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1 Nový povrch na hřišti u ZŠ 

2 Nové šatny v ZŠ 

3 Nové šatny v MŠ 

4 Místnost nad tělocvičnou ZŠ 
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Činnost SDH Trnava  

Začátkem měsíce dubna, naši hasiči, Marek Soukup, David Matúšů a Pavel Gerych, absolvovali úspěšně 
zkoušky odbornosti, a to hasič III. stupně a strojník, gratulujeme! Proběhlo také školení manipulace se žebříkem 
a jeho revize. Již tradičně jsme se zúčastnili jubilejní XX. Mezinárodní hasi čské pout ě na Sv. Hostýn ě, 
v sobotu 27.4.2013. 
S příchodem jara jsme udělali velkou brigádu, kdy jsme zkontrolovali hasičskou techniku a  uklidili celou 
zbrojnici a okolí. 
SDH TRNAVA má v sou časné dob ě  7 AKTIVNÍCH DRUŽSTEV: 
MUŽE „A“, MUŽE „B,  ŽENY „A“,  ŽENY „B“,  MLADŠÍ ŽÁKY,   ST ARŠÍ ŽÁKY „A“, STARŠÍ ŽÁKY „B“  

 Sportovní hasičská sezóna 2013 nám letos začala netradiční soutěží 19.5.2013 v Dobroticích, kde jsme zkoušeli naši novou 
mašinu „Andělu“. Dále jsme se zúčastnili pohárové soutěže 25.5.2013 v Ludslavicích. Andělu jsme na těchto dvou soutěžích 
„zajeli“, což se projevilo na I. kole požárního sportu 
11.okrsku ve Slušovicích.  Zúčastnily se dvě družstva 
mužů, dvě družstva žen a samozřejmě i děti ☺ 
Ve Slušovicích se nám zadařilo „Ženy A“ vyhrály 1. 
místo, přičemž postoupily na okresní kolo požárního 
sportu. „Muži A“ obsadili 2. místo. 
Naši „muži A“ se 7.6.2013 zúčastnili noční soutěže 
v Léskovci, dále následovala noční soutěž 15.6.2013 
v Zádvěřicích, kde i naše ženy zkoušely štěstí. 
22.6.2013 se „Ženy A“ vydaly na postupové okresní 
kolo v požárním sportu na Březové, byla to velmi 
náročná celodenní soutěž při vysokých teplotách. 
Problémy, které jsme měly před soutěží s úrazy, se 
projevily, dovezly jsme těžce vybojované  6.místo. 
Naši „Muži A“ se přihlásili do Jihovalašské noční ligy, 
kde se zúčastnili těchto soutěží: 
22.6.2013 – Noční soutěž v Loučce  
29.6.2013 – Vysoké pole, 3.8.2013 – Drnovice, 
10.8.2013 – Vrbětice  Celkem se zúčastnilo noční ligy 55 družstev, naši muži skončili na 36. místě. Věří, že příští rok budou v první 
desítce ☺ a své výsledky zlepší, přičemž „ženy A“ se chtějí přihlásit příští rok do této ligy také. 
29.6.2013 jsme se účastnili soutěže na Veselé a to v síle 2 družstev žen, 2 družstev mužů,  našim „ženám A“ se opět dařilo a 
vyhrály 1. místo a současně udělaly nejlepší čas 21,94 s. 
6.7.2013 následovala pohárová soutěž na Hrobicích, kde se nám moc nedařilo, ale zúčastnily se opět 4 družstva☺ 
20.7.2013 jsme se zúčastnili se 4 družstvy,  noční soutěže v Kašavě, kde naše „ženy B“ vyhrály 2. místo.  
17.8.2013 muži nad 35 let s velkým nasazením bojovali na pohárové soutěži v Březové, kde obsadili 6. místo. 
Současně  se konala pohárová soutěž v Želechovicích, kde jsme šli do náročnějšího terénu, ženám se tento terén podařilo zdolat, i 
když jsme se umístili na 6. místě, jsme spokojené, že jsme ten strmý kopec vyběhly a sestřelily terče ☺. Příští rok snad to vyjde a 
dovezeme pohár. 



Trnavský zpravodajTrnavský zpravodajTrnavský zpravodajTrnavský zpravodaj    
 
Jako každý rok jsme se zúčastnili srazu Trnav,  který se  konal ve dnech 30.8. – 1.9. v Trnavě pri Laborci na Slovensku, kde naši 
muži zabojovali a vyhráli 2. místo ve štafetě 8x50m, 3. místo v požárním útoku, 2. místo ve štafetě jednotlivců, přičemž celkově se 
umístili na 3.místě. Sraz se velmi vydařil, a doufáme, že příští rok bude ještě lepší. 
Po srazu jsme se zúčastnili se 4 družstvy pohárové soutěže v Neubuzi, kde před útokem tři soutěžící museli proběhnout štafetou, 
přičemž jeden soutěžící si lehl na lehátko a zbylí dva ho museli přenést do vyhrazeného prostoru, pak proběhl požárnímu útok.  
Požární sport není jen o klasickém útoku, který si můžeme nacvičit, ale i o nečekaných situacích na které musíme reagovat, 
samozřejmě co nejrychleji a správně ☺. 
Během roku jsme se 
nezabývali jen 
sportem, ale také 
jsme dělali brigády, 
abychom udrželi jak 
techniku, tak sbor 
dobrovolných hasičů 
v chodu. Dělali jsme 
brigády na 
tréninkovém hřišti. 
Uklidili zbrojnici po 
rekonstrukci. 
Připravili jsme 
stánek ke příležitosti 
poutě v Trnavě, 
v měsíci červnu od 
5.6 – 7.6.2013 jsme 
pořádali  
materiálovou sbírku 
pro zaplavené. Moc 
děkujeme všem za 
pomoc.  

V září 14.9.2013 SDH Trnava pořádala SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do této akce 
zapojili. Elektrospotřebiče budou odvezené firmou, která následně tyto spotřebiče ekologicky zlikviduje. 
Co plánujeme do konce roku?   
„Cht ěli bychom Vás tímto pozvat na Hasi čskou zábavu, která se uskute ční 16.listopadu 2013 . K tanci a poslechu bude 
hrát skupina KOSOVCI“. 
Závěrem chceme pod ěkovat všem sponzor ům,  kte ří nám pomohli zakoupit dresy a zajistit novou mašin u „And ělu“. 
Poděkování pat ří i obecnímu ú řadu za podporu  

Zpráva zásahové jednotky SDH Trnava  
Během toho roku se zásahová jednotka zúčastnila tří 
zásahů a to: 
27.4.2013 – byl vyhlášen poplach požár lesního porostu 
v obci Podkopná Lhota. Po příjezdu na místo zásahu byl 
proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o 
požár lesního porostu v těžce dostupném místě lesa. Bylo 
započato roztažení dopravního vedení, kterým byl požár 
následně lokalizován a poté také zlikvidován. 
4.5.2013 se zásahová jednotka zúčastnila námětového 
cvičení v Neubuzi. 
16.6.2013  v pozdních hodinách naše zásahová jednotka 
vyjela k hlášenému požáru v RD v obci Trnava, kde po 
příjezdu, byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, 
že došlo k drobnémuzahoření na půdě RD.          Naše 
motto:     „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“   

Vlasta Chmelařová 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Plánované akce vPlánované akce vPlánované akce vPlánované akce v    obci podzim 2013obci podzim 2013obci podzim 2013obci podzim 2013     

Sběr nebezpečného odpadu  5.10.  Volby do PS   25. – 26.10. 
Sběr starého papíru  začátek října Zábava pořádaná SDH  16.11. 
Sběr železného odpadu  19.10.  Rozsvícení vánočního stromu  6.12.  
Lampiónový průvod   24.10.     
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Zimní radovánky byly ukončeny a děti nastoupily plnou parou do příprav a tréninků na jarní kola Hry plamen. Toto kolo pro účast a 
náročnost bývá ve dvou dnech, první je plný štafet (4x60, dvojic, CTIF, jednotlivců), druhý den jsou požární útoky. Naše děti 
nastoupily za mladší a starší žáky po devíti. Jejich úsilí a práce se odrazila ve výsledcích těchto dvou dní, podzimního kola a 
celoroční činnosti. Hrdě odešly a 
to z celého okresu Zlín mladší 
na 8. místě, straší v poněkud 
větší konkurenci na 7. místě. 
Své síly tady poměřili i 
jednotlivci: Eva Vyvlečková, 
Dominika Polášková, Matěj 
Polášek a Martin Vrána. Nejlépe 
se umístila Dominika Polášková 
a to na 5. míst ě. 
1.6. Okrsková soutěž ve 
Slušovicích – děti dostávaly 
před soutěží nové dresy a šly 
hrdě bojovat za velký nápis co 
mají na zádech „SDH 
TRNAVA“!!! Ve štafetách dvojic, 
4x60 a požárních útocích byla 
znát jejich pilná jarní příprava. 
Tato soutěž byla velkým 
triumfem, mladší získali 2. 
místo,         starší „A“ 1.  místo a starší „B“ 3.místo. BLAHOP ŘEJEME  
Sezóna se převalila do teplejších dnů a bojovnost děti neopouštěla. 
22.6. Želechovice – starší 1. místo, mladší 3.místo 
29.6. Veselá - účast Zlínské ligy, což je velká konkurence – mladší 4. místo, starší „A“ 5. místo, starší „B“ 8. Místo 
12.-13.7. tradiční dvou denní 
výšlap na sv. Hostýn. Trošičku 
nás potrápily přeháňky, ale 
vše se ustálilo. Letošní rok 
nás šlo 35 poutníků z toho 20 
dětí, 10 za námi ještě dojelo 
páteční odpoledne. 
20.7. Provodov pohárová 
soutěž mladší 1.místo , starší 
4. Místo 
27.7. Lukov účast Zlínské ligy. 
Soutěžili jen starší, část dětí 
se musela vyzvednout na 
táboře. I pro účast takové 
konkurence se umístili na 8. 
místě, tato soutěž pro toto 
družstvo hodně znamenala. 
Byla totiž jejich poslední 
společná. Toto družstvo 
starších po obnovení mladého 
hasiče od roku 2007 bylo 
spolu nejdéle a složení se 
neměnilo. Roky běží a my 
jsme museli uvolnit Elišku 
Vyvlečkovou, Kamilu 
Kozubíkovou a Dominiku 
Poláškovou z řad Soptíků do 
řad dospělých hasičů. Patří jim velké poděkování za jejich úsilí, snahu, výsledky a práci odvedenou v mladém hasiči. 
7.9. první soutěž v sezóně Neubuz. Tento den pro nás nezačal moc vlídně, zjištění závady na mašině bylo kruté a znamenalo stop 
soutěži. Děti byly smutné, ale ne dlouho SDH Neubuz se nabídlo, že nám mašinu zapůjčí a tímto jim děkujeme. Děti se účastnily a i 
přes to, že mašinu nikdo neznal se umístily mladší na 4. místě  a  starší na 5. místě. 
V roce 2013 rozjezdem nové sezóny nás čeká 21.9. noční soutěž v Bochoři u Přerova, 12.10. podzimní kolo Hry Plamen, 
pojezdová soutěž, brigáda, fotbalový vánoční turnaj a samozřejmě diskotéka na ukončení roku.Na fotky a dění kolem hasiče se 
můžete podívat na stránkách www.sdhtrnava.rajce.idnes.cz nebo se stát členem a tím mít přehled o akcích na sociální síti 
Facebook - FanClub SDH Trnava,  psát můžete na sdhtrnava@email.cz. 
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Chceme moc pod ěkovat všem , co nám 
pomáhají s d ětmi a zvlášt ě velké DÍKY od nás 
Zdeňkovi B řezíkovi, Pavlovi Zbrankovi za 
údržbu a opravu naší mašiny od   roku 2007 a 
Davidovi Mat ůšů za přepravu d ětí na  tréninky a 
sout ěže.  
Děkujeme i Obecnímu ú řadu Trnava za 
podporu p ři úprav ě naší mašiny.  

Začátkem záři proběhne nábor do mladého hasiče. 
Bereme všechny děti od 6 let (dovršených v roce 
2014) do 15 let (dovršených po 1. záři 2013)! 
Mladý hasič je kroužek pro rodiče finančně 
nenáročný. Za dítě se platí poplatek 50,- na rok, 
který se odesílá na OSH ZLÍN. Na Hasičské 
zbrojnici jsme každý čtvrtek vždy od 15:00, děti 
máme rozděleny vždy po hodině dle družstev a 
věkové kategorie. 
Pro zájem a jakékoli info. volejte 739 666 817 Eva 
Vajďáková, 728 883 544 Helena Březíková. 

                                                                                                                                                                                        Eva Vajďáková 

PROBĚHLÁ SBÍRKA PRO ZAPLAVENÉ OBCE A MĚSTA 
Korunka Luhačovice společně s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje oslovila dobrovolné hasiče s materiálovou sbírkou 
pro zaplavené obce a města. 
5.-7.6.2013 byla Trnavská zbrojnice této sbírce otevřena. Všechny vámi přinesené věci byly sepsány do 
přidělených tabulek.  Finanční prostředky byly také sepsány a poslední den za ně dokoupeny všechny potřebné 
materiály. 
Vše jsme přetřídili a odvezli vozíkem a třemi naplněnými auty na hasičskou zbrojnici ve Zlíně, kde se společně 
s ostatními věcmi naložily do dvou kamionů a přepravily do obcí Ústeckého kraje. 
Děkujeme všem občanům Trnavy za vstřícný přístup k této sbírce s humanitární pomocí!!!                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                 SDH TRNAVA 

_________________________________________________________________ 

TJ SOKOL TRNAVA ODDÍL KOPANÉ - MUŽI. 
Fotbalový oddíl mužů TJ Sokolu Trnava po skončené jarní 
části sezony 2012/2013, se umístil v konečné tabulce na 
velmi pěkném 2.míst ě a začal svou novou sezonu 
2013/2014 přípravou v domácím prostředí od 26.7. 2013 
tréninky ve středu a v pátek na travnatém hřišti. 
Od 18.8 2013 jsme začali též využívat nově zrekonstruované 
hřiště u tělocvičny základní školy s umělým povrchem. 
Hráčský kádr TJ Sokolu Trnava  pro podzimní část 
sezóny 2013.  
Branká ři : Malaník, Vahala. 
Obránci  : Čala S., Kučera, Zbranek, Bořuta J., Chytil, 
Hrnčiřík. 
Záložníci : Hradilík, Matúšů, Kresta, Slováček, Knedla, 
Sedláček, Čala M. 
Útočníci: Bořuta R., Štěpánek, Malčík, Soukup. 
Příchody : Chytil – FC Fastav Zlín (přestup) , Matúšů – FC 
Slušovice (přestup) , Malaník – FC Slušovice (hostování do 
31.12 2013) 
Odchody (hostování do 31.12. 2013 ) : Škrabana – 1.SK. 
Metropol Podkopná Lhota.                                                                                                                                                                                                   
                                                   Stanislav Chytil - trenér                                                                                                                  

TJ SOKOL TRNAVA ODDÍL KOPANÉ – ŽÁCI 
Po dosažení 2. místa v loňské sezóně zahájili žáci 
fotbalovou přípravu 7.8.2013 jako každoročně  dvoufázově 
systémem středa – pátek na travnatém fotbalovém hřišti v 
Trnavě. Po jarní sezóně nás opustili z důvodu dosažení 
věkového limitu pro kategorii žáků Ondra Zbranek a Tomáš 
Váhala, kteří byli oporami po celou minulou sezónu. Zvláště 
Ondra Zbranek se stal jedním z nejlepších střelců v celém 
okrese v žákovské kategorii.  
V této sezóně dojde k obměně složení naší skupiny, kdy 
některé obce opět založily žákovské družstva z mladších 
žáků a některé obce zase žáky pro nedostatek hráčů zrušily. 
Skupina žáků pro sezónu 2013/2014 se skládá z družstev:  
Štípy, Kostelce, Lůžkovic, Lukova, Příluk, Hvozdné a Trnavy. 
Do přípravy se zapojili i někteří noví mladí hráči: František 
Holík a Jakub Vrána. Chtěli bychom i touto formou oslovit 
další možné zájemce z řad žáků a jejich rodiče, aby nás přišli 
kdykoliv navštívit při trénincích na fotbalovém hřišti: středa 
16,20  – 18,30 hodin, a v pátek od 16,20  – 18,00 hodin. 
V případě zájmu Vás rádi přivítáme v našem týmu!  

Petr Zbranek – trenér 
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Zprávy zZprávy zZprávy zZprávy z    naší školynaší školynaší školynaší školy    
Nový školní rok 2013/2014 jsme začali v naší škole opravdu 
nově. Hned při vstupu do budovy nás čeká velká novinka - 
posezení pro čekající rodiče nebo žáky. Přes prázdniny zmizely 
z přízemí staré drátěné šatny a nás uvítaly nové šatní skříňky. 
Celá chodba je také barevně vymalovaná, zmizely staré obklady 
z  kachliček  a  máme novou podlahu. 
 

Prostor mezi uličkami skříněk vyplňují lavičky k přezouvání. 
Každý z žáků má od skříňky svůj klíček. Na vánoční a velké 
prázdniny se šatny kvůli úklidu vyklízejí. V letošním roce chodí 
do naší školy 108 žáků! V první třídě byli  2.září při zahájení 
školního roku představeni tito noví školáčci:  

Petr Daňa, Marek Kopl, Daniel Mahďák, Martin Mahďák, 
Šimon Marek, Jiří Matúšů, Robin Suchánek, Jakub Vrána, 
Nela Bečicová, Lucie Bednaříková, Aneta Geržová, Adéla 
Jarolímová, Kristýna Knedlová, Anna Marková, Julie 
Mojsjuková, Amálie Pavelková, Veronika Řezníková, 
Alexandra Štefková, Klára Vajďáková a Viktorie Žůrková. 
Druháci a třeťáci , stejně jako čtvrťáci a páťáci mají 
vyučování ve spojených ročnících. Učitelský sbor máme 
stabilní – ve stejném složení jako v minulém roce :  Helena 
Vývodová,  Alice Náplavová, Jana Śpačková, Adéla 
Pavelková, Iveta Horáková, Hana Bartíková, Vladislava 
Mžourková, Eva Staroveská a vychovatelka školní družiny 
Kateřina Garguláková. Správními  zaměstnanci jsou nadále 
Božena Hanulíková (kancelář), Josef Gabrhelík (školník, 
topič), Věra Polaštíková a Marie Pavelková (úklid), Eva 
Barbořáková, Miriam Hradilíková a Jana Mánková  
(kuchyně). 

 
Na konci června jsme se při 
slavnostním ukončení školního roku, 
které se konalo na hřišti díky Klubu 
rodičů, rozloučili s těmito deváťáky  - 
jsou to : 
Kateřina Bečicová – Arcibiskupské 
gymnázium Kroměříž 
Eliška Bořutová – Střední škola prof. 
Zdeňka Matějíčka Ostarav-Poruba, 
obor cukrář 
Radek Majar – Střední průmyslová 
škola Zlín, obor slaboproud 
Dominika Polášková – Tauferova 
střední odborná škola veterinární 
Kroměříž 
Kristýna Srovnalová – Střední 
odborná škola gastronomie a 
obchodu Zlín, obor kuchařka 
Vojtěch Vyvlečka – Střední 
průmyslová škola polytechnická COP 
Zlín, obor mechanik seřizovač 
Ondřej Zbranek – Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín, obor reprodukční grafik pro média   
                                                                   Přejeme hodně štěstí a zdraví při dalším studiu. 
O prázdninách pořádala naše škola tradiční letní tábor pro děti. Ten letošní se konal v době od 21. do 31.července 2013 na 
Královci.  Putovali jsme s cestovními kancelářemi Adventure Travel, CK Zbranek, Šneko-sovy, Let Sun, Fláj Skáj a Omelka Travel 
kolem světa. Při společných hrách jsme se pobavili poznáváním života a zajímavostí v různých částech světa. Počasí nám přálo 
úplně dokonale – takže jsme si užili i koupání ve Valašských Kloboukách. 
Foto z tábora jsou k vidění na webových stránkách školy. 
             Škoda, že to vždycky tak rychle uteče…ale za rok jedeme zase !  
Pravděpodobný termín dalšího tábora je 3.-13.8. 2014 na Smraďavce.      Mgr. Helena Vývodová 

Děkujeme Obecnímu zastupitelstvu v Trnav ě za 
rekonstrukci v p řízemí naší školy –nové šatny a za nový 
povrch školního h řiště. 
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Škola po setm ění 
Na konci školního roku 2013 měly děti z 1. stupně možnost poznat školu po setmění.  Začali jsme procházkou k Hudečkům, kterým 
moc děkujeme, za zajištění táboráku a povození dětí na koni. Večer si děti v tělocvičně zahrály pár společenských her, zatančily na 
diskotéce a připravena byla i stezka odvahy. Podpisem na konci strašidelné procházky po škole děti potvrdily svou kuráž a mohly 
spokojeně ulehnout do spacáku. Abychom rodiče nebudili v sobotu ráno moc brzy, zahráli jsme si hru na jezdce a koně. 
 Spaní ve škole se líbilo nejen dětem, ale i paní učitelkám, které měli radost, jak si to děti užily. Snad akci zase brzy zopakujeme. 

Taneční kroužek  
V loňském roce si děti z tanečního kroužku nacvičily pohybovou skladbu – KOVBOJSKÝ REJ. S touto skladbou vystupovaly na 
plesech, přehlídkách, besídkách a soutěžích. Na regionální přehlídce ve Zlíně si děti vysoutěžily zlaté ocenění a postoupily do 
kraje, kde získaly ocenění stříbrné. Gratulujeme.  
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Poslední týden ve  
škole ve znamení 
 sout ěží 

Poslední dny ve škole  
si žáci mohli užít při hraní  
a soutěžení. Začali jsme  
během do schodů,  
pokračovali turnajem  
v ringu, a poslední školní  
den jsme po vzoru  
pevnosti Boyard dobývali  
pevnost Školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Eva Staroveská 
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Z Á P I S 
z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, 
které se konalo dne 18.03.2013 
- OZ schválilo rozpočet obce na rok 2013 jako schodkový. 
Výdaje rozpočtu budou činit 15.289.000,- Kč, v příjmové 
části byla schválena položka 8115 – financování z běžného 
účtu obce ve výši 635.800,- Kč.  
- OZ projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného 
břemene s firmou E.ON distribuce,a.s. na stavbu „Trnava – 
pí Špačková, rozšíření sítě NN“. 
- OZ schválilo dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování 
plynárenského zařízení v obci na rok 2012 s firmou JMP 
NET, s.r.o., Brno. 
- OZ schválilo vyúčtování dotace na sport za rok 2011, 2012, 
které předložil TJ Sokol Trnava – oddíl fotbalu, oddíl 
volejbalu, SK lyžařský klub Trnava a Střelecký kroužek 
Trnava. 
- OZ projednalo návrh vlastníka víceúčelové budovy v obci 
na odprodej nedokončené stavby ve výši 3,5 mil. Kč. Obecní 
zastupitelstvo rozhodlo, že částka je příliš vysoká. Pověřilo 
starostku obce jednáním o snížení prodejní ceny.   
-  OZ souhlasí s částkou 350,- Kč na hodinu za pronájem 
tělocvičny  pro externí zájemce.  Pro místní sportovce a 
kroužky zůstává pronájem bezplatný. 
- OZ schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola Trnava za rok 2012. Zároveň schválilo 
výsledek hospodaření ZŠ Trnava za rok 2012 ve výši 
6.181,25 Kč. Tato částka bude převedena do rezervního 
fondu. 
- OZ projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO Mikroregion Slušovicko za rok 2012. 
- Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na 
nákup nosiče kontejnerů pro převoz biologického odpadu + 5 
ks kontejnerů. Dotace bude podána na SFŽP. Možnost 
získání dotace ve výši 90 % z ceny, 10%  dofinancuje obec + 
náklady na zpracování žádosti. 
- Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
„Velikonoční turnaj v nohejbalu“ ve výši 1 tis. Kč a dále 
poskytnutí příspěvku 1 tis. Kč na koncert, který se bude 
konat v kostele 31.3.2013 v 16 hod. 
Dále zastupitelstvo schválilo předání finanční částky 1 tis. Kč 
panu Pavlu Bečicovi za 40 bezpříspěvkových dárcovství 
krve. Panu Bečicovi bude poděkováno v Trnavském 
zpravodaji. 
Z Á P I S 
z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, 
které se konalo dne 10.04.2013 
-  OZ opětovně na žádost více než 3 členů zastupitelstva 
projednalo průjezd obcí vozů Rally Sprint Kopná dne 
11.5.2013. Průjezd vozů – RZ byl zastupitelstvem schválen.  
- OZ  schválilo přestěhování obecní knihovny do prostor 
hasičské zbrojnice z důvodu přestavby tělocvničny u ZŠ. 
Zároveň odsouhlasilo náklady na opravu budovy hasičské 
zbrojnice, tzn. změnu rozpočtu č. 1. 
- OZ souhlasí s podpisem smlouvy na zpracování 
výběrového řízení k akci  pořízení techniky na separaci a 
svoz biologických odpadů . Po 1.5.2013 bude vyhlášeno 
výběrové řízení. 
- OZ souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na zpracování 
výběrového řízení na pořízení techniky do lesa – traktor a 
příslušenství. 
-Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku v majetku 
obce manželům Reimannovým a to parcelu 967/1 o výměře 
94 m2. Tento pozemek manželé Reimannovi dlouhodobě 
užívají. Bude vyvěšen záměr v souladu se zákonem o 
obcích. 
- OZ rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci 
tělocvičny u ZŠ v Trnavě. 
                                                       

Z Á P I S 
z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, 
které se konalo dne 14.06.2013. 
-  Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s celoročním 
hospodařením obce Trnava za rok 2012 s výhradou.  
 - Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 
2012. Výsledek hospodaření obce je 2.399.976,- Kč 
- OZ schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy Trnava 
za rok 2012 ve výši 10.379,27 Kč a rozhodlo o rozdělení HV 
ve výši 4.379,27 Kč do rezervního fondu a 6.000,- Kč do 
fondu odměn. 
- Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku v majetku 
obce manželům Reimannovým a to parcelu 967/1 o výměře 
94 m2 za částku 40,- Kč/m2. 
-Zastupitelstvo obce schválilo výkup pozemků pod  nově 
vybudovanými chodníky v obci – Jedná se o pozemek o 
rozloze 12m2 od manželů Šimarových, dále pozemek o 
rozloze 14 a 16 m2 od manželů Reimannových,Hostince na 
Rozcestí a manželů Vraníkových – celkem 51 m2 a  to za 
cenu 40,- Kč/m2. 
- Zastupitelstvo obce souhlasí s výkupem pozemků na 
fotbalové hřiště pod obcí za cenu 120,- Kč/m2. Zároveň 
pověřilo starostku obce podpisem smluv s vlastníky 
pozemků. 
- Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem 
smlouvy o výpůjčce s  firmou EKO-KOM, a.s. – 2 ks 
kontejnerů na sběr skla. 
-OZ souhlasí s výměnou oken na Hasičské zbrojnici za cenu 
61.734,- Kč, kterou provedla firma Decro Bzenec, dále 
rozhodlo o výměně oken v šatnách a sprchách v tělocvičně 
ZŠ. 
- OZ zamítlo žádost ZŠ Trnava na uvolnění prostředků 
z rozpočtu obce na zhotovení vestavěných skříní.  
- OZ rozhodlo, že pokud bude rekonstrukce tělocvičny 
probíhat v termínu, budou v sociálkách /sprchy, šatny, WC/ 
provedeny další postupné opravy – výměna obkladů, 
vodoinstalace, malířské  a natěračské práce, stolařské 
práce. Činnosti, které nebudou muset provádět odborníci, 
provedou zaměstnanci obce a studenti.   
- Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutou finanční 
výpomocí obci Putim v Jihočeském kraji ve výši 20 tis. Kč na 
likvidaci škod po povodních. 
- OZ vyhovělo žádosti ZŠ Trnava a TJ Sokol Trnava a  
odsouhlasilo  pokládku umělého trávníku na hřiště u ZŠ. 
Zároveň pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o dílo 
s firmou Fannysport Zlín a rozhodlo o změně rozpočtu obce.  
- OZ souhlasí se změnami rozpočtu obce na rok 2013 a to: 
V příjmové části: 
+ 456 tis. dotace na techniku do lesa 
+ 227 tis. veřejně prospěšné práce – Úřad práce 
+ 63 tis. Kč vrácení mylné platby – Ing. Dubina – územní plán obce 
+ 90 tis. Kč – daň z příjmu obce 
Ve výdajové části: 
+ 1.300 tis. Kč – pokládka umělého trávníku na hřišti u ZŠ, oplocení, 
osvětlení 
+  400 tis. Kč – navýšení výdajů za nákup pozemků na fotbalové 
hřiště 
1.200 tis. Kč převod z paragrafu 3639 na 1032 – technika pro práci 
v lese 
+ 2.000 tis. Kč – navýšení výdajů za nákup nákladního vozu – 
nosiče kontejnerů 
+ 90 tis. Kč – daň z příjmu obce 
+ 100 tis. Kč opravy na HZ 
+ 67 tis.technické zhodnocení budovy HZ – výměna oken 
+  227 tis. VPP – vyplacení odměn zaměstnancům 
+ 20 tis.Kč – příspěvek obci Putim – na likvidaci škod po povodni 
- OZ projednalo prodloužení nájmu v obecním bytě na domě čp. 18 
paní Marii Kalivodové. 
Nájem bude prodloužen do 30.6.2014 a dále paní Lence 
Vajďákové prodloužení nájmu v bytě na MŠ v Trnavě do 
15.2.2014.  
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Zprávičky zZprávičky zZprávičky zZprávičky z    trnavské školičkytrnavské školičkytrnavské školičkytrnavské školičky    
Jede vláček tam i zpět, vrátil se nám v pořádku. Přivezl nám 

z prázdnin zpět, tu trnavskou posádku. 

Dovolte, abych Vás všechny po prázdninách srdečně 
pozdravila a napsala pár řádků o tom, co všechno se u nás 
změnilo, jak jsme v naší školičce zahájili nový školní rok, co 
nás všechno čeká a na co se nejenom děti mohou těšit. Děti 
přivítala školka v novém kabátu. Přes prázdniny, za 
finančního přispění obecního úřadu v Trnavě, proběhla 
rekonstrukce některých vnitřních prostor budovy. Děti si 
mohly uložit svou obuv do zbrusu nových botníků a 
v šatnách na ně netrpělivě čekaly nové skříňky a nástěnky. 
Ty budou využity během celého školního roku k prezentaci 
dětských prací a rodiče zde najdou důležité informace nejen 
o průběhu předškolního vzdělávání jejich ratolestí, ale 
sdělení o všem dění a akcích v naší MŠ. Ve třídě Méďů děti 
přivítala téměř nová třída a herna, s novou podlahou 
a krásnými kryty na topení. Paní učitelky  2. třídy využily 
veškerý prostor pro vytvoření hracích koutů – center aktivit – 
které děti během celého roku využijí ke svému vzdělávání a 
všestrannému rozvoji. Touto cestou bych chtěla upřímně 
poděkovat zřizovateli a paní starostce za pomoc a spolupráci 
při rekonstrukci školky a  také všem zaměstnancům, kteří se 
podíleli na ,,velkém úklidu“a přípravě nového školního roku. 
A jak jsme začali? Zářijová rána bývají v mateřské škole 
slzavým obdobím. Velká změna nastává zejména v životě 
tříletých nejmenších dětí, které vyměnili pohodový život 
doma s maminkou a tatínkem za zcela nový režim. I 
některým větším dětem se tu a tam zaleskne slzička v očích, 
ale všechen smutek a stesk za pár chvil opadne a vlídný 
přístup pí.učitelek dovede  z části nahradit maminčinu náruč 
a za pár chvil není po slzách ani památky . Dětičky si 

spokojeně hrají a seznamují se se vším, co je obklopuje a 
těší se na to, co nového je čeká.A co všechno pro děti a 
rodiče připravujeme? Děti a jejich rodiče jsme přivítaly ve 
stejné sestavě zaměstnanců, jako loňský školní rok. Hned 
v prvním týdnu proběhla zahajovací schůzka s rodiči, kde 
jsme si vyjasnili organizační záležitosti chodu MŠ a změny 
v placení stravného a školného. Rodičům je nabídnuta 
pomoc a spolupráce ve všech oblastech týkajících se pobytu 
jejich dětí v našem předškolním zařízení. Děti čekají hned 
v prvních týdnech oblíbené celodopolední vycházky do 
přírody, kde opět budeme plnit úkoly z oblasti 
environmentální výchovy, budeme se seznamovat s okolní 
přírodou a podílet se na její ochraně. Opět k nám zavítá 
lektorka ze sdružení ,,Zdravá 5“, která dětem hravou formou 
přiblíží zásady zdravého životního stylu a zdravé 
životosprávy. Čekají na nás v divadle ve Vizovicích, 
divadelní představení v MŠ organizujeme dle nabídek. 
V dalších měsících se budeme těšit na rodiče, kteří společně 
s dětmi uplatní svoji kreativitu, zručnost a fantazii při 
společných podzimních tvořeních nebo předvedou své draky 
na odpolední ,,Drakiádě“. Výčet všech aktivit je opravdu 
velký. Roční plán akcí je zveřejněn na našich webových 
stránkách a je průběžně doplňován. Aktuální dění je 
upřesněno na nástěnkách jednotlivých tříd a ve vestibulu 
budovy u hlavního vchodu. 
Děkuji všem rodičům, přátelům, sponzorům a milým lidičkám 
za pomoc a spolupráci a věřím, že i nadále je naším 
společným krédem  vytvořit pro děti to nejlepší prostředí a 
podmínky k jejich výchově a vzdělávání. Vždyť předškolní 
dítě je jako nepopsaná kniha – co do ní vepíšeme se nám 
tisíckrát vrátí! 

 

Přeji všem krásné a pohodové podzimní dny.    Marcela Hanulíková a celý kolektiv MŠ Trnava                                                                                 
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Úmrtí:     
Matúšová Libuše  17.4.2013 č.p. 213 
Pavelková Marie  21.4.2013 č.p. 289 
Slováčková Vojtěška 22.5.2013 č.p. 20 
Gajdošíková Božena 13.7.2013 č.p. 174 
Vyvlečková Ludmila 10.8.2013 č.p. 177 
Bonaventurová Julie 22.8.2013 č.p. 314 
Řezníková Božena 12.9.2013 č.p. 167 

 Trnavští včelaři 
Vážení spoluobčané!! 
Příroda se již začíná krásně vybarvovat, 
dozrává ovoce a včelaři už mají svá včelstva 

dobře zakrmená a je o ně postaráno tak, aby ve zdraví 
přečkaly nadcházející zimu a předjaří. 
I přes pozdější nástup jara a velmi suchého teplého léta, se 
včelám podařilo všechno dohnat a myslím, že i ostatní 
včelaři byli spokojeni s letošní snůškou medu. A protože 
včelky pilně opilovaly květy, může nás také těšit množství 
ovoce, které právě teď dozrává na našich zahradách. 
22. března 2013 se konala Výroční členská schůze, opět nás 
navštívil přítel Jaroslav Studeník, seznámil nás s děním v OV 
ČSV ve Zlínském kraji. Na této schůzi byli oceněni dlouholetí 

členové titulem „Vzorný včelař“ a to: Vyvle čka Vladimír, 
Vajďák Petr, Pavelka Karel, Pavelka Zden ěk, Kučera Jan, 
Samsonek Miroslav, Jakuba Miroslav, Sulík Old řich, 
Vičík František a Be čica Josef.  Naše pozvání přijala paní 
starostka Marie Bo řutová , která navrhla založit v naší obci 
Včelařský kroužek pro děti. Byli bychom moc rádi, kdyby se 
v naši organizaci našli ochotní včelaři, kteří by měli možnost 
tento kroužek vést. 
Dostali jsme pozvání na Act iv- Včelařskou akademii 
v Otrokovicích, která se konala 7.dubna 2013. Včelaři zde 
mohli navštívit přednášky, které měly velký přínos pro 
začínající i pokročilé. Bylo zde také možno zakoupit různé 
včelařské potřeby.  
Za ZO ČSV Trnava Kristýna Hanáčková 

________________________________________________________________________________________________________ 

Zpráva o dění sportovně-střeleckého klubu    
Začátkem  a v průběhu prázdnin vrcholí jedna sezona. Dne  
23-28.6. se konala ve Zlínském kraji Dětská Olympiáda. Za  
Zlínský kraj v disciplíně VzPu-40 reprezentovala Eliška 
Bořutová. V opravdu olympijské atmosféře, kde každý kraj 
vyslal své nejlepší sportovce a ti se zde utkali ve všech 
olympijských disciplínách. Ve finálovém rozstřelu skončila 
Eliška na 5. místě v kategorii juniorek .  
Dále se přes prázdniny  zúčastnil Marek Grebeníček 
týdenního soustředění  v Rožnově pod Radhoštěm. Tam 
celý týden pod dohledem trenérů pilovali techniku sportovní 
střelby. Soustředění pořádá RSCM-Ostrava ( Středisko 
vrcholového sportu,  pod které  patříme ). 

13-15.9. se konalo MČR kulových zbraní v Plzni. Tam se 
Eliška Bořutová, už členka klubu SSK Policie Ostrava  
umístila na 3. místě. Patří jí gratulace a přání, ať se jí v její  
rozjíždějící se kariéře daří . 
Závěrem patří poděkování všem, kteří  tomuto sportu fandí , 
Obecnímu úřadu a dalším sponzorům za podporu  a těšíme 
se na další nastávající  sezonu . Rádi mezi sebou přivítáme 
další nové zájemce o 
tento sport . 
                                                                                                                             
Za SSK Trnava Radek Soukup 

________________________________________________________________________________________________________ 

MATRIKA:MATRIKA:MATRIKA:MATRIKA:    
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27. srpna 2013 jsme se rozloučili s paní učitelkou Mgr. Julií Bonaventurovou.  
Paní Bonaventurová působila v Trnavě od roku 1955 jako učitelka, ředitelka 
ZŠ, 35 let pracovala jako matrikářka OÚ, více jak 10 let vedla kroniku obce… 
Vychovala několik generací žáků, kteří na ni vzpomínají s úctou. 
Děkujeme jí za všechno, nezapomeneme!
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Narození: 
Chasikidisová Thea 7.4. 2013    č.p. 299 
Judas Jakub  23.4.2013  č.p. 324 
Brhelová Isabell  22.6.2013  č.p. 317 

SSSSňatky:  
Hanáčková Věra a Bořuta Roman, 13.4.2013 
Navrátilová Miroslava a Kresta Richard, 10.8.2013 

Tak jako příroda na podzim se k spánku chýlí, 

I Vy jste usnula, unavena, 

Smrt přemohla vaše síly, 

Když padá list i ticho odmlčí se, 

Když padá list tak zachvěje se země a čas se nachýlí, 

Dotlouklo srdce a život se zastavil, 

Osud svíci doteď hořící, uhasil 

Už jenom sbohem zbývá říci tomu, 

Kdo mezi námi žil 

Novomanželům i šťastným rodičům blahopřejeme!  


