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Foto: Zuzana Geržová

Poklad z „půdy“
Při úklidu obecního archivu byly nalezeny fotografie naší obce z různých společenských a stavebních
akcí. Archiv začíná rokem 1961, ale jsou zde i starší fotografie.

Původní třída - Základní škola 1937-1938

Z pohlednice byl text odstraněn, pravděpodobně rok 1961
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Milí spoluobčané,
právě se začítáte do nového čísla Trnavského
zpravodaje. Je to už 29 let, co tento občasník
vychází a jen málokdo z Vás tuší (ani já to
donedávna nevěděla), že sbírání článků, jejich
grafická a editorská úprava a finální podoba
předávaná do tisku stojí v posledních letech na
bedrech jenom dvou lidí - Evy Vajďákové
a Zuzany Geržové. Oběma patří hluboká
poklona, že se tohoto úkolu bez nároku na
odměnu zhostily, a strávily tím spoustu
bezesných nocí. Velké poděkování patří také
všem ostatním, kteří se na tvorbě Zpravodaje
historicky podíleli. Tomáš Hubáček, Adam
Páleníček, Luboš Vývoda a já jsme se rozhodli
přiložit ruce k dílu a s tvorbou zpravodaje
vypomoci. Evča ani Zuzka z redakce rozhodně
neodcházejí! Naopak. Jejich cenné zkušenosti
a znalost prostředí jsou pro nás zárukou toho, že
nový koncept zpravodaje bude nadále primárně
sloužit k informování o nejdůležitějším dění ve
spolcích, škole a školce či ve starostově
kanceláři. Věříme, že pro Vás bude Zpravodaj
takovým Kinder vajíčkem pro děti. Budete se
těšit, co najdete vevnitř.

Rádi bychom, aby podobně jako je Trnava živým společenstvím, i obsah zpravodaje byl živým tělesem.
I proto jsme změnili vzhled. I proto zavádíme nové rubriky, a to vždy v kontextu aktuálních témat.
V tomto čísle Vás například Adam Páleníček seznámí, jak se nedostat do dluhové pasti, která se
v konečném důsledku může projevit až exekucí majetku. Člen zastupitelstva Tomáš Hubáček Vás
zasvětí do aktualit z obce a zprávu o průběhu nedávných záplav Vám podá starosta Martin Kašpárek.
Abychom Vám trošku čtení odlehčili, vytvořili jsme novou sekci "Pro zábavu". V ní si úspěšní luštitelé
budou moci zasoutěžit o drobné předměty s trnavským motivem nebo si přečíst povídku od Ireny
Vlčkové Poslední noční do Trnavy odehrávající se takřka za našimi dveřmi.
Zároveň bychom chtěli povzbudit všechny, kteří v sobě cítí volání novinářského či grafického hlasu,
prosím nenechávejte si to pro sebe a kontaktujte nás na e-mailové adrese trnavskyzpravodaj@email.cz.
Kolem nás je spousta talentů, kteří si zaslouží dostat šanci se projevit. U nás ji dostanou. Na uvedený
e-mail nám také posílejte Vaše dojmy, ať už kladné, nebo záporné k novému konceptu Zpravodaje.
Budou nám sloužit jako inspirace pro příští vydání. Děkujeme.
Na závěr bych Vám všem jménem redakce ráda popřála hodně šťastných chvil na dovolených či
prázdninách, děckám, aby víc chodily ven a neseděly jen u těch mobilů či počítačů (ono to platí i pro
dospělé!) a ať se Vám všechny plány na léto podaří uskutečnit podle představ i se spoustou legrace.
A dávejte na sebe pozor!
Marie Černíčková, členka redakce
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ZE ZASTUPITELSTVA

Drazí sousedé,
je to již více než půl roku, co funguje naše zastupitelstvo v novém složení. Pro některé z nás jde o zcela
novou neocenitelnou zkušenost, pro druhé naopak o možnost navázat na práci, kterou započali již
v minulých letech. Agendy je spousta a není prostor pro
prokrastinaci. V následujících odstavcích Vás seznámím
jen se zlomkem záležitostí, které jsou na pořadu dne.
Mezi to nejdůležitější pohledem zastupitele jistě
v uplynulém čase patřily záležitosti spojené s dostavbou
základní školy. Tato stavba způsobila leckomu nejeden
šedý vlas, ale vše se blíží ke zdárnému konci. Dokončují
se poslední interiérové úpravy a termín předání bude
dodržen. V nových prostorách bude na žáky čekat několik
učeben, vybavených tou nejmodernější technologií.
O slavnostním otevření budete včas informováni a budeme rádi, pokud se přijdete podívat
a zavzpomínat na časy, kdy jste seděli ve školních
lavicích Vy.
Na zasedání zastupitelstva jsme řešili protipovodňová
opatření – vybudování poldrů. I vzhledem k událostem
posledních dní jsme si vědomi této kritické situace, ve
které se naše dolina nachází.
Také záležitosti se suchými letními měsíci řešíme takřka
na každém zasedání, či pracovní poradě. Stavba
vodovodu má nyní vysokou prioritu. Na posledním
jednání jsme schválili vypracování projektu, který je
nutný pro další kroky, zejména spojené se změnou územního plánu. Po zvážení všech pro a proti
vyplývající ze závěrů studie budeme moci zahájit jednání s vodárenskou společností.
Na našem březnovém zasedání jsme s kolegy řešili otázku nevyužitých prostor v bývalém květinářství.
Ve výběrovém řízení jsme rozhodli o vítězce, která na tomto místě bude provozovat kadeřnictví
a kosmetiku.
Dalšími body programu byla dostavba mostu u Gerychů, nové
oplocení hřbitova, otevření sběrného dvora, diskutujeme situaci
kolem chátrajících budov – mlýna a víceúčelové budovy.
Přehled usnesení naleznete v závěru našeho zpravodaje. A pro
ty, kteří mají zájem vědět více, dorazte na naše veřejná zasedání.
Je tu místo pro všechny.
Než odjedete na dovolené, dovolte mi Vám, jménem
zastupitelstva, popřát všechno dobré a co nejveselejší prožití
léta.
Tomáš Hubáček, zastupitel
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UDÁLOSTI

Vítání občánků
V sobotu 27. dubna proběhlo v obřadní síni obecního
úřadu vítání sedmi nových občánků Trnavy. Příjemné
prostředí a přátelská atmosféra určitě přispěly
k důstojnému průběhu obřadu.
Přivítali jsme rodiče a jejich děti – Matěje Přílučíka,
Štěpánku Hanáčkovou, Natálii Martinčekovou, Jakuba
Železníka, Václava a Silvii Novákovy, Elu Krčmovou.
Po úvodní řeči vystoupily žákyně naší školy pod
vedením paní učitelky Hany Bartíkové s krásným
pásmem plným písniček a básniček. Děti, rodiče,
babičky, dědečkové i ostatní příbuzní si užili milou
chvíli. Bylo to příjemné dopolední setkání.
Všem dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohodu a milou rodinnou atmosféru.
Helena Březíková, místostarostka obce

Bazárek
Ve dnech 29. - 30. 3. 2019 proběhl na obecním úřadu
prodej věcí jaro - léto pro děti. Bazárek je pod
záštitou kulturní komise Trnava.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na této akci
podíleli.
Eva Vajďáková, zastupitelka

Trnavská kronika
Sňatky:

Michala KOZUBÍKOVÁ a Miloslav ADÁMEK
Pavla HANULÍKOVÁ a Ladislav PAVELKA

01/2019
04/2019

Narození:

Jakub ŽELEZNÍK
Silvie NOVÁKOVÁ
Václav NOVÁK
Ela KRČMOVÁ

11/2018
11/2018
11/2018
01/2019

Úmrtí:

Jaroslava ŘEZNÍKOVÁ
Vladimír ČECH
Milada KOZUBÍKOVÁ
Marie DUBJÁKOVÁ
Marie SOVJÁKOVÁ

02/2019
04/2019
04/2019
04/2019
04/2019
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KVĚTNOVÉ POVODNĚ

Druhý stupeň povodňové aktivity dne 22. 5. 2019
Ve středu 22.5.2019 jsme si měli
možnost „užít“ II. povodňový stupeň
na Trnávce.
I když zvýšený stav se začal
projevovat už v 13.00 hodin, bylo
schopno naše SDH a JPO 5 dát
dohromady dostatečné množství
zasahujících dobrovolných hasičů,
kteří
ihned
začali
rozvážet
protipovodňové pytle s pískem a plnit
nové, aby se předešlo co největším
škodám na majetku obce a našich
občanů.

Za celé Obecní zastupitelstvo jim děkuju. Co mě poměrně těžce
ranilo, byla následná reakce některých občanů, kteří se dožadovali
odvozu protipovodňových pytlů od svých nemovitostí. Asi nějak
zapomněli, že někdo ve svém volnu, někteří i v pracovní době,
obětuje svůj čas a zdraví na ochranu majetku třetích osob.
Doporučuji všem majitelům ohrožených nemovitostí, aby si
protipovodňové pytle schovali na svém pozemku, protože to, co se
stalo, je jen malá ukázka potenciálu Trnávky.
Martin Kašpárek, starosta obce
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EKONOMICKO-FINANČNÍ RUBRIKA

Exekuce u nás v obci a jak se jim vyhnout
České ekonomice se nebývale daří, rostou mzdy, platy a životní úroveň. Prožíváme jedno z nejlepších
ekonomických období, nicméně počet lidí v exekuci je stále alarmující. Proč to tak je a dá se proti tomu
nějak bránit? Čtěte si pravidelně ekonomicko-finanční rubriku Trnavského zpravodaje, kde se věnujeme
těmto tématům v kontextu naší obce.

Č

eská ekonomika od roku 2014 nepřetržitě
roste. Průměrný růst v letech 2014 – 2018
dosáhl téměř 3,6 %, což nás řadí na
špičku Evropy. Rostou mzdy a v konečném
důsledku také životní úroveň. Průměrná mzda
v roce 2018 dosáhla téměř 32 tis. Kč. Tato
hodnota je samozřejmě tažená především
mzdami vysoce postavených manažerů. Více
vypovídající hodnotu nabízí medián mezd, který
činí 28 tis. Kč. I přesto, že na uvedenou výši
mzdy spousta lidí od nás z regionu nedosáhne,
můžeme říct, že u každého obecně došlo
v posledních dvou letech alespoň k částečnému
navýšení mzdy. Máme se lépe, než jsme se měli,
prožíváme jedno z nejlepších ekonomických
období, ale i přesto je spousta lidí v exekuci.
Exekuce v rámci ČR a krajů
Téměř 9,7 % obyvatel České republiky, tj. 863
tisíc lidí, se potýká s exekucí, tzn. každý
10. dospělý člověk. Každý den je zahájeno
1 863 nových exekucí.

Ve Zlínském kraji je 5,74 % jeho obyvatel, tj.
28 650 lidí v exekuci. Je nutné poznamenat, že
z hlediska počtu exekucí je na tom Zlínský kraj
spolu s Vysočinou prakticky nejlépe z celé
České republiky. Suverénně nejhůře je na tom
Ústecký kraj, který je těsně následován
Karlovarským krajem. To je statistika za kraje,
ale jak je na tom naše Trnava?

Exekuce Trnava
Celková výše exekucí
Průměrný počet exekucí na osobu
Průměrná jistina na osobu
Medián jistiny na osobu
Počet osob v exekuci
Celkový počet exekucí
Detail
Podíl dětí a mladistvých
Podíl osob ve věku 18 až 29 let
Podíl seniorů (65+)
Podíl osob s 1 exekucí
Podíl osob s 2 exekucemi
Podíl osob s 3 - 9 exekucemi
Podíl osob s 10 - 29 exekucemi
Podíl osob s 30 a více exekucemi

Hodnota
20 399 364 Kč
4,5
566 649 Kč
129 954 Kč
36
161
0%
6%
3%
42 %
6%
39 %
11 %
3%

Zdroj: mapaexekuci.cz

Ze statistiky výše je patrné, že v Trnavě se
s exekucí nejvíc potýkají lidé ve věku 30 až 65
let a ve většině případů mají na sobě exekucí
více.
Jak je patrné z mapy níže, ve srovnání
s okolními obcemi na tom nejsme zase tak
špatně. Podkopná Lhota, Velíková či Štípa si na
tom stojí hůře.

Trnava a její okolí
V Trnavě se necelá 4 % obyvatel potýkají
s exekucí. Celková výše dlužné částky
přesahuje 20 mil. Kč.
V tabulce uvedené dále můžete pozorovat
detailní statistiku exekucí v naší obci.
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Zdroj: mapaexekuci.cz
Pozn. Světle oranžová barva značí podíl občanů v exekuci v rozmezí 0,0 –
5,9 %, červená podíl 6,0 – 7,9 %
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To, že jsme na tom u nás v Trnavě o něco lépe
než okolní obce, určitě není důvod k oslavě a je
třeba se snažit minimálně předcházet nárůstu
tohoto čísla. Čím je dáno to, že je tolik lidí
v exekuci?
Hlavní příčina lidí v exekuci
Jednou z hlavní příčin je především orientace na
spotřebu, většina exekucí plyne totiž z půjček
právě na spotřebu. Vždy je důležité si položit
několik základních otázek: Potřebuji danou věc?
Potřebuji ji hned? Potřebuji ji tak moc, abych se
musel zadlužit?
Modelový příklad – jak to nedělat
Jako ideální příklad špatného chování nám může
posloužit nákup nového mobilního telefonu.
Mám starý mobilní telefon, který volá, píše
smsky, možná i něco vyfotí, nicméně foťák už
není tak dobrý jako u ostatních modelů, a navíc
soused má telefon lepší! Rozhodnu si pořídit
nový model. Nemám na něj naspořeno, tak si něj
půjčím. Zásadní chyba.
Díky tomu, že si telefon vezmete na
spotřebitelský úvěr, tak za něj zaplatíte více, než
je jeho hodnota, navíc v dnešní době je
spolehlivá životnost telefonů cca 2 roky. Může
tak nastat situace, kdy ještě za tři roky splácíte
telefon, který již dávno nepoužíváte. V horším
případě vám nastane komplikace, nebudete
moct splácet a z pár tisícovek se díky penále
stane mnohem větší suma, v konečném
důsledku z toho může být exekuce v řád desítek
až stovek tisíc. Kvůli čemu? Kvůli novému
telefonu za pár tisíc, jen protože ho chci hned?
Základní pravidla – jak to dělat
Základní pravidla jsou - nepůjčovat si na
spotřební věcí a neplatit za ně více, než je
jejich hodnota. Spotřební věci doslova
spotřebujete a nic vám z nich nezbyde. Je
důležité si vymezit rozdíl mezi spotřebou
a investicí.
Investice představují vynaložené zdroje, u nichž
očekáváte, že se vám zhodnotí, případně se
přemění na budoucí výnosy za určitou dobu.
U spotřeby dochází k okamžitému či rychlému
spotřebování, což už nikdy nevezmete zpět.
Pokud naopak spotřebu odložíte, můžete uspořit
část prostředků, které můžete přeměnit na
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investici, pokud nemáte dostatek prostředků, tak
i půjčka může být užitečná v případě, že je
vložená do investice. Investici může
představovat například koupě bytu či postavení
domu. Není pravdou, že půjčka je vždy špatná,
půjčka může být velmi nápomocná. Na konci
období, kdy splatíte půjčku na investici, můžete
mít například dům, jehož hodnota bude
v budoucnosti pravděpodobně dále růst. Ovšem
na konci období, kdy splatíte půjčku na mobilní
telefon, budete mít starý přístroj, který už je
dávno za zenitem a jeho hodnota je nulová.
Pokud se rozhodnete si půjčit peníze, tak si je
půjčujte výhradně od známých bankovních
institucí. Vyhněte se malým neznámým
poskytovatelům půjček a online půjčkám, které
je sice snadné získat, nicméně si účtují žraločí
úroky, dávají obrovské penále za prodlení apod.
Velké bankovní instituce jsou pod striktním
a každodenním dohledem České národní banky
a vzhledem k tomu, že jsou často součástí
nadnárodních sítí, tak si hlídají také svou
reputaci a striktně dodržují zákon a nedovolí si
na vás zkoušet žádné nekalé praktiky
a v i v případě, že se dostanete do problémů,
snaží se s vámi situaci nejdříve řešit, než
přistoupí k takovým krokům, jako je například
exekuce.
Při sjednávání půjčky velmi pečlivě čtěte
smluvní podmínky. Úrok se může zdát být
výhodný, ale zajímejte se především o RPSN
(procentuální podíl z dlužné částky, který
musíte ročně zaplatit v souvislosti s půjčkou).
Poskytovatelé úvěrů jsou v Česku ze zákona
povinni uvádět u své nabídky i RPSN. Pokud to
neuvádí, tak se tomuto poskytovateli raději
vyhněte. Dejte si také pozor na sankce za
opožděné splácení (penále mohou být někdy
neúměrně vysoké). Neváhejte si nabídky vždy
předem srovnat a při výběru nikam zbytečně
nespěchejte.
Situace v životě nebývá snadná a problémy
můžou mnohdy nabrat rychlý spád a občas se do
nich člověk dostane ne zcela vlastní vinou.
Nicméně pořád lze dodržovat určitá pravidla
(například výše zmíněná) tak, aby člověk aspoň
omezil riziko a nešel těmto problémům naproti.
Adam Páleníček, ekonom
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zprávičky z trnavské školičky
Kdo chce znát, jak kytky voní,
ten se musí předklonit, kdo se jaru nepokloní,
bude z něho škarohlíd.

Včelky bzučí kolem stromů,

Proč to včelky dělají?

prohlédnou si každý květ,

Proč do květů koukají?

pak na chvilku letí domů,

Třešní bude plný stůl,

za chvilku se vrátí zpět.

medu bude plný úl.

Také my se jaru ukláníme a zdravíme všechny milé lidičky. Posíláme spoustu jarních pozdravů z naší
školičky, která se probudila ze zimního dřímání...
V zimním období jsme si to letos opravdu
užili. Bohatá nadílka sněhu nám dovolila
spoustu aktivit, jak už tradiční malování na
sněhu či závody v jízdě na bobech. A také
jsme nezapomínali na naše ptáčky.
Společně
vyrobená
krmení
děti
rozvěšovaly v okolí mateřské školky
a pozorovaly zájem ptactva o zobání.
Zimní program jsme obohacovali i jinými
zajímavými činnostmi. S velkým nadšením
děti s paními učitelkami navštěvovaly
tělocvičnu
základní
školy,
kde
zdokonalovaly pohybové dovednosti
a utužovaly fyzickou kondici.
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V zimním období s dětmi pravidelně navštěvujeme relaxační centrum Snowzelend ve Zlíně, zábavné
centrum Džungle na Vsetíně. Zajeli jsme si do knihovny ve Slušovicích a taky jsme to pořádně rozjeli
na koncertě Pavla Nováka ve Vizovicích. Divadelní představení, konaná ve školce či v ZŠ, jsou již
tradicí a samozřejmostí.

Bohužel ani letos naše děti a zaměstnance školky neobešly nemoci, s kterými jsme se potýkali, ale
sluníčko už všechny choroby zahnalo a my jsme se s chutí s dětmi pustili do všeho, co nám jaro nabízí.

A opravdu toho nebylo málo! Nová jarní výzdoba, společný úklid zahrady, zábavné odpoledne pro děti
a rodiče na školní zahradě s hledáním velikonočního pokladu, staráme se o EKO koutek, kde chováme
šnečky a želvičku, krmení oveček, akademie a besídka ke Dni matek, projekt školička, každoročně
připravený paní ředitelkou základní školy, pravidelné vycházky do okolí MŠ, kde děti plní úkoly
s našeho EVVO programu, plavecký kurz ve Zlíně – výčet všeho je opravdu velký a dětem je nabízeno
mnoho činností, ve kterých přirozeně rozvíjejí svoji osobnost a získávají potřebné kompetence k tomu,
aby se mohli úspěšně zapojit do vzdělávacího procesu v základní škole.

10
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Dne 15. května 2019 se dveře naší školky otevřely novým zájemcům o studium. Úspěšně proběhl zápis
k předškolnímu vzdělávání, na něhož bude navazovat adaptační program, v němž si nové děti společně
s maminkami mohou vyzkoušet pobýt v opravdové školce a seznámit se s tím, kdo a co je příští školní
rok čeká.

Na závěr chci poděkovat všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají naší školce, ale mé největší
a upřímné Děkuji patří opět všem mým ,,holkám“, za vše, co pro děti dělají a bez nichž by naše školka
nebyla tím, čím je.
Přeji Vám všem krásné a pohodové jarní dny.
Marcela Hanulíková, ředitelka MŠ

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2019
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KROUŽKY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE TRNAVA
1.
Angličtina hrou – pro žáky II. ročníku (Mgr. Adéla Pavelková)
2.
Angličtina hrou – pro žáky I. ročníku (Mgr. Adéla Pavelková)
3.
Pohybové hry – pro dívky I. stupeň (Mgr. Irena Košárková)
4.
Čtenářský klub – pro žáky I. stupně (Mgr. Irena Košárková)
5.
Dramatický kroužek – pro žáky I.-IX. ročníku (Mgr. Hana Bartíková)
6.
Anglická konverzace – pro žáky VIII.-IX. ročníku (Mgr. Věra Marková)
7.
Výtvarný kroužek – pro žáky II. stupně (Jana Špačková)
8.
Badminton – pro žáky IV. – VIII. ročníku (Mgr. Adéla Pavelková)
9.
Florbal I. – pro žáky I. – III. ročníku (Mgr. Lubomír Vývoda)
10.
Florbal II. – pro žáky IV. – V. ročníku (Mgr. Lubomír Vývoda)
11.
Florbal III. – pro žáky VI. – IX. ročníku (Mgr. Lubomír Vývoda)
Všechny tyto kroužky vedené učiteli ZŠ Trnava jsou pro děti bezplatné.
1.
Hra na klavír – pro žáky I. – IX. ročníku (Mgr. Adéla Soldátová)
2.
Hra na kytaru – pro žáky I. – IX. ročníku (Mgr.Richard Buchberger)
Placená výuka Základní umělecké školy Zlín
1.
Kroužek orientálního tance – mladší žákyně (Mgr. Michaela Dolanská)
2.
Kroužek orientálního tance – starší žákyně (Mgr. Michaela Dolanská)
3.
Hasičský kroužek – pro žáky I. – IX. ročníku (Eva Vajďáková)
4.
Včelařský kroužek – pro žáky I. – IX. ročníku (Roman Droběna)
5.
Rybářský kroužek – pro žáky I. – IX. ročníku
Tyto kroužky jsou placené nebo podporovány Obecním úřadem Trnava
Naše děti mají tedy pestrý výběr zájmových aktivit, při kterých mohou rozvíjet své talenty a zájmy.
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

MATEMATIKA
I v letošním roce proběhly na naší škole dvě matematické soutěže. V pátek 22. března se naši žáci
zúčastnili mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2019. Soutěžilo ve čtyřech kategoriích.
Nejmladší děti (2. a 3. třída) v kategorii Cvrček. Žáci 4. a 5. třídy v kategorii Klokánek. V kategorii
Benjamin žáci 6. a 7. ročníku a v kategorii Kadet nejstarší žáci (8. a 9. ročník). Nejúspěšnější žáci
v jednotlivých kategoriích byli: Marušák Matouš, 2. třída, Droběna Jan, 5. třída, Holík František, 7. třída
a Gerych Jakub, 9. třída.
V měsíci dubnu se žáci 5. až 8.třídy zúčastnili školního kola Pythagoriády 2018/2019. Úspěšní řešitelé
musí získat nejméně 9 bodů. Letos tedy postoupili do okresního kola 5 žáků. Z 5. ročníku Bečica Šimon
a Vrchovská Agáta, Polaštík Marek ze 7. třídy a Formanová Tereza společně s Daňovou Julií z 8. třídy.
Vzhledem k velké konkurenci v celém okrese byly do tohoto kola pozvány pouze obě žákyně osmé
třídy.
Mgr. Vladislava Mžourková, učitelka
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DRAMATICKÝ KROUŽEK
Dramatický kroužek pracuje na naší škole řadu let. Každý rok se dá dohromady skupina nadšenců
různého věku, z různých tříd, které pojí jediné – touha hrát. Žádné recitační pásmo, kdy se u mikrofonu
střídá jeden za druhým, aby si oddeklamoval svůj text, ale touha zahrát si skutečnou divadelní roli.
Letos náš jedenáctičlenný divadelní ansámbl secvičil kus s názvem Sněhurka a trpaslíci – klasickou
pohádku v naší osobité úpravě. Představení jsme s úspěchem sehráli celkem pětkrát – nejprve byla
slavnostní premiéra pro rodiče, příbuzné a známé, následovala dvě představení pro spolužáky z I. a II.
stupně, jedno pohostinské vystoupení pro trnavské důchodce na obecním úřadě a nakonec derniéra, kdy
jsme pozvali k nám do školy děti z mateřské školky. Po tomto posledním představení se všichni
divadelníci shodli na tom, že příští rok do toho jdou znovu a vyvstala zásadní otázka – co budeme hrát?
To zatím ještě nikdo neví, každopádně nám to nebrání v tom, abychom se už teď těšili na další divadelní
sezónu.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Olympiáda v jazyce českém je celostátní soutěž pro talentované žáky vyhlašovaná každoročně
Národním institutem pro další vzdělávání MŠMT, letos se jedná už o 45. ročník. A právě tento ročník
se zapíše zlatým písmem do dějin naší školy, protože se nám podařil neuvěřitelný průlom. Ale hezky
popořadě. V prosinci loňského roku proběhlo školní kolo. Test a slohovou práci si s malým či větším
úspěchem zkoušeli napsat všichni žáci osmého a devátého ročníku. Nejlepších výsledků dosáhly Tereza
Formanová a Míša Vránová. Ty byly vyslány, aby naši školu reprezentovaly v okresním kole.
A reprezentovaly skutečně na výbornou. Z šedesáti soutěžících obsadila Terka Formanová krásné
13. místo a Míša Vránová okresní kolo vyhrála. Dne 4. dubna 2019 se sjelo 12 nejúspěšnějších řešitelů
z celého Zlínského kraje. V krajském kole obsadila Míša neuvěřitelné 2. místo a zajistila si tak postup
do celorepublikového finále, které se uskuteční 19. – 25. 6. 2019 v areálu Sportpark Želiv u Humpolce.
Mgr. Hana Bartíková, učitelka

DEN MATEK
První květnový pátek jsme se sešli v tělocvičně, abychom poděkovali našim maminkám a babičkám za
jejich lásku a péči. Holky a kluci z deváté třídy vymysleli krásné téma, které se inspirovalo cestami
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Chtěli tak upozornit na 100. narozeniny pana Zikmunda.
Po velmi milém představení dětí z mateřské školky nás břišní tanečnice přenesly až do orientu. Prvňáčci
předvedli malé tarbíky z Afriky. Druháci a třeťáci se převlékli za zvířátka z džungle a zatančili na
písničku o jejím králi. Projíždějící tatrovka pánů cestovatelů byla určitě snem mnoha tatínků. Čtvrťáci
se podívali do Ruska, stejně jako naši cestovatelé v 60. letech. Páťáci nás přenesli až do Číny
a nechyběla čínská zeď ani bojové umění. Šesťáky zlákal fotbal až do Brazílie, kde si holky zatančily
na energickou sambu. Sedmáci pak představili USA a jejich obyvatele. S osmáky jsme se přenesli do
Spojeného království. Deváťáci nám také zatančili a hoši v cestovním úboru se s námi poté rozloučili.
Věříme, že si naši milí neodnesli jen krásnou kytičku a přání, ale také spoustu zážitků a vtipných
vzpomínek na představení.
Mgr. Věra Marková, učitelka
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2019
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NOC S ANDERSENEM
Děti z 2. a 3. třídy se 29. března 2019 připojily k mezinárodní akci „Noc s Andersenem“. A opravdu
letos jsme byli mezinárodní! Děti se spojily pomocí internetu s dětmi z Řecka a společně si povídaly
o životě ve svých zemích.
Akce dál pokračovala v duchu životního výročí Ondřeje Sekory, který byl výrazný český spisovatel,
novinář, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a entomolog, psal a ilustroval hlavně knihy pro děti.
Ferda mravenec, veselý chlapík s červeným puntíkovaným šátkem kolem krku, který se ničeho
nezalekne – to byl motiv letošní Noci s Andersenem. Děti luštily, pokusily se splnit práce všeho druhu,
otestovaly si své znalosti z pohádkového světa. Moc jsme toho nenaspali, ale odnesli jsme si určitě
veselé zážitky. Ráno proběhla správná polštářová bitva. Noc s Andersenem se nám krásně se vydařila.
Těšíme se na příští setkání.
Mgr. Irena Košárková, učitelka

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
Chodit do divadla patří mezi dobré návyky, které je vhodné si vypěstovat již od dětství. Proto rádi
každoročně využíváme nabídku Městského divadla Zlín na Školní předplatné, díky kterému mohou děti
během sezóny zhlédnout 4 představení. Žáčci z 1. stupně, kterých bylo letos 46, navštívili tyto pohádky:
Sněhová královna, Dobrodružství hastrmana Tatrmana, Královna Koloběžka I., Jů a Hele: Veselá pouť.
Z 2. stupně využilo předplatné 28 žáků, kteří navštívili představení hraná pro dospělé, a to: Klapzubovu
jedenáctku, Povídky z jedné a druhé kapsy, Petr a Lucie, Pan Kaplan má třídu rád. Děti do divadla patří.
Těšíme se na zájemce příští rok.
Mgr. Adéla Pavelková, učitelka

ZOO LEŠNÁ
Poslední dubnový pátek navštívila naše škola ZOO a zámek Zlín – Lešná. Kromě prohlídky zoologické
zahrady měli žáci 3. – 9. ročníku komentovanou prohlídku Zámku Lešná, který někteří navštívili poprvé.
Počasí nám opravdu přálo, a proto jsme si mohli prohlédnout i naše 2 zvířátka, která v rámci
sponzorského programu podporujeme. Každoročně posíláme výtěžek z Vánočního jarmarku na zvířata,
která si naši žáci sami vyberou. Těší nás, že i my můžeme pomoci, byť jen prodejem výrobků žáků.
Ing. Jana Divilková, učitelka

PĚVECKÁ A RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Uskutečnily se letos v dubnu. Z nominovaných zpěváků a zpěvaček měli k velkému překvapení převahu
chlapci. Publikum si poslechlo lidové, umělé i moderní písně. Soutěž byla rozdělena ve zpěvu
i v recitaci na tři kategorie.
1.
2.
3.

Kategorie ( 1. třída)
Kategorie ( 2. - 3. třída)
Kategorie ( 4. - 5. třída)

Prvňáčci recitovali a zpívali letos poprvé. Ostych i tréma šly stranou a všichni předvedli pěkné výkony.
Mgr. Petra Kašpárková, učitelka
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RECITACE:

První kategorie

Druhá kategorie

Daniel Kučera,Vladimír Divilek, Vanesa Vajďáková

David Droběna, Štěpán Bernátek, Karolína Dúbková

Třetí kategorie

Filip Divilek, Petr Dovrtěl, Šimon Bečica

ZPĚV:

První kategorie

Druhá kategorie

Lilien Zbranková, Vanesa Vajďáková, Patrik Sovják

Eliška Krajčová, Tobiáš Oškera, Nela Marková

Třetí kategorie

Kateřina Kašpárková, Šimon Mika, Patrik Grebeníček
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PODŘEVNICKÁ LIGA
Druhý ročník soutěže mezi okolními školami (Slušovice, Želechovice, Štípa, Kašava a Trnava) se
rozběhl v průběhu tohoto školního roku. Žáci těchto škol soutěží v jedenácti disciplínách, o jejichž
pořadatelství se podělily jednotlivé školy:
Trnavský vrch (přespolní běh) – pořadatel – ZŠ Trnava 26.9.2018
Atletika (mladší děti, starší děti – chlapci, dívky) – pořadatel – ZŠ Slušovice 9.10.2018
Stolní tenis (mladší žáci, starší žáci – jednotlivci – chlapci, dívky) – ZŠ Želechovice 7.11.2018
Mikulášský turnaj v ringu (mladší žáci, starší žáci – chlapci, dívky) - ZŠ Trnava 7.12.2018
Vybíjená (starší děti – chlapci, dívky) – ZŠ Štípa Termín –22.1.2019
Badminton (mladší žáci, starší žáci – jednotlivci – chlapci, dívky) – ZŠ Kašava únor 2019
Florbal (mladší žáci, starší žáci – dívky) – ZŠ Štípa 11.3.2019
Florbal (mladší žáci, starší žáci – chlapci) – ZŠ Slušovice 17.4.2019
Kašavský běh (mladší děti, starší děti, mladší žáci, starší žáci – jednotlivci – chlapci, dívky) –
pořadatel – ZŠ Kašava 23.5.2019
10. Malá kopaná (žáci) ZŠ Kašava – 4.6.2019
11. Kin-Ball (mladší žáci, starší žáci – chlapci, dívky) – ZŠ Želechovice květen 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ve čtvrtek 23. května 2019 se konal Kašavský běh. Přespolní běh s dvacetipětiletou tradicí měl zase
velmi dobrou úroveň. V pěti kategoriích se závodu zúčastnilo kolem 180 závodníků ze šesti škol. Naši
běžci vybojovali dvě třetí místa (Kryštof Žůrek z 9. třídy a Adam Mahďák z 1. třídy). Čtvrté místo
vybojoval Štěpán Bernátek ze třetí třídy. Na pátém místě doběhla Nela Sedláčková z 9. třídy a šestá
skončila Karolína Dúbková ze třetí třídy.
Pozoruhodný výkon předvedl Kryštof Žůrek. V deset hodin dopoledne byl na kontrole u lékaře ve Zlíně.
Aby stihl start svojí kategorie v Kašavě, vzal si jeho otec dovolenou a na závody jej dovezl. Organizátoři
počkali se startem nejstarší kategorie hochů. Pan Žůrek dorazil do Kašavy včas, Kryštof vyskočil z auta
již převlečen ve sportovním, oblékl si trnavský dres a bez rozklusání vyrazil na start závodu. Vedl si
opravdu skvěle. První polovinu vedl, až v závěru jej předběhli dva úspěšnější běžci. Každopádně mu
patří velká gratulace za skvělé umístění, a hlavně poděkování za přístup k reprezentaci školy.
V průběžném pořadí po osmi disciplínách se nachází ZŠ Trnava na pátém místě. Přece jenom jsme
nejmenší škola. Jsme rádi, že můžeme poměřit síly s dětmi z okolních škol. Nejlépe se nám dařilo
v domácích soutěžích - při Trnavském běhu, kde jsme obsadili třetí místo a v Mikulášském ringu, kde
jsme skončili dokonce na druhém místě. Devátým měřením sil byl Kašavský běh, kterého se účastnilo
třicet našich závodníků. Na malé kopané se sejdeme na novém hřišti opět v Kašavě. Celý druhý ročník
Podřevnické ligy uzavřeme ukázkovým turnajem v nové hře Kin-Ball, kterou se budeme všichni učit
v Želechovicích.
Mgr. Lubomír Vývoda, učitel
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MEMORIÁL RUDOLFA OŠKERY VE VOLEJBALE
V sobotu 27. dubna 2019 nešlo před trnavskou tělocvičnou zaparkovat. Do naší obce přijela na tradiční
turnaj ve volejbale smíšená družstva pěti týmů. Dorazili hráči a hráčky ze slovenské Galanty a Trnavy
a z blízkého Fryštáku. Dvě družstva postavili, jak bývá zvykem, domácí, tedy SK Orfeus Trnava.
Turnaj se hraje spravedlivým systémem každý s každým. Čekalo nás tedy deset zápasů. Hrálo se na dva
hrané sety a to takzvané „trnavské oko“. Každý set do 21 bodů a hotovo. Tato zkrácená verze se nám
v minulých letech osvědčila, soupeři si na ni zvykli, takže není žádných námitek. Turnaj byl velmi
vyrovnaný a napínavý až do konce. Čtyři zápasy skončily remízou 1:1. Před posledním utkání nebylo
ještě rozhodnuto o vítězi. Dvě družstva – Fryšták a domácí Orfeus Trnava A měly shodně dvě vyhraná
utkání a dvě remízy. Vzájemný zápas skončil taky nerozhodně. O vítězi muselo rozhodnout skóre, tedy
počet vyhraných míčů. Jak to nakonec dopadlo je zřejmé z turnajové tabulky:
1.
2.
3.
4.
5.

Fryšták
Orfeus Trnava „A“
Galanta (SR)
Elán Trnava (SR)
Orfeus Trnava „B“

6 b (166:125) +41
6 b (162:131) +31
5b
3b
0b

Při vyhlášení výsledků byl vítězům předán putovní křišťálový pohár a byly rozdány individuální ceny
nejlepším jednotlivcům. Každý oceněný dostal na památku i pěkný diplom s kresbami zlínského
výtvarníka a karikaturisty Radka Stesky. Poděkování za hladký průběh celého turnaje patří i panu
Vojtěchu Vybíralovi ze Zlína, který již více než dvacet let jezdí k nám do Trnavy rozhodovat všechny
zápasy. Za podporu této naší největší volejbalové akce děkujeme také Obecnímu úřadu v Trnavě.
A všichni se již nyní těšíme na další ročník.

Po turnaji šla veškerá rivalita stranou a rádi jsme se společně vyfotografovali.
Mgr. Lubomír Vývoda, učitel
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JAZYK ANGLICKÝ – SPELLING
Letos máme veleúspěšný jazykářský rok. Po vynikajícím výkonu Míši Vránové na olympiádě z jazyka
českého se nám podařilo navázat s reprezentanty naší školy na okresním kole soutěže v jazyce
anglickém. Jmenovala se Can you spell it? a konala se ve Zlíně v ZŠ Komenského 1. Za 4. třídu to byli
Sedláček Damián, který se umístil na velmi pěkném 7. místě, a Holík Tomáš, který získal dokonce
3. místo!
Pátou třídu zastupoval Dominik Pecháček obsadil pěkné18. místo. A to nejlepší nakonec: Agáta
Vrchovská vyhrála úžasné 1. místo a zvítězila mezi dětmi z mnoha škol ze Zlína a okolí. Byl to velmi
napínavý boj. Jsem hrdá, za takto vynikající umístění našich trnavských dětí! Agátka vyhrála opravdu
bez jediného zaváhání. Jen tak dál!
Děkuji všem dětem, protože bez jejich nadání a píle by to nešlo a jejich spolužákům děkuji za vytvoření
atmosféry, kde se dobře učilo.
Mgr. Věra Marková, učitelka

Uprostřed vítězka okresního přeboru ve spellingu Agáta VRCHOVSKÁ z páté třídy
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Prázdniny jsou za dveřmi
Náš školní rok 2018-2019 už se pomalu ale jistě blíží ke konci. A jaký vlastně byl? Pro každého z nás
trochu jiný – pro děti, pro pedagogy, pro rodiče a ostatní příbuzné, zřizovatele, spolupracovníky…
Díky Obecnímu úřadu v čele s panem starostou Ing. Martinem Kašpárkem se blíží k závěru projekt
Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava. Velký dík si zaslouží správní zaměstnanci školy, pedagogové,
ale i všichni žáci. Dospělí zvládli ztížené a namáhavé pracovní podmínky, děti svou ukázněností
přispěly ke zdárnému průběhu různých oprav (jeřáb, stavební výtah, lešení a různé stroje se mnohým
moc líbily ). Celou dobu jsme se ale moc těšili na to, že naše škola bude ještě hezčí než doposud - a je
to tady!
Čekání na konec školního roku jsme si
v týdnu od 27. do 31. května zpestřili
netradiční výukou na Škole v přírodě na
Jelenovské (fotogalerie na webových
stránkách školy). Počasí nám sice dokonale
přálo jen první a poslední den, ale to nám
zase tak moc nevadilo. Výuku jsme doplnili
návštěvou muzeí v Lačnově a Valašských
Kloboukách, koncertem rapera Nennyho,
besedou s Egypťanem, dopravní výchovou,
kouzelníkem a žonglováním. Všichni jsme
několikrát využili hotelový bazén, mladší
děti promítání pohádek. V kratších či
delších přestávkách mezi jednotlivými
dešťovými přeháňkami jsme se seznamovali
s okolím hotelu. Mnohdy to bylo docela
rychlé. Ale nám to nevadilo. Zázemí v hotelových pokojích bylo moc příjemné. Domů jsme se vraceli
se sluníčkem, modrou oblohou a těšením na trnavskou pouť. Děkujeme SRPŠ (85 000,- Kč) a Obecnímu
úřadu v Trnavě (25 000,- Kč) za nezištnou finanční podporu této náročné akce.
Naši školu v tomto školním
roce navštěvovalo 136 žáků.
Během roku se někteří
odstěhovali,
jiní
zase
přistěhovali. Devátý ročník
opouští 11 žáků a my jim
přejeme v další životní etapě
hodně štěstí, zdraví, úspěchů
a spokojenosti.
Brzy nás všechny čekají
zasloužené
prázdniny.
Děkuji všem, kteří nám celý
rok fandili. Krásné léto
a prázdniny plné pohody za
celou naši školu vám všem
přeje
Mgr.Helena Vývodová,
ředitelka školy
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Zpráva o činnosti lyžařského klubu
Letošní počasí a sněhová nadílka nám začátkem roku dovolily po dvou letech spustit vlek a otevřít
lyžařský areál pro širokou veřejnost. Svah se nám dařilo udržovat ve vynikajícím stavu téměř měsíc, než
přišla velká obleva, která nás začátkem února donutila lyžařský svah uzavřít. Nedostatek sněhu byl
zásadním důvodem, proč se nám nakonec nepodařilo uspořádat akce s mnohaletou tradicí, jako jsou Běh
kolem Trnavy, lyžařské závody Od smrka důle a Karneval na lyžích.
Přesto se nám podařilo uspořádat v pátek 1. února 2019 prázdninové lyžování pro všechny děti
zdarma. Tato akce měla velký úspěch a zúčastnilo se jí velké množství dětí, proto pokud podmínky
dovolí, určitě ji za rok zopakujeme! Věříme, že všichni návštěvníci našeho lyžařského areálu byli
spokojeni, a pokud nám počasí dopřeje, rádi je přivítáme i v následující lyžařské sezóně. Poděkování
patří jak návštěvníkům, tak všem aktivním členům lyžařského klubu, kteří se ujali služeb obsluhy vleku
a neváhali se zúčastnit nejedné brigády, aby sezóna byla co nejlepší.

V pátek 1. února 2019 jsme uspořádali již 16. ples Lyžařského klubu. Ples byl jako každoročně téměř
vyprodán a navštívilo jej téměř 360 lidí, na které čekal nabitý kulturní program, bohatá tombola,
speciální půlnoční slosování vstupenek o hodnotné ceny a tradiční daňčí guláš. Hudbu zajistila naše
dvorní skupina KOSOVCI, s níž dlouhá léta spolupracujeme. Ples probíhal až do časných ranních hodin
a věříme, že si ho všichni návštěvníci užili a příští rok se zase přijdou pobavit.

Na začátku května proběhl každoroční sběr železného odpadu s uspokojivým výtěžkem, který byl
použit na rozvoj vleku a podporu s ním spojených aktivit. Děkujeme všem, kteří svým železem přispěli!
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V pátek 31. května 2019 jsme uspořádali premiérový ročník Pouťové zábavy ve všem už známém
areálu Trnava-Jamice. Stejně jako na všech našich akcích s hudebním doprovodem zajišťovala produkci
kapela Kosovci.

Připravované akce:
V sobotu 15. června 2019 proběhne již 13. ročník akce pro děti Po stopách Loupežníka Píšťalky.
Začínáme ve 13:00 v parku naproti základní školy v Trnavě, kde děti dostanou registrační kartičku.
Odtud pokračují dále přes Miluchov, kde je na cestě pohádkovým lesem čekají pohádkové postavy,
různé úkoly a překvapení. Cílem je lyžařský svah v Dolansku, kde bude připraven skákací hrad a další
zábava pro děti i jejich doprovod, včetně tradičního opékání špekáčků u táboráku. Odvoz řidičů po akci

zpět na parkoviště u základní školy bude opět zajištěn.
Po úspěšném 1. ročníku srpnové Lyžařské zábavy připravujeme 2. ročník této akce. Letos se bude
Lyžařská zábava konat v pátek 9. srpna 2019 od 20:00 na travnaté ploše v Trnavě-Jamicích. Doufáme,
že počasí nám letos bude přát o něco více, a že si všichni návštěvníci zábavu užijí bez deště! Areál
včetně veškerého občerstvení bude otevřen od 18:00. Stejně jako vloni budou stánky vybaveny bohatou
nabídkou nápojů a pochutin. Letos jsme pro Vás rozšířili nabídku občerstvení – kromě klasické
grilované klobásy bude k dispozici například uzené cigáro, hamburgery a další drobné pochutiny. Na
čepu budou dva druhy piva, přičemž jednu pípu určitě obsadí 11° pivo z trnavského pivovaru Vraník

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2019

21

SK LYŽAŘSKÝ KLUB TRNAVA

V neděli 6. října 2019 se uskuteční již 19. ročník Drakiády na lyžařském svahu. Pro děti bude kromě
soutěže v pouštění draků připraven skákací hrad a další atrakce. Celé odpoledne završí branný závod po
svahu nahoru a zpět. Pro všechny účastníky bude po celou dobu zajištěno občerstvení.

Více o našich připravovaných akcích naleznete na webu: www.lyzari.trnava.cz
Roman Gomola, místopředseda klubu
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Začátek roku, tak jako každý, je náročný přípravami na Končinový průvod a vystoupení na večerní
zábavě. 2. března 2019 jsme měli sraz na zbrojnici v brzkých hodinách, aby se všechny masky stihly
převléct, zdokonalit a posnídat. V 8:00 jsme měli sraz u obecního úřadu, kde nás pustil pan místostarosta
do vesnice. Průvodem šlo 60 účastníků, z toho 26 dětí v maskách. Letos to bylo poprvé, co jsme
nezvonili dům od domu, ale místo toho jsme měli určené končinové zastávky. Den byl hezký, moc jsme
si to užili a už se těšíme na další ročník.
Po celém náročném dnu nás čekalo nacvičované vystoupení na končinové zábavě. Nastoupili jsme
všichni dohromady, taneční kreace začínali mladší na písničku velmi oblíbenou BLA BLA BLA, na to
pak starší na píseň SCOOBY DOO PAPA a na závěr siréna píseň CO JSTE HASIČI. Nakonec přišla
společná ukázka požárního útoku mladších a starších žáku. Bylo to velmi vydařené vystoupení.

Dne 11. dubna 2019 byly u nás na zbrojnici zkoušky odbornosti STROJNÍK JUNIOR. Zkoušející byl
starosta hasičů Oldřich Gargulák a Helena Březíková.

Všechny děti byly velmi nervózní. Při zkouškách měly tři odvětví, na která musely odpovědět. Každý
musel mít namalovaný obrázek, jak vidí hasiče svýma očima a před zkoušejícími ho popsat. Všichni
nakonec uspěli a do řad STROJNÍKU JUNIORŮ přibylo 13 držitelů tohoto odznaku. Jsou to: Ema
Krčmová, Nella Březíková, Eliška Krajčová, Tomáš Výmola, Samantha Melek Fotterová, Natálie
Matušů, Aneta Černochová, Simona Bláhová, Viktorie Tomečková, Lilien Zbranková, Marie
Adámková, Vanesa Vajďáková, Elena Tomšů.
BLAHOPŘEJEME a děkujeme zkoušejícím.
Dne 1. května 2019 se konal 1. ročník pohárové soutěže u nás v Trnavě „O POHÁR
STAROSTY OBCE TRNAVA“. Poprvé se nám podařilo sehnat plac, abychom mohli
uspořádat soutěž pro děti i dospělé. Plac to byl velký, byl prostor pro dráhu požárního
útoku, a také zde bylo místo vyhrazené pro dětský koutek se skákacím hradem. Účast
na této soutěži byla velká, za což jsme velmi rádi. Zasoutěžit si přijelo 30 družstev.
Naši mladší žáci, kteří byli kvůli nemoci namícháni s přípravkou, se umístili poslední,
starší B 10.místo a starší A 3. místo. Podařilo se získat alespoň jeden pohár na domácí
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ČERVEN 2019
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půdě. Pohárovka nebyla myšlena jako soutěž „o putovní pohár“, ale starosta nás překvapil a došel na
zahájení s vyřezaným putovním pohárem, takže příští ročník bude O putovní pohár starosty obce. Soutěž
se zdařila a počasí nám vyšlo úplně neuvěřitelně. Děkujeme sponzorům.
4. května 2019 SLUŠOVICE – pohárová soutěž, účast tří družstev opět pomíchaných. Mladší žáci
většina dětí přípravka – 7. místo, starší B většina mladších 11. místo, starší „A“ 2. místo (na 1. ztratili
1 vteřinu).

8. května 2019 – BRIGÁDA NA TRÉNINKOVÉM HŘIŠTI – úprava terénu, sbírání kamenů
11. května 2019 – BRIGÁDA V POTOCE – každý rok se účastníme čištění naší Trnávky
17. – 19. května 2019 – Jarní kolo okresní Hry Plamen. Pátek 17. 5., soutěž jednotlivců – tady se pokusilo
deset dětí o svůj vlastní postup a rekord. V kategorii Mladší chlapci vybojoval Tomáš Kalivoda 5. místo.
V kategorii Starší dívky bojovaly: Emma Dovrtělová, která se umístila nejlépe, Jůlie Daňová, Aneta
Geržová, Viktorie Žurková, Alexandra Štefková. Postup do krajského kola si vybojoval Jakub Gerych
v kategorii Starší kluci. BLAHOPŘEJEME!!!
Sobota 18. května - celkové hodnocení Hry Plamen. Součtem bodů z podzimního kola, celoroční
činnosti a body získané ve štafetách a útocích se mladší žáci umístili na 12. místě, starší žáci 11. místě.
NÁROČNÝ začátek, především květen je za námi a nás v sezóně ještě čeká:
25. 5. Okrsková soutěž na domácí půdě, 8. 6. Zádveřice, 15. 6. Želechovice – Provodov, 29. 6. Veselá,
6. 7. Hrobice, 12. – 13. 7. výšlap na sv. Hostýn, 20. 7. Lípa, 6. – 11. 8. hasičské soustředění Revika,
10. 8. Březová, 31. 8. Mysločovice, 7. 9.
Neubuz, 14. 9. táborák, 21. 9. Ublo, 5. 10.
Pojezdovka, 12. 10. podzimní kolo Hry
Plamen,
7.
12.
ukončená
roku.
Pokud máte o tento kroužek zájem a chcete
jakékoli informace, volejte 739666817 nebo
pište
sdhtrnava@email.cz.
Vedoucí
mládeže Eva Vajďáková, Tomáš Výmola
a Jiří Vajďák.
Veškeré dění, plánované akce a soutěže
najdete na stránkách www.sdhtrnava.cz.

Děkujeme všem, co nám jakýmkoli způsobem pomáhají s dětmi.

Eva Vajďáková, vedoucí mládeže
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Zpráva z činnosti SDH TRNAVA
Dne 4. ledna jsme začali náš hasičský rok, výroční valnou hromadou, kde jsme
vyhodnotili naši činnost za minulý rok a seznámili naše členy a hosty 11.
okrsku s plány na rok 2019.
Tím prvním byl masopustní průvod, který na tento rok připadl na 2. března.
Již od ledna jsme začali s přípravami. Letos nás čekala změna, chtěli jsme
průvod se zastávkami. Nechodili jsme dům od domu, ale vždy jsme se
zastavili na vytipovaných zastávkách, zazpívali, zatančili, poklábosili, prodali tombolu. Jsme moc rádi,
že jste za námi přišli, přinesli koblihy, chlebíčky, zákusky, ale také jste nám nabídli horký čaj, kávu
a pro nás starší i něco tekutého na zahřátí. Končili jsme ve stejný čas, ale více jsme si to s vámi užili.
Děkujeme Vám, že jste si to užili s námi. A těšíme se na Vás opět příští rok. Po krásném náročném dni,
jsme večer pokračovali zábavou, kde se svým tancem vystoupily naše děti a o půlnoci pak dospělí.
Děkuji všem, kteří absolvují přípravy spojené nejen s průvodem, tombolou, ale také s přípravou
tělocvičny a na závěr s veškerým úklidem. Ale jsme dobrá parta, tím to je.
V sobotu 23. března jsme naše seniorky, jako poděkování za pomoc při akcích, vyvezli na posezení
u cimbálu do Seninky. Opět jsme jim udělali radost, a to je moc dobře.
11. dubna jsme zkoušeli naše nejmenší z odborných znalostí požární ochrany
13. dubna jsme otevřeli stánek při Rallysprint Kopná 2019
27. dubna jsme se již tradičně zúčastnili hasičské pouti na Sv. Hostýně.
Dne 1. května jsme poprvé uspořádali pohárovou soutěž, kterou jsme rozdělili na dětskou - O pohár
starosty obce Trnava a na dospělou - O pohár Pivovaru Vraník.
Začali jsme v 9.00 hodin, nástupem 30 družstev dětí, které soutěžily v požárních útocích. Po skončení
byli všichni sladce odměněni. První tři místa byla oceněna poháry, které předal starosta obce, Ing. Martin
Kašpárek, který také věnoval a předal putovní pohár „starosty obce“ nejlepším starším žákům, a tím
bylo družstvo ze Štípy.
Odpoledne začala pohárová soutěž pro dospělé - o pohár pivovaru Vraník. Zde se utkalo 19 družstev,
jež si změřily síly v požárních útocích. 1. místo v kategorii žen získalo družstvo z Lukova, 1. místo
v kategorii mužů obsadilo družstvo ze Zahnašovic, kategorii muži nad 35 let vyhrálo družstvo z Ubla.
Ale v této kategorii byli úspěšní i naší muži, družstvo Trnava „A“ obsadilo 2. místo a Trnava „B“
skončilo třetí. Blahopřejeme!
Po skončení soutěže předala všem ceny, a za první tři místa poháry, paní Slávka Vraníková, která
poděkovala všem přítomným za účast.
Z úst soutěžících byla naše první pohárová soutěž hodnocena kladně. Všem se líbila nejen organizace,
ale také umístění. I počasí nám krásně vyšlo. Děkujeme panu Petru Zvolenskému, že nám pronajal svůj
pozemek. Děkuji všem, kteří se účastnili této velké akce. Kromě úžasných vyuzených klobás, párků
v rohlíku, lahodných langošů, dobrého piva, malinovky, jsme také pro děti připravili skákací hrad,
spoustu omalovánek a sladkostí.
Děkuji všem od sečení trávy, přípravy soutěže, zajištění bufetu, zajištění cen, úklidu.
Děkujeme Obecnímu úřadu a všem sponzorům za pomoc při zajištění této akce.
Věříme, že příští 2. ročník bude ještě o více soutěžících i divácích.
Těšíme se na Vás 1. května 2020 na stejném místě a ve stejný čas.
V sobotu 4. května se naše dvě družstva účastnila soutěže O pohár starosty Slušovic. Muži obsadili
krásné první místo.
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4. května se naši muži zúčastnili denní i noční pohárové soutěže v Lukově.
5. května jsme se zúčastnili oslav SDH Slušovice.
8. května jsme si uklidili naše tréninkové hřiště, vysbírali jsme kamení, vyrovnali terén.
11. května jsme se již tradičně zapojili do čištění naší Trnávky
22. května byl vyhlášen 2. povodňový stupeň, objížděli jsme vesnici, hlídali mosty, naváželi pytle
s pískem. U zbrojnice ostatní členové plnili další pytle. Po opadnutí vody jsme čerpali vodu ze sklepů,
protahovali kanály.

V sobotu 25. května jsme pořádali okresní kolo soutěže v požárním sportu našeho 11. okrsku, je to
náročná akce, soutěží se nejen v požárních útocích, ale také ve štafetách. Děti mají ještě navíc štafetu
dvojic. Celý týden se chystaly překážky, natíraly, opravovaly, v pátek se na hřišti připravovaly dráhy,
navážely se věci. V sobotu ráno nám sluníčko svítilo a my chystali stany, posezení, občerstvení. Opět si
všichni „mákli“, za to jim patří velký dík.
Od 9.00 hodin začínaly děti štafetami, poté útokem. Soutěžilo 22 družstev dětí – přípravka, mladší
a starší žáci. Připravili jsme nejen poháry za první tři místa, ale všechny děti jsme odměnili medailí
a sladkou odměnou. Tímto jsme udělali všem dětem radost.
Ve 14.00 hodin začalo 16 družstev dospělých se štafetami, potom následoval požární útok. Nejlépe
z našich dospělých, si vedly ženy, které obsadily krásné třetí místo. Blahopřejeme!
Zdařilou akci jsme ukončili společným úklidem a posezením na zbrojnici.
Děkujeme za zapůjčení hřiště, kabin, za vodu, kterou jsme dováželi ze Slušovic.
Začátek roku, ale hlavně měsíc květen, byl zatím nejnáročnějším měsícem naší sezóny.
Ještě nás čeká spousta soutěží, ale také brigády kolem zbrojnice, tréninkového hřiště. Také se budeme
podílet na čistění kanálů, studní.
Věřím, že to společně vše dáme! I když se někdy „hašteříme“, nakonec se domluvíme. A to je na tom
to krásné, že najdeme společnou řeč.
Helena Březíková, členka hasičského sboru
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Výherní doplňovačka
Poprava Kratochvílova učinila na mne veliký dojem. Byl jsem hned od vypuknutí války dobře
informován o protičeské a zejména protisokolské náladě v rozhodujících kruzích vojenských; odsouzení
Kratochvílovo bylo mi důkazem, že Vídeň nadobro trhá svazky s námi a povoluje úplně násilnické
politice militaristického pangermanismu. Proto smrt Kratochvílova stala se mně jedním z hlavních
důvodů pro mé definitivní protirakouské rozhodnutí.
T. G. Masaryk, 21. XI. 1920.
Slavomír Kratochvíl patří mezi nejznámější rodáky Trnavy. Je označován za první českou oběť odboje
1. světové války. Byl popraven 23. listopadu 1914 za rozmnožování antimilitaristické básně, jejíž úryvek
je ukryt v tajence. Tajenku z doplňovačky zasílejte do 31. 7. 2019 na e-mailovou
adresu: trnavskyzpravodaj@email.cz. Tři vylosovaní luštitelé se správnou odpovědí získají drobné
propagační předměty Trnavy.
1. Nejlepší přítel člověka
2. Místo, kde žijeme
3. Většinou jako místní (...) C:/ v počítači
4. Dioptrická pomůcka
5. Sport s míčem
6. Sečná zbraň
7. Orgán v těle
8. Zvíře s domovem stále u sebe
9. Kyselý a žlutý plod.
10. Nejtěžší had světa
11. Ženské jméno začínající na X (dlouhá varianta)
12. Materiál získaný odřezáním kůry dubu korkového
13. Jednotka počtu
14. Obuv do deště
15. Anglicky rychle, honem...
16. Část hřídele, uložená v ložisku a umožňující otáčivý pohyb
17. Prostor malých rozměrů používaný jako věznice
18. Dohoda, že se nebude válčit, bojovat
19. Stavba sloužící k modlitbám
20. Pokrývka hlavy
21. Německy "mladý"
22. Povrchový důl
23. Oděv zejména po koupeli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Umíte do devíti?
Pravidla hry sudoku:
• Každé číslo se může vyskytovat
v každé řadě pouze jednou.
• Každé číslo se může vyskytovat
v každém sloupci pouze jednou.
• Každé číslo se může vyskytovat
v každém bloku pouze jednou.
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Poslední noční do Trnavy
Poslední páteční noční spoj do Trnavy přijel k nástupišti č. 62 a krdel lidí sa pohl směrem k otevřeným
dveřám. Nekdo šel potichu a unaveně, zdrchmaný po práci, další naopak rozjařený z hospody po pár
pivoch, které stihl vypit po tréninku, po nákupoch s kamarádkama nebo po nekonečné cestě
z brněnských kolejí zpátky dom. Nekdo zas zamilovaně, blízko sebe, za ruku, po promítání nezávislého
moravského filmu „Milovala sem ťa, bylo to špásem“.
„Kde to dnes bude, pane?“ řidič měl dobrú náladu a bylo to na jeho hlasu poznat.
„Zlín.“ odpoví bezvýrazně fúsatý strýc.
„Tak si to zkusíme eště jednúc a pomály: Kde to dneskaj bude? Ve Zlíně už jsme.“
„Ježišmarjá, já su hňup. Baže, že na Veselú a sednu si radši hneď na první sedák.“ strýc ukazoval rukama
za sebe, „kdybych usl, tož mne na Veselé obuďte.“
Trochu sa vzpamatoval a zapýřil sa nad poplantanýma názvama zastávek. Už sa viděl doma v duchnách
a ne kdesi o púl jedenáctej v noci zglýňat po Zlíně. Co mosél zařídit, zařídíl a včil už enom ta cesta dom.
Už aby to bylo za nama, myslel si v duchu. Řidič znál různé případy usínání za jízdy, takže strýca
uklidňovál:
„Obudím, kdybych na vás přišél až kdesi hen v divočině, tak byste moc rád nebýl. A já také ne. Zpátky
už dneska nejedu. A co potom s vama?“
Strýc sa usádlíl na prvním sedáku a už radši zostal potichučky jak pěna. Na řadu sa konečně dostal
Martin.
„A ty kde dneska chceš jet?“
„Tož do divočiny.“
„Takže lupkám do stroja: Trnava, hořansko.“
„Přesně tam.“ usmíval sa Martin a věděl, že si ho řidič moc dobře pamatuje. Jezdil s ním čtyři roky do
školy a včil je pravidelným cestujícím každý pátek v noci. Martin mrkl mezi osazenstvo a zahlédl
Tomáša. Kývli na sebe a sesedli si.
Z půlky zaplněný autobus ve 22:31 zasyčál a vyplul do poklidných vod pátečního zlínského provozu.
Vybruslil od nádraží na cestu podél kolejí, za kterýma sa sem tam stydlivě zablyšťala líná Dřevnica
a potom už hore po Dlúhéj kolem rožlých výloh se strnulýma vychrtlýma figurínama, až k divadlu, kde
ve vší tichosti nastúpili dvá lidé ze Všeminy a jeden Slušovjan. Až sa konečně přehnali podél červených
domků k zastávce u nemocnice, kde poslední noční čekatelé na autobus vydechli od úlevy, že už jim to
konečně jede. Tím byl pro dnešek Zlín vyřízený, protože na Příluku už nikdy nikdo nenastupuje ani na
nic nečeká.
„Jedeš zas ze školy, Tome?“ zeptal sa Martin kámoša.
„Jo, ale eště sem byl na pivo s ogarama ze střední. Nekdy sa tak v pátek sejdem, kdy sa zadaří.“
„Také jsem byl v hospodě. Kámoška měla dneska narozeniny, tak jsme šli eště s ostatníma na pizzu.
Vypil sem pár piv a včil si moc nejsu jistý.“
„Kámoška jo? Nejaká lepší kámoška? Nebo běžný druh kámošky?“ vyzvídal Tomáš.
„Nevím, taková jedna. Nikola.“ Martin nechtěl zabíhat do detailů.
„Ta černovlasá, co má piercingy v bradě?“ Tomáš sa nenechal odradit.
„Ježiš né, taková kudrnatá. Pěkná. Celkem. Neznáš ju prostě. A šmytec.“
„Enom aby, Martine, enom aby! A jaktože si nejsi jistý? Utékls bez placéní?“
„Ále, tož nejsu si jistý, lesti to vydržím, chce sa mi chcat jak koňovi a to nejsme eště ani na Příluku.“
„Ty si blbec, to néni možné.“ chechtal sa Tomáš a rukú si zakrýval pusu.
„No a ty dnes jedeš k Mariáně? Nebo k vašim?“ změnil téma rozhovoru Martin.
„Jedu k našim, Mariána má dnes s kámoškú filmový večírek. Samé kraviny majú postahované.“
„Baby, no. To prostě nikdy nepochopíš.“
„Tož pochopil bych neco, ale rozhodně ne všecko. K tom eště sa nám stala taková věc.“ Tomáš udělal
odmlku a Martin začal byt velice zvědavý, co za tím je.
„Tys ju oplodnil, ty kanče, vole.“ teď sa zas rozchechtal Martin.
„Vtipné. Taková hrůza to zas néni. Ale nastalo včil mezi nama takové jakési napětí.“
Autobus mine každú chvilku vysokú pouliční lampu v Želechovicách a světla a stíny sa střídajú na
Tomášovém obličeji jak za vějířem. Chvílu sa díve do nočních želechovických dvorů, ale potom sa
obrátí zpátky k Martinovi:
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„Měl jsem takový nápad, abych jí ukázal, jak moc ju mám rád.“ začal Tomáš zeširoka.
„Ale posrals to. Klasika.“ směje sa Martin a čeká, co z Tomáša vyleze.
„Ono sa to posralo tak nejak samo. Nebo to vlastně už bylo celé od začátku špatně.“
„Tož to su zvědavý na to tvoje romantické gesto. Dals jí nejaký latexový obleček? Nebo ju přemlúvál
do nejakých praktik?“
„Vůbec. Udělal sem jí snídaňu.“
Martin má náhlý záchvat smíchu a zakrývá si rukama papulu, aby nehýkal na celý autobus. Přeca enom,
nekteří lidi už spíja a tamta blondýna sa nejak divně nahýbá do uličky. Zatáčka na Klečůvku rozhodne,
lesti sa udrží nebo lesti spadne mezi sedáky. Bloncka to vybrala a trochu ju to usměrnilo.
„Jel sem do Ikeje a měli tam takový krásný tác s nožkama, za dobré peníze, tož sem ho kúpíl a minulú
sobotu ráno jsem udělal tu snídaňu. Víš co, v pátek jsme byli na rožku, cosi sa vypilo, spat jsme šli
pozdě, pořáď sem ale myslél na to, že jí ráno udělám to jídlo, šak víš, jak je Mariána nenažraná, kor po
pivu, bylo půl osmé, když jsem usmažil volská oka, naaranžoval jsem šunku a z koleček vysočiny
vymodeloval exotické květy, nejaká bagetka, k tom čerstvý oharek, rajčátko, sem tam ředkvička, bylo
to jak z exkluzivní restaurace. Potom jsem eště uvařil kafe a do sklénky nalél černorybízový džus,
protože ten má nejradši, aj když její matka pokaždé tvrdí, že rybízový džus smrdí jak kočičí chcanky,
a s tím má tak trochu pravdu, protože to prý obsahuje stejné látky, ale o tom sem nechtěl mluvit, protože
až do této chvíle probíhalo všecko podle plánu a jak po másle. Hle už jsme ve Slušovicách.“
„Ty vole, já už melu z posledního. Mosím jít za řidičem.“
„A co mu jako řekneš?“
„Ať mi zastaví v Nových dvoroch a pak mne zas nabere jak pojede z Hrobic důle. Šak možeš vystúpit
se mnú.“
Martin odběhl v podivném křečovitém předklonu do přední části autobusu a vykládal cosi řidičovi, který
přes svoje úvodní vtipkování zachoval vážnost. Asi to znal také. Pivu neporučíš. Martin přišel zpátky
k Tomášovi na sedák, když míjali tribunu před Sudem.
„Zastaví. Vystúpíme.“ vyhrkl rychlo.
„Oukej, tak já si dám důle krosnu, bacha.“ Krosna žuchla z přihrádky nad sedákem a tak tak, že ju Tomáš
zachytil.
„Co v ní jako máš? Metrák cimentu?“ zarazila Martina tíha báglu.
„Vědomosti, vole.“
Sssssss. Zastávka Nové Dvory a pocit úlevy. Ale také podivné prázdno, jaké bývá, když vám ujede
poslední autobus z místa, kde vůbec nic není.
„Jel na ty Hrobice vůbec nekdo?“ zeptal sa Tomáš s přimhúřenýma očima do tmy.
„Nejel, jedeme už enom my dva. Ale třeba by navrchu mohl nekdo nastúpit a jet z tama do Trnavy.
Nebo do Lhotky.“ rozebíral situaci Martin.
„Tss, no jasně. Všeci celí žhaví na taký spoj.“
„Tak teoreticky by to možné bylo. Co sa stalo s tú snídaňů? Už mi to prosimťa dovykládaj.“
„A jo, tož Mariána ležala v peřinách a trčaly jí akorát vlasy. Stál jsem nad ňú s podnosem s rotáhnutýma
nožkama.“
„Ty jsi úchyl.“ krútil Martin hlavú.
„Ty jsi zas puberťák, tobě tá baba už fakt chybí. Říkám celkem nahlas, aby ju to obudilo: Mariánko,
dobré ránko, neco tu pro tebe mám. A ona sa otočila, uviděla mne a zostala jak vyjevená. Jsem si myslel,
že je překvapená, tak jsem jí řekl, ať si sedne, že jí dám ten tác na peřinu. Zachraptěla cosi a protírala si
oči. Byla roztomilá a když si konečně sedla, opřela si záda o zhlavec a já jsem jí položil na klín ten tác,
tak sa dívala střídavě na mne a na jídlo a neříkala nic. Usmívala sa, prostředníčkem si z kútka oka
vybírala zakyslinu a černé kuse řasenky, kterú si nikdy na noc neodličuje. Když potom brala do ruky
hrnek s kafým a bagetu, tak jsem si sedl k ní na peřinu, akorát že přesně na místo, kde měla pokrčené
koleno a jak jsem dosedl, tak zařvala, vykopla obě nohy a nastalo dílo zkázy.“
„Tak to je dobrá haluz.“ hodnotí situaci uznale Martin.
„Jedno mastné vajco na koberci, druhé přistálo jí na prsách, džus vylétý v klíně, kafé sa snažila
ukočírovat, ale také to samozřejmě očáplo aj ju aj zhlavec, a dokonca stěnu za postelú... Katastrofa.“
„Pěkná šlamastyka, ty stará vojno. Romantika level tisíc.“
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„Hm, šecko jsem jí to pomohl přesléct a vysušit to, co šlo. Ale kladné body jsem za to nezíska
Ona mi jako mockrát říkala, že v posteli jest nebudem, když sem si třeba chtěl vzít brambůrky večer na
noční stolek. Znáš baby. Haha, neznáš!“ zkusil zavtipkovat Tomáš, který tím chtěl trochu odvést
pozornost od svojeho skandálu
„Hle, už jede.“ kývl Martin na kopec k Hrobicám.
„Hlavně ať nás vidí. Skoč mu do cesty.“
„Skoč si tam sám, simťa. Šak už brzdí, hle ho, filutu. Ten by nás tu nenechal.“
Ogaři nastúpíja znova do autobusu a řidič je hned informuje: „Nabral jsem vám společnost na
Hrobicách, ogaři.“ a hýbe u toho obočím navrch a důle, jakože slibuje nevšední zážitky. Na sedáku
u zadních dveří sedí Anička.
„Nazdar Ani, z kama jako jedeš?“
„Z aerobiku neasi. A vy z kama? Z práce těžko, jste jacísi rozverní.“ odpoví Anička svojím zlehučka
nakřáplým altem.
„Měli jsme nucené zastavení.“
„Mnoho piva a dlúhá cesta, že? Známá věc.“
„A to byl aerobic tak pozdě?“ zajímá Martina.
„Tož na Hrobicách je to ošemetné, tam je sál přímo v hospodě, docvičíš a než ti to potom jede zpátky
dom, tak posedíš, že jo. Ten půl desátý bus mi samozřejmě ujel. Trochu jsme sa s cérkama zasekly při
řeči, potom nám kdosi z místních poručil čerty a už nebylo cesty zpět. Tak jedu až včil, posledním.“
„Aha, takže hrobický aerobic je nová disciplína. Zacvič si a pak to dolej pivem. Doporučuje 5 ze 4
Lhocanek.“
„Tak raz za čas je potřeba. Také jedete z knajpy, beztak.“ kontruje Anička.
„Jo, jedem. Každý z jiné. A Tomáš má milostné problémy, tak mi plače na rameni celú cestu ze Zlína.“
„Co sa stalo? Nejste s Mariánů, nebo co?“ obudil sa v Aničce ženský instinkt.
„Ale sme spolu furt, akorát sem jí převrátil snídaňu do postele, tak je na mne včil furt jakási
zaškňůřená.“
„Kristova noho, tož to sa jí ani nedivím. To sa jí nemožeš divit, Tome. Ty sa jí divíš?“
„Nedivím sa jí.“ přerušuje Tomáš Aniččinu palbu slov.
„To sa jí fakt ale nediv.“ zakončuje Anička hodnocení celé situace.
„Já sa jí také nedivím. Volské oko ve výstřihu, to nečekala. Takový šperk od tebe. Šperk od vola.“
Martin je z historky přímo nadšený.
„Ty si veliký donchuán, sa mi zdá, tebe bych chtěla mět doma.“ směje sa Anička Tomášovém neštěstí
a cesta jim ubíhá sama. Autobus si otvírá tmu dálkovýma světlama, které olizujú stromy nalevo nad
potokem a skupinky daňků naproti na lúce. Za autobusem sa tma zasej zavírá jako opona do svojí
původní podoby a čeká v klidu na to, až do ní vjede další auto a otevře si.
Tomáš vystupuje u lipek a Anička s Martinem udělujú poslední rady: „Kup jí v nedělu na fotbale
klobásku a pivo a řekni jí, že už nikdy žádné jídlo do postele nedoneseš.“ navrhuje Martin závažně.
„A potom jí objednaj na rožku palačinku s karamelem.“ doplňuje Anička, která ví, že sladká tečka je
jako sladká láska. Nikdo jí neodolá.
„Jo a řekni jí, že jí to sluší. Aby si nemyslela, že ju vykrmuješ nebo tak neco.“
„A řekni jí hlavně, že jsi pitomec, ty pitomče.“ béká Martin za Tomášem a řidič sa směje za volantem
nahlas.
„To jí říkat nemosím, to už sama dávno ví.“ volá na ně Tomáš z chodníku na zastávce do zavírajících
se dveří.
Martin sa rozlúčí s Aničkú v divočině u obrázka a nechá ju samotnú odjet do Podkopné Lhoty, kde jí
řidič zastaví u baráku, přestože je to jenom pár desítek metrů od zastávky. O tejto době je to už vlastně
všecko jedno. Hlavně, že je každý na tom svojem místě.
V nedělu pípla Martinovi v telefonu zpráva:
Normalne to fakt zabralo. Klobaska, palacinka a hlavne ten prislib, ze uz ji nikdy neprinesu snidanu ani
obed, ani veceru do postele. Rikala, ze je to uplne nejromantictejsi vyznani, jake kdy slysela.
Pujdem pristi patek na pivo?
Irena Vlčková, autorka povídky
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 26. 10. 2018
Určení počtu členů kulturní a sociálního výboru
5a) Starosta obce úvodem tohoto bodu informoval o možnosti zřídit sociální a kulturní výbor [§ 117
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích]. Počet členů sociálního výboru je navržen pěti členný
a kulturní výbor je navržen jako pětičlenný. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Starosta obce navrhuje ustavit kulturní a sociální výbor s pěti členy v každém výboru.
Volba předsedy kulturního výboru
6a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jana Chrastinová navrhla zvolit do funkce předsedy
kulturního výboru Evu Vajďákovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Trnava volí předsedou kulturního výboru paní Evu Vajďákovou.
Volba předsedy sociálního výboru
7a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy sociálního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Eva Vajďáková navrhla zvolit do funkce předsedy
sociálního výboru Janu Chrastinovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Trnava volí předsedou sociálního výboru paní Janu Chrastinovou.
Volba členů kulturního výboru
8a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem kulturního výboru
Dagmar Gerychovou, Veroniku Březíkovou, Petru Výmolovou a Marii Štěpaníkovou. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava volí za členy kulturní komise Dagmar Gerychovou, Veroniku Březíkovou,
Petru Výmolovou a Marii Štěpaníkovou.
9. Volba členů sociálního výboru
9a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy sociálního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem sociálního výboru
Jarmilu Sovjákovou, Ludmilu Rajmanovou, Marii Kalivodovou a Oldřišku Slováčkovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava volí za členy sociální komise Jarmilu Sovjákovou, Ludmilu Rajmanovou,
Marii Kalivodovou a Oldřišku Slováčkovou.
Předsedkyně kulturního a sociálního výboru budou odměňovány dle usnesení VI.13.26.10.2018 ze
dne 26.10.2018. Členství v kulturním a sociálním výboru je čestné.
10. Majetkové záležitosti obce
10a) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru
investora stavby „Základní škola Trnava – úprava budovy“ firmy K Projekt Kročil a Belžík,
projekční kancelář za cenu 72.000Kč bez DPH.
10b) Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Marcely Gerychové dle usnesení
č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28. 3. 2018.
10c) Obecní zastupitelstvo souhlasí s čerpáním z Fondu reprodukce investičního majetku ve výši
120.000Kč. Z důvodu oprav a výměny podlahové krytiny a malování na I. Stupni ZŠ Trnava
10d) Obecní zastupitelstvo souhlasí s převodem částky na účet ZŠ Trnava od obce Podkopná Lhota
částku 50.000Kč v rámci uzavřené smlouvy O školském obvodu
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10e) Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 4.500Kč na akci Trnavský
vrch – 26. ročník.
10f) Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu kapitoly
333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009330 na částku ve výši 397.120Kč.
10g) Zastupitelstvo obce obdrželo výpověď z nájmu nebytových prostor v č. p. 18 od stávajícího
nájemce paní Andrey Mozgové.
10h) Obecní zastupitelstvo souhlasí vyhlášením výběrového řízení na obsazení nebytových prostor
v domě č. p. 18.
10ch) |Obec Trnava bude zastupovat na setkáních MaS Vizovicko Slušovicko a SDO Mikroregionu
Slušovicko starosta a místostarosta obce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zastupováním starostou a místostarostou obce na setkáních MaS
Vizovicko Slušovicko a SDO Mikroregionu Slušovicko
10i) Obecní zastupitelstvo souhlasí s prováděním zimní údržby panem Pavlem Černochem za cenu
600Kč/hod.
10j) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na uvolněné nebytové prostory v č.
p. 18.
10k) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na obsazení nového sociálního bytu
v č. p. 314.
10l) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 10/2018 a to:
navýšení příjmů o 3.103.125:
dotace kompostéry 5 Kč pol. 4216 UZ 106515974, prodané pozemky 714.000 Kč odpa. 3639 pol.
3111., průtoková dotace MŠ 397.120 Kč odpa 4113 UZ 103533063 a UZ 103133063, prodej akcií ČS
1.992.000 Kč odpa 6409 pol. 3201
Snížení příjmů o 1.439.301,18:
dotace na sociální byt pol. 4216 UZ 107117968 73.278,85, pol. 4216 UZ 107517969 1.245.740,33,
pol. 4216 UZ 107117015 6.682,5 a pol. 4216 UZ 107517016 113.602,5
Snížení výdajů o 26.180.000:
dotace včelaři 30.000 Kč odpa. 3421 pol. 5222, dotace myslivci 15.000 Kč odpa 3429 pol. 5222,
dotace Kolík 7.000 Kč odpa 3429 pol. 5229, sport děti 7.000 Kč odpa 3421 pol. 5169, nohejbal. turnaj
2.000 Kč odpa 3419 pol 5229, dary 9.000 Kč odpa 3522 pol. 5222, odpad 4350 pol. 5223, odpa 4379
pol. 5222, opravy park 4.000 Kč odpad 3429 pol. 5171, dotace hasiči 5.000 Kč odpa 5512 pol. 5222,
opravy nebyt. prostor 2.000 odpa 3613 pol. 5171, zeleň v obci 9.000 Kč odpa 3745 pol. 5169,
investice HZ 7.000.000 Kč odpa, investice v ZŠ 19.000.000 Kč odpa 3113 pol. 6121, plocha před ZŠ
investice 90.000 Kč odpa 3412 pol. 6121
Navýšení výdajů o 4.227.120:
zpravodaj 30.000 odpa 3349 pol. 5139, dar za železo – Lyžaři 10.000 Kč odpa.3419 pol. 5222,
investice na sběrný dvůr 8.000 Kč odpa 3729 pol. 6121, vítání občánků 8.000 odpa 3349 pol. 5492,
VO investice 18.000 Kč odpa 3631 pol. 6121, NO 16.000 odpa 3721 pol. 5169, provozní dotace ZŠ
50.000 Kč odpa 3113 pol. 5331, průtoková dotace MŠ 397.120 Kč odpa 3111 5336 UZ 103533063
a UZ 103133063, nádstavba v ZŠ 3.600.000 odpa 3113 pol. 6121, práce v lese 90.000 Kč odpa 1032
pol. 5169
Snížení financování 19.000.000 úvěr pol. 8123
Oprava UZ u soc. bytu: odpa 3612 6121 -40.000 Kč, odpa 3612 6121 UZ 107517969, UZ 107117968
a UZ 1071 + 40.000Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 10/2018.
Organizační záležitosti obce
11a) Obecní zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky zřizovatelem z počtu žáků v ZŠ dle § 23 odst.
3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a zavazuje
se k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ Trnava dle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004
Sb., školského zákona a bere na Vědomí Výroční zprávu o činnosti. ZŠ Trnava.
11b) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh a pověřuje starostu obce, jako určeného zastupitele ke
spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu,
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ve smyslu § 47, § 51 a § 53 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 2018-2022.
11c) Obecní zastupitelstvo se seznámilo s předloženou „Směrnicí – Zásady pro pronajímání sociálního
bytu ve vlastnictví Obce Trnava“ a souhlasí s jejím zněním. Směrnice bude vedena pod pořadovým
číslem 28., vnitřních směrnic obce Trnava.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 14. 12. 2018
5a) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na „Změnu č. 1 územního plánu Trnava
s vítězem výběrového řízen Urbanistický ateliér Zlín s.r.o., Ing. Arch. Jiří Ludík
5b) Obecnímu zastupitelstvu je navrženo uzavření nájemní smlouvy na 12 měsíců s paní Zuzanou
Gomolovou, po písemném obdržení požadovaných příloh.
5c)Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí se zasláním objednávky pro pana Ing. Vladimíra Pavlíka, jako
zpracovatele na projekt „Protipovodňová opatření obce Trnava“ za cenu 60.379Kč vč. DPH.
5d) Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace 1. STS, volejbalový spolek, zastupující Dan
Vajďák na celoroční činnost spolku na částku 30.000 Kč.
5e) Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Sdružením rodičů a přátel školy ve výši 25.000
Kč na podporu společenských akcí pro děti a dospěle v roce 2019.
5ee) Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace SK Lyžařský klub z.s., zastupující Jiří Dolanský
na celoroční činnost spolku o částku 40.000 Kč.
5f) Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou nabídkou na opravu fasády školy od firmy Domy
Bednář s.r.o. na 399.879,03 Kč bez DPH.
5g) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy s firmou Kloboucká lesní s.r.o. na
odkup kůrovcového kulatiny za cenu 1.100Kč/m3, 1.650Kč/m3 a 1.700Kč/m3 kulatina IIIA/B/C.
5h) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce a ochraně údajů KN vedených
v elektronické podobě firmou GB-geodezie, spol. s r.o.
5ch) Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se zrušením poplatků ze psů v roce 2019.
5i) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením předkupní smlouvy na pozemky p. č. 899/1 a p. č. 899/3
k. ú. Trnava u Zlína za cenu za 300 Kč/m2.
5j).Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 687/2, 715/1, 715/2,
716 a 3053/3 k. ú. Trnava u Zlína od firmy ZENERGO Moravia s.r.o. za cenu za 300.000Kč. Smlouva
se uzavře až po vyjmutí zástavního práva na výše uvedené pozemky.
5k) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 1904, 1905, 1921/19
a 1921/20 k. ú. Trnava u Zlína od A. Kincla za cenu 100Kč/m2.
5l) Obecní zastupitelstvo souhlasí s o uzavření pachtovní (nájemní) smlouvy pozemků p. č. 2193,
2197, 2198 a část p. č. 2210/4 vše k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava za cenu 1,00 Kč/m2/rok
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
5ll) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti na p. č. 22210/1 a p. č. 2196/4 p. č. vše k.
ú. Trnava u Zlína.
5m) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti na p. č. 2213/1 a p. č. 2212/1 p. č. vše k.
ú. Trnava u Zlína.
5n) Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Pavlíny Katrňákové dle usnesení
č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28. 3. 2018.
5o) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy nebytových prostor v domě č. p. 18.
od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu nájmu 2.000Kč/měsíc + energie.
5p) Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019. Návrh rozpočtu obce, byl zveřejněn na
úřední desce, elektronické úřední desce od 30. 11. 2018.
Rozpočet obce je schvalován jako schodkový. Rozdíl v příjmech a výdajích ve výši 8.448.316 Kč bude
dofinancován z peněžních prostředků uložených na účtech obce a dále dofinancován překlenovacím
úvěrem Komerční banky Zlín 19.000.000 Kč. Rozpočet obce na rok 2019 tvoří přílohu a je nedílnou
součástí zápisu OZ.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2019 včetně jeho
změn, financování a překlenovacího úvěru.
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5r) Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým s rozpočtovým výhledem obce na rok
2022--2026.
5s) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení rozpočtu ZŠ Trnava na rok
2019. Rozpočty byly zveřejněny na www.zs.trnava.cz a úředních deskách O. Ú. Trnava v termínu od
30. 11. 2018.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočet na rok 2019. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez
výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný.
5t) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení rozpočtového výhledu na
roky 2020-2021. Rozpočet byl zveřejněn na www.zs.trnava.cz a úředních deskách O. Ú. Trnava
v termínu od 30. 11. 2018.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez
výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný.
5u) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou MŠ Trnava o schválení rozpočtu MŠ Trnava na
rok 2019. Rozpočet byly zveřejněny na www.mstrnava.webnode.cz a úředních deskách O. Ú. Trnava
v termínu od 30. 12. 2018.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez
výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný.
5v) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou MŠ Trnava o zpracování rozpočtového výhledu na
rok 2020 a 2021. Rozpočty byly zveřejněné na www.mstrnava.webnode.cz a úředních deskách O. Ú.
Trnava v termínu od 30. 11. 2018.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočtový výhled na rok 2020 a 2022. Souhlasí s jeho
příjmy a výdaji bez výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný.
5w) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost ředitelky MŠ na schválení sponzorského daru ve výši 6.102Kč
od obce Podkopná Lhota, hračky a didaktické pomůcky.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 6.102 Kč od obce Podkopná
Lhota, hračky a didaktické pomůcky.
5x) Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím daru paní Evě Vajďákové za výše uvedenou činnost
ve výši 2.000 Kč.
5y) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 12/2018 a na základě
pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové opatření v měsíci listopadu a to:
Snížením výdajů 92.000 Kč pasport mosty § 2212 pol. 5179
navýšením výdajů
25.000 Kč opravy byty § 3612 pol. 5171
30.000 Kč odpady § 3722 pol. 5169, 37.000 Kč služby obec § 6171 pol. 5169
Snížením výdajů 17.000 investice v ZŠ § 3113 pol. 6121 a navýšení výdajů 17.000 Kč služby v ZŠ §
3113 pol. 5169, doplnění UZ u dotace na činnost - les , § 1032 pol. 5169 Kč - 9.166 Kč, § 1032 pol.
5169 UZ 29015 Kč + 9.166, § 1031 pol. 5169 Kč – 8.896 Kč, § 1031 pol. 5169 UZ 29014 Kč + 8.896
Navýšení příjmů:
daň z příjmů FO pol. 1111 Kč 419000 daň z příjmů FO pol. 1112 Kč 21000 daň z příjmů FO pol. 1113
Kč 61000 daň z příjmů PO pol. 1121 Kč 320000 DPH pol. 1211 Kč 1569000
Zeměděl. půdní fond pol. 1334 Kč 3000 Odnětí pozemků plnění funkcí lesa pol. 1335 Kč 1000
Správní poplatky pol. 1361 Kč 9000 Daň z hazardních her a odvod z loterií pol. 1381a 1382 Kč 31000
Daň z nem. věcí pol. 1511 Kč 220000
Transfery NIV pol. 4116 UZ 13101 Kč 15000 UZ 29014 Kč 21136 UZ 29015 Kč 9166
Transfery pol. 4122 UZ 150 Kč 15000 Transfery INV pol. 4216 UZ 17504 Kč 4278647 most Les §
1032 pol. 2111 Kč 360000 Hřbitov § 3632 pol. 2111 Kč 45000
Odpady § 3723 pol. 2111 Kč 20000 OÚ poskytování služeb a výrobků § 6171 pol. 2112 Kč 16000 OÚ
pronájem § 6171 pol. 2132 Kč 14000
Snížení příjmů:
Ubytovací kapacita pol. 1345 Kč 1000 Poplatek za svoz odpadů pol. 1340 Kč 5000
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TKR § 3341 pol. 2111 Kč 26000 Byty služby § 3612 pol. 2111 Kč 31000
Byty nájmy § 3612 pol. 2132 Kč 146000 OÚ fin. operace § 6310 pol. 2142 Kč 16000
Snížení výdajů:
Nákl. na prezentaci § 2143 pol. 5139 Kč 7000 Opravy silnic § 2212 pol. 5171 Kč 1013000
Pasport silnic § 2212 pol. 5179 Kč 68000 Chodníky 4. et. § 2219 pol. 6121 Kč 215000
Kanalizace PD § 2321 pol. 6121 Kč 950000 Vodohospodářství opravy § 2331 pol. 5171 Kč 44000 MŠ
opravy § 3111 pol. 5171 Kč 48000 ZŠ investice § 3113 pol. 6121 Kč 1520000
Knihovna EE § 3314 pol. 5154 Kč 8000 Zpravodaj § 3349 pol. 5139 Kč 3000
Umělecké předměty § 3399 pol. 6127 Kč 2000 TKR opravy § 3341 pol. 5171 Kč 49000
Plocha před ZŠ § 3412 pol. 6121 Kč 1050000 Pojištění hřiště § 3412 pol. 5163 Kč 2000
Sport, nájem § 3419 pol. 5164 Kč 42000 Park opravy § 3429 pol 5171 Kč 6000
VO opravy § 3631 pol. 5171 Kč 22000 Hřbitov, materiál § 3632 pol. 5139 Kč 11000
Pozemky nákup § 3639 pol. 6130 Kč 343000 NO § 3721 pol. 5169 Kč 7000
Kompostéry § 3725 pol. 6122 Kč 74000 Ochrana obyvatelstva § 5212 pol. 5901 Kč 50000
SDH DDHM, rek. Zbrojnice § 5512 pol. 5137 a pol. 6121 Kč 194000
OU neinv. transfery obcím § 6171 pol. 5321 Kč 3000
Fin. vypořádání § 6402 pol. 5364 Kč 1000
Navýšení výdajů:
Les těžba §1032 pol. 5169 Kč 365000 Most rekonstrukce § 2212 pol. 6121 Kč 870000
ZŠ služby § 3113 pol. 5169 Kč 7000 ZŠ průtoková dotace ze ZL Kraje – Trnavský vrch § 3113 pol.
5336 UZ 150 Kč 15000 SOZ dary §3399 pol. 5492 Kč 2000
SOZ pohoštění § 3399 pol. 5175 Kč 48000 Byty opravy § 3612 pol. 5171 Kč 16000
Komunál PHM § 3639 pol. 5156 Kč 2000 Sm. odpad § 3722 pol. 5169 Kč 37000
Plasty § 3725 pol. 5169 Kč 21000 Zeleň v obci § 3745 pol. 5169 Kč 1000
OZ odměny § 6112 pol. 5023 Kč 14000 OU mzdy § 6171 pol. 5011 Kč 54000
OU služby § 6171 pol. 5169 Kč 26000 Fin. operace § 6310 pol. 5144 a pol. 5163 Kč 5000
Doplnění UZ:
Most §2212 pol. 6121 Kč – 4278647; § 2212 pol. 6121 UZ 17504 Kč + 4278647
Les § 1031 pol. 5169 Kč – 12240; § 1031 pol. 5169 UZ 29014 Kč + 12240
ZŠ nádstavba § 3113 pol. 6121 Kč – 5441888; § 3113 pol. 6121 UZ 107517969 Kč + 4625604,8, UZ
107117968 Kč + 272094,4, UZ 1071 Kč + 544188,8
Krizový rozhlas § 2331 pol. 6121 Kč – 72479; § 2331 pol. 6121 UZ 106515974 Kč + 50735, UZ 1061
Kč +21744
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 11 a 12/2018.
5xx) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zastupováním starostou a místostarostou obce na setkáních
MaS Vizovicko Slušovicko a SDO Mikroregionu Slušovicko .
5z)Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo schválit finanční dar ve výši 22.572Kč SK lyžařskému klubu
Trnava, zisk ze sběru kovových odpadů v obci
6a) Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí plánem inventur k 31. 12. 2018.
6b) Zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí s obsahem a závěrem Studie a požaduje paní ředitelky MŠ
a ZŠ práci dopracovat.
6c) Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s pořízením platebního terminálu od KB pro bezhotovostní
platby s měsíčním nákladem 580Kč bez DPH.
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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 8. 2. 2019
5a)Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ
Trnava – konektivita“ firmou Autocont a.s. za cenu díla 687. 000Kč bez DPH.
5b)Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Shromažďovací plocha u ZŠ Trnava“
s firmou WSAEKO s.r.o. s cenou 1.005.996,92 Kč bez DPH.
5c)Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí uvolnění finanční prostředků na akci „Shromažďovací plocha
u ZŠ Trnava“ ve výši 1.005.996,92 Kč bez DPH z obecního rozpočtu a udělení souhlasu s podáním
žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR DT117d82210H.
5d)Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení opravy 2 ks mostů a 2 ks trubních
propustků, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.
5e)Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem na vypsání výběrového řízen, uvolnění finanční prostředků
na akci „Oprava oplocení areálu Hřbitova v obci Trnava“ z obecního rozpočtu a udělení souhlasu
s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR DT117d82210G.
5f) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení opravy školní zahrady, jejich
financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.
5g) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení opravy altánu (učebny) na školní
zahradě a další nezbytné infrastruktury, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti
o dotaci.
5gg) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení Podpora obnovy a rozvoj venkova multifunkční budova SDH a další nezbytné infrastruktury, jejich financování a udělení souhlasu
s podáním žádosti o dotaci DT117d82210E.
5h) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na vybavení počítačové učebny
a nezbytné infrastruktury, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.
5ch) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zajištění projektové a inženýrské
činnosti akce „PPO Trnava u Zlína, extravilán“, jejich financování a udělení souhlasu s podáním žádosti
o dotaci.
5i) Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na odsouhlasení vypsání nabídky na
zpracování Studie proveditelnosti napojení obce Trnava na vodovod VAK Vsetín a VAK Zlín, jejich
financování a udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci.
5j) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 687/2, 715/1, 715/2,
716 a 3053/3 k. ú. Trnava u Zlína od firmy ZENERGO Moravia s.r.o. za cenu za 300.000Kč. Smlouva
se uzavře až po vyjmutí zástavního práva na výše uvedené pozemky.
5k) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 1904, 1905, 1921/19
a 1921/20 k. ú. Trnava u Zlína od A. Kincla za cenu 100Kč/m2.
5l)Obecní zastupitelstvo prodlužuje termín podání nabídek výběrového řízení na zhotovitele nových
webových stránek.
5m) Obecní zastupitelstvo souhlasí s provedením výměny termostatických hlavic, které provede firma
PETAS Petřík s.r.o. za cenu 49.668,50 Kč bez DPH.
5n)Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou TextilEco a.s..
5o) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy pozemku pod obchodem Coop p. č.
600st. a p. č. 966/1 v majetku obce Trnava. Nesouhlasí s prodejem pozemků.
5p) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti na p. č. 762/55 3088/1 k. ú. Trnava u Zlína.
Potrubí bude vybudováno bezvýkopovou technologií.
5r) Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru od firmy ELKOPLAST CZ, s.r.o. dar ve výši
42.210Kč.
5s) Obecní zastupitelstvo souhlasí se stanovením výše služebnosti (věcného břemene) na obecní
pozemky dle Zákona č. 151/1997 Sb. Zákon o oceňování, § 16b, odst. 5 v platném znění. Nelze-li
cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou 10.000Kč.
5t) Obecní zastupitelstvo prodlužuje nabídkové řízení do konce měsíce února.
5u)Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky:
Společnost pro ranou péči-pobočka Olomouc ve výši 1.000Kč,
Spolek přátel hradu Lukova ve výši 0.000Kč,
Nemocnicí Milosrdných bratří Vizovice ve výši 5.000Kč
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5v)Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SDH Trnava ve výši
45.000Kč.
5w)Obecní zastupitelstvo schvaluje kalkulaci nájemného tělocvičny školy pro rok 2019.
5x) Obecní zastupitelstvo preferuje na místě víceúčelové budovy p. č. 721St. domov důchodců s tím,
že investor doloží do konce měsíce února projektovou dokumentaci
5y) Projednání žádosti o povolení průjezdu Barum Czech rally Zlín. Starosta seznámil
zastupitele s požadavkem organizátorů Barum Czech rally Zlín o povolení průjezdu obcí
Trnava pro RZ Kašava a to v neděli 18. 8. 2019 za předpokladu, že organizátor bude
kompenzovat omezení občanů:
a) zajistí opravu značně rozbitých úseků krajské silnice vedoucí obcí, po které bude vedena RZ Kašava,
před rally a po rally tak, aby se kvalita této komunikace udržela, případně zlepšila
b) zajistí opravu místní komunikace, po které bude vedena RZ Kašava, před rally a po rally tak, aby se
kvalita této komunikace udržela. Žadatelem byly předloženy podklady: a) žádost o povolení průjezdu
obcí, b) mapa RZ Kašava, c) propagace obce, d) možnosti výdělku pro obec a její obyvatele. Ústní
informace předal starostovi v měsíci lednu 2019 osobně také organizátor soutěže pan Pavel Konečný.
5z) Obecní zastupitelstvo souhlasí s použitím obecní komunikace do areálu firmy Fytos CZ s tím, že
provoz Fytos CZ a MAMIAN s.r.o. nebude omezen.
5aa) Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo zvýšit nájemné na základě výše uvedeného posudku na 65,00
Kč/m2 od 1. 4. 2019.
5ab) Obecní zastupitelstvo zásadně nesouhlasí s návrhem zajištění financování provozu a činnosti
Obvodního oddělení Policie ČR ve Fryštáku o částku 135.000 Kč.
5ac) Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ Trnava –
střelecký klub o částku 20.000 Kč.
5ad) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 2/2019 a to:
Navýšení příjmů:
fin. vztah ke st. rozpočtu pol. 4112 Kč 26000
pojistné plnění §3113 pol. 2322 Kč 385000
VPP pol. 4116 UZ 13101 Kč 45000
dotace kompostéry 4216 UZ 106515974 Kč 13000
Poplatek ze psů pol. 1341 Kč 19000
Navýšení výdajů:
Opravy ZŠ §3113 pol. 5171 Kč 320000
Fin. operace úrok z úvěru § 6310 pol. 5141 Kč 125000
Kompostéry výběrové řízení § 3725 pol. 6122 Kč 16000
chodníky zimní údržba § 2219 pol. 5169 Kč 27000
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 2/2019.
6a) Zastupitelstvo obce Trnava je připraveno jednat s REMA AOS, a. s. o možné případné spolupráci.
6b) Starosta obce informoval zastupitele o jednorázovém navýšení poplatků za svoz odpadů firmou
Marius Pedersen, a. s. o 2,50%.
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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 15. 3. 2019
Majetkové záležitosti obce
5a) Obecní zastupitelstvo obdrželo výsledky výběrového řízení na zhotovitele „Rozšíření mostu přes
potok Trnávka v obci Trnava u Zlína“. Zadávací řízení bylo umístěno na a www.trnava.cz . Do soutěže
se přihlásily firmy SWIETELSKY stavební spol. s r.o., cenou 1.158.172Kč bez DPH, KKS spol. s r.o.,
cenou 1.214.744,91 Kč bez DPH a firma VAST TERCIA spol. s r.o., cenou 809.599,54 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „Rozšíření mostu přes potok Trnávka
v obci Trnava u Zlína“ firmou VAST TERCIA za cenu díla 809.599,54Kč bez DPH.
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo výsledky výběrového řízení na zhotovitele „PPO Trnava“. Zadávací
řízení bylo umístěno na www.trnava.cz a přímo byly obeslány 3 firmy. ENVICONS s.r.o. s cenou
861.900,00 Kč bez DPH. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. s cenou 919.340Kč a Atelier Fontes, s.r.o.
s cenou 968.250Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na akci „PPO Trnava“ s firmou ENVICONS s.r.o.
s cenou 1.005.996,92 Kč bez DPH.
5c)Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s výsledky výběrového řízení pro nové www stránky obce
firmou Webnia, s.r.o. s cenou 39.000Kč bez DPH.
5d)Obecní zastupitelstvo obdrželo pouze jednu nabídku na obsazení nebytových prostor v budově č. p.
18 v majetku obce Trnava (budova HAF). Nabídku předložila paní Radka Manďáková, která hodlá
nebytové prostory využít jako kadeřnictví. Paní Radka Mahďáková navrhuje provedení úprav
provozních prostor v celkové částce 100.000Kč ve vlastní režii. Požaduje výši nájemného 1Kč/rok po
dobu čtyř let a dále prodloužení nájmu do roku 2027 za cenu nájmu 2.000Kč/měsíc navýšenou o roční
inflaci.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s paní Radkou Manďákovou za výše uvedených
podmínek. Rozpočet stavebních úprav bude nedílnou součástí nájemní smlouvy.
5e)Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č.
SML/0126/19 se Zlínským krajem, ŘSZK příspěvková organizace z důvodu zhotovení stavby „Trnavaautobusová zastávka u ZŠ“.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou s ŘSZK.
5f) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s obcí Ostrata, Smlouva o ukládání biologicky
rozložitelných zbytků biomasy na rok 2019.
5g) Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace RP12-19 Dotace obcím pro JSDH obcí
Zlínského kraje ve výši 127.000Kč.
5h)Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením dotace ve výši 3.000Kč na Velikonoční nohejbalový
turnaj trojic.
5ch) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru pachtu pozemku p. č. 20/12 k. ú. Trnava
u Zlína v majetku obce Trnava.
5i) Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky Mateřské školy Trnava za rok 2018. Hospodářský
výsledek za rok 2018 ve výši 15.963,35Kč byl převeden do rezervního fondu 9.835,35 Kč a fondu
odměn 6.128Kč.
5j) Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky Základní školy Trnava za rok 2018. Hospodářský
výsledek za rok 2018 ve výši 1.059,34 Kč byl převeden do rezervního fondu.
5k) Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním Rallysprintu Kopná za podmínek:
Akce se uskuteční dne 13. 4. 2019 v časovém úseku od 11:00 hod. do 16:30 hod. OZ souhlasí se
dvěma průjezdy.
Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel akce zajistí informovanost obyvatel obce
(zavazujeme se, že všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci seznámíme nejpozději 1
kalendářní týden před konáním akce s bezpečnostními pokyny, přesnými údaji o uzávěrách trati
a průjezdu soutěžních vozidel. V materiálech bude uveden kontakt na vedoucího RZ, na kterého se lidé
budou moci obrátit. Pořadatel akce poskytne přednostní zdravotní zásah i pro neúčastníky rally, za cenu
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přerušení podniku. Podél celé trati rychlostní zkoušky budou rovněž vyvěšeny upozornění o konání
rally. Seznamovací jízdy účastníků rally budou probíhat za dohledu pořadatelů a Policie ČR. Veškeré
specifické dotazy týkající se bezpečnosti je možno vznášet na ředitele rally pana Josefa Minaříka.
Nejpozději 1 týden před konáním akce doložíme na obecní úřad pojištění závodu s garancí odstranění
případných škod a následků, popřípadě oprav komunikací. Tyto situace hlaste řediteli rally panu Josefu
Minaříkovi. V dostatečném předstihu před soutěží (nejpozději 14 dnů před konáním akce) budou na
obecní úřad dodány tiskové materiály, které budou obsahovat časový harmonogram závodu, mapu
s časy dopravních uzavírek, mapu a zabezpečení obce během rychlostní zkoušky. Řádné rozmístění
dopravního značení a pořadatele podél celé trati. Po skončení rally vyčistíme neprodleně okolí trati
rychlostní zkoušky od odpadků po divácích a věcí souvisejících s pořádáním rally. Do 3 dnů po skončení
rally provede pořadatel společně se starostou obce fyzickou prohlídku obecních komunikací, kdy se
zavazuje, že veškerá poškození opraví v termínu do 14 dnů od skončení akce a povrch komunikací bude
nejméně ve stejné kvalitě, jako před samotným konáním akce či před seznamovacími jízdami. Pořadatel
doloží přílohu k žádosti, grafické znázornění rychlostní zkoušky. OZ důrazně upozorňuje pořadatele,
aby osobně seznámil majitele pozemků v místní části Papradná (od křižovatky na Všeminu) s průběhem
rally a zajistili pořadatelskou službu, aby nedocházelo k neoprávněným vstupům a ničení soukromých
nemovitostí.
5l) Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním testování závodních vozů Kresta Racing s.r.o. na
místních komunikacích obce za podmínek:
Akce se uskuteční v časovém úseku od 09:00 hod. do 12:30 hod..
Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel akce zajistí informovanost obyvatel obce
(zavazujeme se, že všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci seznámíme nejpozději 1
kalendářní týden před konáním akce s bezpečnostními pokyny, přesnými údaji o uzávěrách trati
a průjezdu testovaných vozidel. Řádné rozmístění dopravního značení a pořadatele podél celé trati.
Organizační záležitosti obce
6a) Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s umístěním VO na p. č. 3080/2 k. ú. Trnava u Zlína
v majetku obce Trnava.
6b) Zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na provoz a činnost
Obvodního oddělení Policie ČR ve Fryštáku.
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Chcete vědět více o dění v Trnavě?
Přihlaste se k odběru MOBILNÍHO ROZHLASU a dostávejte SMS zprávy o dění přímo do Vašeho
mobilního telefonu.

Trnavský FACEBOOK
Jdeme s dobou, a proto nás můžete
sledovat i na Facebooku. Všechny
události, fotografie, či pozvánky
obdržíte jako první. Stačí vyhledat
naši stránku a kliknout na „To se mi
libí“

Redakční rada Trnavského zpravodaje:
Marie ČERNÍČKOVÁ
Zuzana GERŽOVÁ
Tomáš HUBÁČEK
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