učení připravovaly vše potřebné pro 



svoji prezentaci. Pekly velikonoční cukroví a beránky, notovaly písně, se kterými chtěly vystoupit, 
připravovaly jarní výzdobu, cvičily divadlo…. Před jedenáctou hodinou se začaly scházet jednotlivé 
třídy s učiteli, přišla se podívat paní starostka, některé maminky a další hosté. Vše zahájila paní 
ředitelka Mgr. Helena Vývodová, která všechny uvítala a vystoupila také jako hudební doprovod 
pěveckého sboru 1. a 2. třídy. Dále nám žákyně 3. třídy poradila, jak připravit ozdobný jarní 
květináč. Ten totiž vyráběli žáci 3. a 4. ročníku. Žáci 5. ročníku předvedli scénku – velikonoční 
zvyky různých národů a dali všem ochutnat vlastnoručně upečené cukroví. Sedmáci v akci 
prozradili recept na vynikajícího  velikonočního beránka, kterého v průběhu dopoledne upekli. 
Osmý ročník pro všechny připravil zajímavý velikonoční kviz. A v závěru přišli deváťáci se svými 
dvěma spolužáky převlečenými za kuřátko a kraslici  a přednesli několik zajímavých statistických 
údajů a výpočtů. Víte například kolik litrů slivovice se v průměru vypije o Velikonocích a kolik by 
to bylo trnkových koláčů? 
Tento úvodní projekt se velmi vydařil a snad se z něj stane dlouhá tradice. 

                                                                         Monika Vraníková, 9. třída,  ZŠ Trnava 
 Blahopřání 
Ve středu 18.4.2007 se konalo v Uherském Hradišti krajské kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu 
reprezentovali Pavel Hanulík - VI.ročník a Jaromír Mika - VIII.ročník.Pavel Hanulík obsadil 
vynikající 3. místo a Jaromír Mika 8. místo!!! Blahopřejeme k nejlepšímu umístění, jakého dosáhla 
naše škola v celé své dosavadní historii v tomto oboru! 
                                                                                                                     - HV- 
 

MATEŘSKÁ  ŠKOLKA 
                               PŘIŠLO JARO SE SLUNÍČKEM 
Každý z nás se jistě těší na první hřejivé paprsky jarního sluníčka. Děti z mateřské školy ví, že 
sluníčko si na zimu obléká teplý kožíšek, a proto nehřeje, ani nedává tolik světla. Teprve na jaře, 
když kožíšek zase svlékne, znovu se rozzáří a zahřeje chladnou zem. Stalo se již tradicí, že v 
předvelikonočním týdnu děti z mateřské školy vynášejí Morénu – symbol zimy a vítají nové jaro. 
Všichni se na tuto zahradní slavnost velmi těšíme. Loni před Velikonocemi bylo na školní zahradě 
tolik sněhu, že jsme se ani nedostali k potoku a babku Zimu do vody nehodili. Později jí dětem bylo 
líto a tak jsme si ji nechali v mateřské škole celý rok. S dětmi se spřátelila a chtěly si ji nechat 
napořád. Jenže, i když zima byla velmi mírná a téměř bez sněhu, pravé jaro nějak nepřicházelo. 
Proto jsme se tři dny před Velikonocemi s babkou Zimou rozloučili a vhodili ji do potoka.  

 
Na slavnost se děti připravovaly celý měsíc. Malovaly kraslice, pletli jsme dekorativní velikonoční 
pomlázky, zdobila se celá mateřská škola. Do toho zněly jarní písničky a básničky, které se děti 
učily k přivítání jara. Děti vystupují moc rády, tak se při přípravě velmi snažily. Pak nadešel 
očekávaný den, který stál opravdu zato. Sluníčko svítilo a hřálo, obloha byla bez mráčku. Školní 
zahrada se zaplnila hosty, kteří se přišli na vystoupení našich dětí podívat a zatleskat jim. Kromě 



příbuzných dětí a veřejnosti nás navštívili i ,,trnavští páni'', starostka paní Bořutová a místostarostka 
paní Březíková. Dětem přinesly velikonoční čokoládový poklad. 
 Samozřejmě na slavnosti nechyběli ani naši kamarádi studenti ze  Zlína. Ti pro děti uspořádali 
orientační hru s hledáním čokoládových vajíček. Každé z dětí pak od nich dostalo balíček s 
čokoládovými velikonočními symboly. Naše děti je zase obdarovaly svými výrobky. Byl to velmi 
zdařilý den jak pro děti, tak pro nás dospělé. Stálo zato na chvilku se v tom každodenním shonu 
zastavit a radovat se s dětmi. Teď už jaro kraluje v plné své kráse. V Trnavě je jaro opravdu 
kouzelné. Ke vnímání všech jeho krás vedeme i děti. Sledujeme každou kytičku, která rozkvete na 
naší zahradě. Povídáme si jak se jmenuje, jestli je to léčivá bylinka, na co se používá. V Miluchově 
obdivujeme žluté koberce blatouchů. Děti ví, že jarní květy nemají zbytečně trhat, protože je to 
první potrava včeliček. Každý rok na jaře si čteme na pokračování knihu Včeličky, aneb království 
pod lípou. Skutečné včelí království však děti nikdy neviděly. Než totiž lípa na naší zahradě 
rozkvete, jsou tady prázdniny. Letos jsme objevili strom s květy podobnými jehnědům. Včeliček na 
něm bylo jako v lípovém království. Děti ví, že když včeličky nerušíme a neubližujeme jim, ony 
nám také neublíží. Tak jsme tiše stáli opodál a s úžasem naslouchali jejich silnému bzučení. Děti ten 
zvuk hodnotily slovy: ,, Jako barumka, paní učitelko, jako barumka.''  Jarní nadšení budeme 
prožívat ještě dlouho, protože se blíží svátek maminek a děti pro ně již teď začínají chystat voňavou 
kytičku písniček a přáníček. Věříme, že takový dárek udělá maminkám velkou radost. Všem 
občanům přejeme hodně krásných, sluníčkových dnů. 
                                                                                  Květáková Blanka, učitelka MŠ Trnava  
 

ZPRÁVY  SPORTOVNÍCH  KLUBŮ 
TJ SOKOL TRNAVA:  fotbalový oddíl 
Dne 10. 3. 2007 proběhl v tělocvičně ZŠ v Trnavě 5. ročník fotbalového halového turnaje žáků - 
STAMA CUP 2007. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů a to: TJ Sokol Trnava, TJ Sokol Bratřejov, SK 
Horní Lhota, TJ Nedašov, TJ Zádveřice, TJ Sokol Jasenná. V jednotlivých týmech se představilo 
celkem přes 80 fotbalistů ročníku narození 1992 a mladší. Turnaj se hrál systémem 3 hráči v poli    
+ brankář systémem každý tým s každým týmem. Zahájení bylo v 7:30 hodin ráno a konečné 
vyhlášení výsledků krátce po 16-té hodině. Jednotlivé zápasy o délce 25 minut následovala 5 
minutová pauza na výměnu rozhodčích a krátkou přípravu následujících týmů k zápasu. 
K potřebnému delšímu rozcvičení byly vymezeny prostory mimo tělocvičnu a to mezi šatnami 
jednotlivých týmů.  
Vítězem 5. ročníku halového fotbalového turnaje žáků se stalo mužstvo žáků z Bratřejova, mající na 
svém kontě pouze jednu prohru s domácím mužstvem Sokolu Trnava. Na druhém místě se umístilo 
mužstvo Nedašova a třetí skončil domácí tým žáků Sokolu Trnava. 
Celkové pořadí všech týmů v turnaji bylo následující: 

1. Bratřejov,  2. Nedašov,  3. Trnava,  4.  Jasenná,  5. Zádveřice,  6.  Horní Lhota 
V průběhu turnaje byly rozdány hlasovací lístky každému z trenérů jednotlivých týmů, kteří 
rozhodli o vítězích v individuálních kategoriích následně: 
Nejlepším hráčem turnaje se stal :  Gerža Petr , TJ Sokol Bratřejov 
Nejlepším brankářem turnaje:  Hanzlík Jan , TJ Zádveřice 
Nejlepším střelcem turnaje se díky 20 vstřeleným brankám, v pěti absolvovaných zápasech stal 
hráč SK Horní Lhoty Smištík Petr. 
Každý z uvedených hráčů obdržel fotbalový míč a řadu dalších drobných darů od sponzorů turnaje. 
Celý turnaj byl hrán v poměrně slušném tempu a řada zápasů měla až překvapivou kvalitu 
vzhledem k soutěžím, ve kterých jednotlivá mužstva hrají. Velmi potěšující bylo také zachování 
celkové slušnosti s minimem ostrých zákroků v jednotlivých zápasech, což se u zápasů hrajících 
v obdobném nasazení a tempu často nestává. Celkovou slušnost dokumentují pouho pouhé 3 žluté 
karty, které udělili rozhodčí v průběhu celého turnaje. Nutno podotknout, že je to také jejich 
zásluhou, kdy dokázali svým přesným a včasným posuzováním jednotlivých zákroků udržet celý 
turnaj v mezích pravidel.  



Hráči měli zajištěno jedno jídlo a pití v průběhu celého turnaje. K dispozici byl také bufet se 
sladkostmi a z předchozích ročníků již tolik oblíbenými hranolky.  Asi nejlákavější doprovodnou 
akcí byla bohatá tombola s více jak 25 cenami.  

Za TJ Sokol Trnava – Ing. Michal Špaček 
                                                                                                                
TJ SOKOL TRNAVA:  volejbalový oddíl 
NOHEJBALOVÉ  VELIKONOČNÍ  KLÁNÍ 
V neděli 8. dubna dopoledne se v trnavské tělocvičně konal již třetí ročník turnaje v nohejbalu 
tříčlenných družstev, který uspořádali trnavští lyžaři.       
Letošní nohejbalové klání mělo mimořádnou atmosféru.   Účastnil se jej zástupce velmi vzdáleného 
kontinentu. Ano, členem jednoho družstva byl japonský hráč Toschi, vysokoškolák  z ostrova 
Honšů, který přijel na velikonoční svátky do Trnavy se svým spolužákem Štěpánem Hložkem. 
Atraktivita turnaje  rázem vzrostla. Účastnila se ho čtyři družstva, která se utkala každý s každým. 
Výsledné pořadí bylo následující: 
1. Kontrast Slušovice (Petr Staroveský)     6 .2     6 bodů 
2. Neubuz ( Radomír Hynčica)                   5 :3     4 
3. Trnava-Dolansko (Petr Zvolenský)        3 : 4    2 
4. Japonsko (Štěpán Hložek+Toschi)         1 : 6    0  
V příjemné předvelikonoční atmosféře jsme si zahráli sport, ve kterém získali žáci ZŠ Trnava před 
třemi lety třetí místo v okresním přeboru. Určitě se již nyní těšíme na čtvrtý ročník, kterého se, 
aspoň doufáme, bude účastnit více družstev, které budou soutěžit o prvenství v tomto, můžeme již 
říci tradičním turnaji.  
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Zprávy z volejbalového oddílu 
Zimní sezóna se pravidelně odvíjí od účasti na turnaji v Otrokovicích. V letošním roce jsme 
obhajovali druhé místo mezi deseti družstvy.  Tento turnaj smíšených družstev jsme v minulosti již 
dvakrát vyhráli a pravidelně se umísťujeme na medailových pozicích. I v letošním roce se nám 
podařilo vybojovat průběžně druhou příčku po třech turnajích.   
V tělocvičně  ZŠ Trnava trénujeme každý čtvrtek od 19,00-21,00 hodin. Scházíme se v počtu 10-16 
hráčů z Trnavy, Slušovic a okolí. Mnozí hráči přijíždějí až ze Zlína a velmi rádi reprezentují Trnavu 
na turnajích nejen v našem regionu, ale i v zahraničí.  
V sobotu dne 28. dubna organizuje náš oddíl již třináctý ročník mezinárodního turnaje ve volejbale 
smíšených družstev, který má název Memoriál Rudolfa Oškery.  Začali jsme tento turnaj pořádat po 
tragickém úmrtí vůdčí osobnosti našeho oddílu. Turnaj během let nabyl mezinárodního charakteru, 
protože posledních sedm let k nám přijíždí naši přátelé ze slovenského družebního města Trnavy. 
Rádi se spolu utkáváme u nás v Trnavě. Oni nás zvou v květnu na oplátku k nim na Slovensko, kde 
pořádají taky mezinárodní turnaj za účasti družstev ze Slovenska, Itálie a z Moravy.   V dlouhodobé 
historii slovenského turnaje se nám podařilo dokonce jednou vyhrát a v těžké konkurenci 
slovenských týmu jsme se ještě  třikrát umístili na stupních vítězů. 
Zveme Vás, vážení spoluobčané, tímto na volejbalový turnaj, který se uskuteční v sobotu 28. dubna 
v tělocvičně místní základní školy. Přijďte povzbudit domácí hráče. Letos nastoupíme v nových 
dresech, které jsme si nechali vyrobit za podpory OÚ Trnava. Věříme, že nám přinesou štěstí  a 
sportovní úspěch. Přijedou tradiční soupeři z Trnavy (SR), z Brna, ze Zlína a z Kostelce-Štípy. Pro 
příchozí je připraveno občerstvení v bufetu v tělocvičně.Turnaj bude zahájen v 8,00 hodin 
slavnostním nástupem všech zúčastněných družstev za přítomnosti starostky obce. Očekáváme 
během dne návštěvu významných hostů z krajského volejbalového svazu, kteří svojí účastí 
podtrhnou významnou roli našeho turnaje. Věříme, že hlavně mladé hráčky školního družstva dívek 
si nenechají ujít příležitost vidět kvalitní volejbal a přijdou povzbudit trnavská družstva. 
Těšíme se na Vaši účast – přijďte povzbudit domácí týmy. Fotbal se hraje až v neděli…. 
                                                                   Mgr. Lubomír Vývoda 
                                                                  předseda volejbalového oddílu,  TJ SOKOL TRNAVA 
 



Vážení přátelé Lyžařského klubu, 
dovolte mi ohlédnutí za lyžařskou sezónou 2006 – 2007 která nám tentokrát 
nebyla nakloněna a nepřálo nám vůbec zimní počasí. Lyžovalo se pouze dva 
dny, kdy se navíc  po celkové rekonstrukci a přestavbě lyžařského vleku, 
nastavoval chod, kontrolovaly se všechny prvky nového pohonu a ovládání.  
Na tuto sezónu jsme se připravovali od února do prosince roku 2006, kdy 
členové našeho klubu odpracovali při brigádnických akcích 2 645 
brigádnických hodin, při kterých byly prováděny výrazné přestavby 
nejenom samotného vleku ale i zkvalitnění zázemí pro návštěvníky svahu. Rád bych Vás s tímto ve 
stručnosti seznámil : 

• Bylo vykopáno 1 200 metrů výkopů pro položení nové el. instalace pro vlek, osvětlení a 
ozvučení svahu (tři výkopy po celé délce svahu). 

• Celý svah byl osvětlen a ozvučen po obou stranách ( postaveno 13 ks betonových sloupů, 
na každém je osvětlení, ozvučení 16 ks reproduktorů, bezdrátový mikrofon pro pořádání 
sportovních a kulturních akcí). 

• Do všech provedených výkopů položení elektrických rozvodů, rozvodů pro ozvučení, 
zahrnutí, terénní úpravy. 

• Likvidace stromů po stranách a uprostřed svahu. 
• Odfrézování, odstranění všech pařezů. 
• Terénní úpravy ve střední části svahu, rozšíření sjezdovky, vykácení stromů, odstranění 

terénní nerovnosti. 
• Rekonstrukce mechanických i elektrických částí celého vleku (kladky, ovládací 

bezpečnostní prvky, STOP spínače, nové el. rozvaděče, nové tyče, frekvenční měnič pro 
plynulost rozjezdu a zvýšení rychlosti vleku). 

• Provedena výměna a oprava rolby na úpravu svahu. 
• Provedena přístavba ohřívárny pro veřejnost. 
• Vybudování klubovny pro členy lyžařského klubu. 
• Zhotovení nového nábytku ve všech místnostech. 
• Generální rekonstrukce a modernizace stávajících částí budov vč.nové el. instalace. 
• Výměna  plastových oken, radiátorů elektrického vytápění v budovách. 
• Namontováno dřevěné obložení a nátěr všech budov. 
• Zhotovení internetové prezentace www.lyzari.trnava.cz 
• Nákup 400 ks dresů ze startovními čísly. Tyto dresy byly dány k dispozici i Základní  

škole v Trnavě, pro potřeby  pořádání vlastních i regionálních akcí. 
Za to, že jsme zvládli takový rozsah prací 
formou brigádnických hodin, patří opravdový 
dík především celé členské základně, členům, 
kteří byli a jsou aktivní nejenom při zajišťování 
a samotném provádění všech prací na opravách 
vleku, ale jsou aktivní i při pořádání kulturních 
a sportovních akcí a v neposlední řadě všem, 
kteří nás finančně podporují. 
Jelikož nechceme jenom pracovat ale občas se i 
pobavit, uspořádali jsme v sobotu 22.10. 2006 
již tradiční drakiádu, kde byla zorganizována 
zábava nejenom pro děti ale i pro dospělé          
(střelba s paintballu, zábavné plnění úkolů, 
seskok parašutistů apod.).   

Obr.:  nová přístavba ohřívárny na svahu 
Již tradiční kulturní akce - IV. Lyžařský ples - proběhl 2.února 2007 a to s vysokou účastí.  
Místenky na ples byly prodány během tří dnů po vyhlášení plesu.                                           



V letošním roce chceme začít s novou tradicí a to pořádat v jarním období zábavnou akci pro děti i 
dospělé s názvem „Pohádkový les v lyžařské stopě“. Tato akce letos proběhne v sobotu 12. května  
2007 od 14.00 hodin, se startem na autobusové zastávce v Trnavě - Na rozcestí a s cílem na 
lyžařském svahu na dolním konci Trnavy. Po celé délce trati (asi 3 km) budou děti ale i dospělí 
plnit úkoly, za které budou  v cíli všichni odměněni. Na závěr této akce bude táborák, opékání 
špekáčků s občerstvením a pro ty, kteří nebudou mít trpělivost s opékáním, budou připraveny dva 
westernové koně, na kterých  se můžou svézt.   
Děkuji ještě jednou všem za podporu, přeji všem hezké léto, příjemnou dovolenou a těším se na 
setkání  s Vámi při dalších akcích pořádaných lyžaři. 
Za SK Lyžařský klub Trnava                                                                                                                                    
                                                                                         Jiří Dolanský, předseda LK Trnava        
 
Střelecký oddíl Trnava 
I když našemu střeleckému oddílu sezóna vrcholí, chtěl bych Vás alespoň průběžně informovat o 
našich výsledcích. V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili střelecké ligy Zlínského kraje, tato 
soutěž se skládá z  5 závodů. První závod byl v Uherském Ostrohu, druhý v Březolupech, třetí 
v Uherském Brodu, čtvrtý v Nivnici a páté finále opět v Uh.Ostrohu. Největší šanci na umístnění na 
stupních vítězů má Jiří Válek a Kamila Dolanská.  
Další náš velký úspěch je nominace Jiřího Válka na MRČR Českého střeleckého svazu. Závodník 
se musí zúčastnit co největšího počtu závodů a podle výsledků, může být nominován mezi 39 
nejlepších závodníků a Jiří je průběžně na 15.místě. 
Dalším závodem, který máme za sebou, je Mistrovství ČR AVZO v Hanušovicích, kterého se 
zúčastnilo 108 závodníků z celé republiky. My jsme se opět neztratili, umístnili jsme se takto: 
- VZPU – 40 (vzduchová puška 40 ran vstoje) – Šárka Vyvlečková – 5. místo 
- VZPU – 40 (vzduchová pistole 40 ran vstoje) – Kristýna Hanáčková – 3. místo 
- VZPU – 40 ( vzduchová pistole 40 ran vstoje) – Radek Soukup – 3. místo 
- VZPU – 30 ( vzduchová puška 30 ran vleže): Jiří Válek  - 6. místo 

                         AdamPáleniček  -  8. místo 
                          Kamila Dolanská  -  10. místo 
                          Tereza Urbanová  -  11. místo 
                           Jakub Stříž  -  12. místo 
                          Marek Soukup  -  19. místo 
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci, přejeme další dobré výsledky.  

Zároveň chci poděkovat panu Jiřímu Válkovi a panu Sojkovi za bezplatnou dopravu dětí na závody. 
 
Dále Vás chci seznámit s tím, že stěží 
konkurujeme bohatým klubům, které 
mají kvalitní vybavení. My máme dobré 
tréninkové nasazení, ale naše zbraně jsou 
staré 5 – 10 let a na nové nám chybí 
finanční prostředky, neboť cena zbraní se 
pohybuje od 30 do 80 tisíc. S těmito 
problémy se potýká spousta klubů. I 
přesto jsme rádi, že naše děti se umístňují 
v popředí.                      
                   
                                 Radek Soukup 
                                  Trenér střelců 
 

 
 
 



SPOLEČENSKÁ  KRONIKA 
Končiny 2007 
Po osmileté přestávce zorganizoval sbor dobrovolných hasičů masopustní průvod, kterým chtěl 
připomenout všem občanům, že je tu čas obnovení staré tradice, čas každoročního končinového 
veselí a  taškařic. 
V sobotu 17. února jsme si dali sraz na Hasičské zbrojnici a po patřičném namaskování všech 
přítomných, po „zkrocení zlého medvěda“ medvědářem a společném fotu do kroniky se průvod 
vydal k obecnímu úřadu. Tam nás už čekala paní starostka, kterou jsme požádali o udělení práva 
vodit medvěda a po vsi dělat „pořádný štabarc, až budú trnavské tetky a strýci vylézat ven a 
zvědavě sa ptát, co se to děje“.  Právo nám bylo uděleno a celý průvod se přemístil do místní části 
Dvořisko, kde začala naše procházka celou obcí. Ráno bylo mrazivé, ale sluníčko nás provázelo po 
celý den. Při procházení obcí dům od domu nás téměř všude vítali, byli rádi, že se obnovuje stará 
tradice, prohodili pár slov, někde se i tancovalo a zpívalo. Byli jsme vítáni vdolky i koblihy, ale 
také voňavým uzeným či chlebíčky a samozřejmě dobrou slivovicí. Jen málo dveří zůstalo před 
námi zavřeno. Nečekali jsme žádné velké dary, stačilo jen pár přátelských slov, pokritizovat či 
pochválit třeba počasí a šlo se zase o dům dál. 
Po procházce celou obcí nás po návratu na hasičskou zbrojnici čekalo malé občerstvení a večer pak 
končinová veselice v Hostinci na Rozcestí. 
Na tomto místě je třeba velmi poděkovat všem zúčastněným, a to nás bylo čtyřicet, že se nezalekli 
ranního mrazíku ani délky vesnice a vytrvali až do konce.Vám všem občanům poděkovat za to, že 
jste se zúčastnili udržování starých tradic.  
     Těšíme se na další končinové veselí a taškařici v roce 2008.                   
                                                                                                                       Helena Březíková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Z dopisu Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín: 
Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. 
MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili 40 
bezpříspěvkových odběrů krve. S potěšením Vám 
sdělujeme, že ve Vaší obci jsou takoví občané, kteří toho 
dosáhli. Je to: 
                      Tománková Jana, Trnava 314. 
                 Dopis zaslala:  
    Anna Vařáková, předsedkyně OVR OSČČK Zlín 
Obecní úřad blahopřeje paní Janě Tománkové k tomuto 
významnému vyznamenání. 
 
 

POZVÁNÍ  NA  KULTURU  A  SPORT 
Zde jsou některé z předem známých akcí, které se v obci pro nejbližší období plánují: 

• 28. dubna – tradiční pouť hasičů na sv. Hostýn. Zúčastní se i trnavští hasiči. 
• 28. dubna – XIII. ročník MEMORIÁLU RUDOLFA OŠKERY ve volejbale – mezinárodní 

turnaj za účasti družstev z Trnavy, Zlína, Brna, Kostelce-Štípy a města Trnavy SR 
• 5. května pořádá p. Luděk Vraník u pohostinství Na rozcestí zábavnou akci „Stavění máje“. 
•  12. května pořádá Lyžařský oddíl Trnava pro děti i dospělé zábavnou akci s názvem: 

„Pohádkový les v lyžařské stopě“. Začátek je ve 14 hodin u autobusové zastávky „Na 
rozcestí“. 

• 13. května pořádá ZŠ v Trnavě v odpoledních hodinách vystoupení dětí u příležitosti Dne 
matek. Akce se již tradičně koná v tělocvičně ZŠ. Začátek je ve 14.30 hodin. 

• 26. května v 10. hodin dopoledne pořádá Obecní úřad v zasedací místnosti OÚ „Vítání 
občánků“. 

• 26. května pořádá p. Luděk Vraník u pohostinství Na rozcestí akci „Kácení máje“. 
• 2. června se koná na fotbalovém hřišti v Trnavě okrsková soutěž – 1. kolo požárního sportu 

11. okrsku. Začátek ve 13. hodin. 
• 3. května se koná u příležitosti zasvěcení kostela Navštívení Panny Marie trnavská farní 

pouť. 
• 3. května – v den trnavské pouti bude od rána tradičně otevřena hasičská zbrojnice.   
• 16. června pořádá Obecní úřad „Odpoledne s dechovkou“. V tělocvičně ZŠ Trnava. 

K poslechu k k tanci bude hrát krojovaná Slovácká dechovka z Veselí n. Mor. Součástí 
vystoupení budou mažoretky a lidový vypravěč. 

 
ZPRÁVY  OBECNÍHO  ÚŘADU 

ZÁPISY  ze zasedání obecního zastupitelstva: 
Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva v Tmavě dne  20. 12. 2006.  
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Tmavě. 
Přítomni: Březíková H., Tomšů R., Ing. Hanulík S., Bořutová M., Vraník L., Sovjáková J., 
Bečicová J., Gerych V.    Omluveni: Vajďák Daniel 
Program jednání: 
1/  Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2007. 
Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.  Příjmy i výdaje činí 9 198 000 Kč Návrh rozpočtu byl 
vyvěšen na úřední desce OÚ od 5.12.2006   (8 souhlasí, 0 proti). 
2/  Dále byl předložen ke schválení rozpočtový výhled na období 2007-2009  (8 souhlasí, 0 proti). 
3/  Návrh sociální komise při příležitosti životního jubilea - 70 let a více - vydávat místo balíčku v 
hodnotě 300 ,- Kč poukázky ve stejné částce na odběr zboží dle vlastního výběru v jednotlivých 
prodejnách v obci  (7 souhlasí, 1 proti). 



4/  Informace o zavedení autobusové linky v 10.32 hod. do Hořanska - zastávka „U obrázku". Obec 
uhradí 19 tis. Kč. 
5/ Obecní zastupitelstvo projednalo způsob prodeje dřeva z obecních lesů. Při prodeji bude 
přítomen předseda lesní komise p. Tomšů. Faktury jednotlivým odběratelům budou vystavovány 
přímo na OÚ ( 8 souhlasí, 0 proti). 
6/ OZ projednalo prodej pozemku na dostihové dráze ve Slušovicích firmě Fagus.  
Jedná se o 260 m2 (8 souhlasí, 0 proti). 
7/  Obecní zastupitelstvo pověřilo starostku obce paníé Marii Borytovou přijímáním prohlášení o 
uzavření manželství. Zastupovat v případě nepřítomnosti bude místostarostka paní Helena 
Březíková (8 souhlasí, 0 proti). 
8/  OZ projednalo žádost o dotaci na akci 3. ročník silvestrovského fotbalového turnaje „O pohár 
starostky obce". Rozhodlo o udělení dotace ve výši 5 tis. Kč (8 souhlasí, 0 proti). 
9/  Žádost o dotaci na vánoční koncert v ZŠ - přidělena dotace 5 tis. Kč (8 souhlasí, 0 proti). 
10/  OZ projednalo žádost o dotaci lyžařskému klubu Trnava a dále žádost o dotaci fotbalovému 
klubu Trnava. Bylo rozhodnuto, že sportovci budou v měsíci lednu pozvání na pracovní jednám 
obecního zastupitelstva a poté bude rozhodnuto o rozdělení částky, která byla v rozpočtu vyčleněna 
na zájmovou činnost (8 souhlasí, 0 proti). 
11/ Byla projednána změna rozpočtu na rok 2006. 
V diskuzi bylo schváleno, že zastupovat obec v radě školy bude p. Luděk Vraník. 
 
Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě ze dne 29. 12. 2006.  
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Tmavě. 
Přítomni: Březíková H., Tomšů R., Ing. Hanulík S., Bořutová M., Sovjáková J., Bečicová J., 
Gerych V.         Omluveni: Vajďák Daniel, Vraník Luděk 
Program jednání: 
1/  OZ projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o závazných částech změny č. 7 ÚPN SÚ 
Trnava. V návaznosti na vydání vyhlášky bylo vypracováno Usnesení ke schválení návrhu změny  
č. 7.  OZ s vyhláškou i usnesením souhlasí  ( 7 souhlasí,  0 proti). 
2/  OZ projednalo „Zprávu o projednání návrhu zadání změny č. 8 ÚPN SÚ Trnava", kterou 
vypracoval pořizovatel změny MěstÚ Vizovice, odbor stavebního řádu. Bylo vypracování 
Usnesení, ve kterém OZ schvaluje zadání návrhu změny č. 8 a ukládá starostce obce zajistit 
zpracování „Návrhu změny č. 8" ÚPN SÚ Trnava“ (7 souhlasí,  0 proti). 
3/  OZ projednalo návrh majitelů víceúčelové budovy ohledně výstavby bytů. Obecní 
zastupitelstvo nemá námitek. Majitelé osloví nejbližší sousedy, zda souhlasí s přestavbou. 
4/  OZ bylo seznámeno s problémem, který mají manželé Josef a Marie Bořutovi, Trnava-Luhy s 
příjezdovou cestou k vlastnímu domu. Prozatím řeší problémy s majitelem pozemku Bořutovi sami 
přes svého právníka. 
5/  Manželé Urbanovi ,Trnava č. 98 - Dvořiska požádali o svoz odpadků přímo od jejich domu. OZ 
nesouhlasí - jsou určena svozová místa. Zde se jedná pouze o 1 dům. 
6/ Byla projednána změna rozpočtu r. 2006 - dotace na mzdu učitelky ZŠ. Jedná se o snížení 
rozpočtu  (7 souhlasí,  0 proti). 
7/  OZ navrhuje převedení školního hřiště formou Smlouvy o výpůjčce Základní škole Trnava, tak 
jako ostatní nemovitý majetek. V provozním řádu pro školní hřiště pod bodem (6) je uvedeno: 
„Obec Trnava ani ZŠ Trnava nenese odpovědnost za úrazy vzniklé na hřišti mimo vyučování“   
(7 souhlasí,  0 proti). 
 
Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě ze dne 7. 2. 2006.  
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Trnavě. 
Přítomni: Březíková H., Tomšů R., Ing. Hanulík S., Bořutová M., Sovjáková J., Bečicová J., 
Gerych V., Vajďák D., Vraník L. 
Program jednání: 



1/  Lesní hospodářství. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o hospodaření v obecních lesích, 
kterou vypracoval odborný lesní hospodář. Zároveň byli přítomní seznámeni s výpovědí odborného 
lesního hospodáře p. Ing. Pokorného k datu 31.1.2007. Bude vyhlášeno výběrové řízení na tuto 
funkci. Oznámení bude zveřejněno na TKR, úřední desce a dále ve Zlínských novinách. 
Byla ustanovena výběrová komise ve složení:  Tomšů R., p.Gerža, Gerych V., Vraník L., ing. St. 
Hanulík,  Vajďák D., Bořutová M. (9 souhlasí, 0 proti). 
2/  Investiční záměr 2007. OZ rozhodlo o vypracování projektu na přestavbu prostor nad jídelnou 
ZŠ na MŠ. Podmínky: kapacita MŠ bude 40 dětí, OÚ požádá o dotaci na tuto investiční akci. 
K tomuto záměru se vyjádřila ředitelka MS p. Skopalová  (9 souhlasí, 0 proti). 
3/  Odpadové hospodářství. Platba za odpady se od dubna 2007 zvýší z částky 270,- Kč na 280,- Kč 
v případě, že poplatek bude uhrazen do 30.04.2007. Od 01.05.2007 bude činit poplatek za odpad 
300,- Kč na osobu. Ostatní podmínky zůstávají stejné  (7 souhlasí,  2 proti). 
Vymáhání pohledávek za neplatiči. U domů, kterých se týká změna vyhlášky z roku 2006 ponížit 
částku za období 2004.2005 - rekreační objekt. OZ rozhodlo pohledávky za neplatiči za minulá 
období nekompromisně vymáhat (9 souhlasí, 0 proti). 
4/  Informace o založení MAS Vizovicko a Slušovicko. MAS je občanské sdružení, které sdružuje 
veřejný sektor, podnikatele a příspěvkové organizace. Možnost čerpání fondů LEADER + a 
LEADER ČR. Zájemci z řad podnikatelů (především zemědělci, lesní hospodářství) a příspěvkové 
organizace se mohou přihlásit do této MAS. Přihlášky na OÚ 
5/  Zpráva o revizi rozvodů kabelové televize. Závady budou postupně odstraňovány - výměna 
krabic a rozvaděčů. 
6/  OZ projednalo návrh ředitelky Základní školy Trnava na zvýšení poplatku za pronájem 
tělocvičny a to z 300,-Kč na 350,-Kč/hod. Poplatek zatím zůstane nezvýšen  (7 souhlasí, 2 proti). 
7/  Honební společenstvo Trnava - Vrchy podalo žádost o finanční příspěvek na rok 2007 ve výši 
5.000,- Kč. OZ žádost odsouhlasilo  (9 souhlasí,  0 proti). 
8/  SK Lyžařský klub Trnava požádal o finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč na uspořádání 
plesu v tělocvičně ZŠ (1 souhlasí, 6 proti, 2 se zdrželi). OZ tento požadavek zamítlo - odsouhlasilo 
příspěvek do tomboly ve výši 500,- Kč. 
9/  Český červený kříž udělil zlatou medaili prof. MUDr. Janského p. Tománkové Janě za 40 
bezpříspěvkových odběrů krve. OZ navrhuje poděkovat paní Tománkové osobně i v Trnavském 
zpravodaji a předat jí dárek v hodnotě 1 tis. Kč. 
10/  OZ nereflektuje na nabídku výkupu akcií společnosti Česká spořitelna. 
11/  Povodí Moravy informovalo obec o možnosti vybudování protipovodňových opatření -suché 
poldry. Obec by předložila studii proveditelnosti nebo dokumentaci k územnímu řízení. Toto 
protipovodňové opatření by převzala do správy a měla by povinnost se o ně starat. OZ si zatím 
ponechalo čas na rozhodnutí. 
12/  Spolek pro obnovu venkova zaslal „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova". Zastupitelstvo 
obce se k této petici připojilo. 
13/  Starostka obce předložila OZ „Dodatek č. 1 ke Stanovám svazku obcí Region Zlínsko ", kterým 
Valná hromada mění Stanovy svazku ze dne 22. 11. 2005. Obecní zastupitelstvo projednalo tento 
dodatek a všemi hlasy schválilo. 
 
Obecně závazná vyhláška Obce Trnava č. 1/2007 
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v 
obci Trnava 
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 7. 2. 2007 usnesením č. 3/2007 usneslo vydat na 
základě § 10b Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a v souladu s § 10d, § 84, odst. 2 písm. 
h/ Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
A) V obecně závazné vyhlášce č. 2/2002 ve znění OZV č. 1/2004 se tímto dodatkem mění a 
doplňuje čl.5, 6, odst. 2 a článek 9, odst. 2  
Článek 5: Sazba poplatku. 



Sazbu poplatku tvoří: 
a/ částka 130,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2, odst. 1 a kalendářní rok 
b/ částka 170,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce rozúčtovaných dle čl. 6 
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 300 ,- Kč. 
Článek 6: Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu 
Částka 170,- Kč dle článku 5, písm. b/ byla stanovena na základě následujícího 
rozúčtování: Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro: 
rok 2006                                399.856,50 
počet poplatníků 1193 
náklady na 1 osobu 335,- 
Rozdíl je hrazen z rozpočtu obce. 
Článek 9:  Osvobození a úlevy 
Úleva ve výši 20,- Kč bude poskytnuta poplatníkovi, který uhradí celou výši poplatku jednorázově 
do 30. 4.  příslušného roku. 
 
Zápis ze zasedání OZ konaného v Trnavě dne  28.2.2007 v 18.00 hod. 
Přítomni: Bořutová M., Březíková H., Bečicová J., ing. Hanulík, Gerych V., Tomšů R., Vajďák D.  
Omluveni: Vraník L., Sovjáková J. 
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh výběrové komise na pozici „Odborný lesní 
hospodář“  p. ing. Tomáše Jánského, Lesy Lukov, a.s. 
 

KRONIKA OBCE: 

MATRIKA 
NARODILI SE: Bednaříková Lucie  3. 1. 2007  č.p. 266 

Matúšů Jiří   19. 2. 2007  č.p. 214 
Mojsjuková Julie  14. 2. 2007  č.p. 61 
Pšenčíková Elen  7. 3. 2007  č.p. 116 
Pavelková Amálie  29. 3. 2007  č.p. 341 
Bečicová Nikol  2. 4. 2007  č.p. 56 

 
ZEMŘELI:   Bečica František  10. 2. 2007  č.p. 233 

Polášek Jan   22. 2. 2007  č.p. 202 
Řezníková Otilie  10. 3. 2007  č.p. 206 

 
 
 
 
 
Uzávěrka trnavského zpravodaje :    18. 4. 2007 
S názory přispěvatelů se redakční rada obecního zastupitelstva nemusí ztotožňovat. 
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ – čtvrtletník, vydávaný Obecním úřadem Trnava, PSČ 763 18 
Redakci tvoří členové kulturní a sportovní komise při OÚ Trnava.  Za OÚ:   ing. St. Hanulík 
Příspěvky do zpravodaje je možno zasílat na:   outrnava@avonet.cz    nebo    shanulik@seznam.cz 
Náklad: 380 výtisků.   MK ČR E 130022 
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