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Příjemné prožití velikonočních svátků přeje obec Trnava a
Zastupitelstvo obce

Trnavský zpravodaj
Kabelová televize 2017
Vážení občané, oprávněně se ptáte, proč jsme zdražili poplatek za kabelovou televizi. Náklady na kabelovou
televizi činily v roce 2016 neuvěřitelných 565.000,– Kč. Účastnický poplatek činil 1000,– Kč, celkem bylo
připojeno 256 přípojek. Vybralo se tedy 256.000,– Kč., to znamená, že v roce 2016 obec doplatila 309.000,–
Kč z rozpočtu obce. O. Ú. rozhodlo na svém zasedání 23. 3. 2017 o navýšení poplatku za kabelovou televizi
na 1.800,– Kč/rok. Protože od poplatku za kabelovou televizi rozhodujeme již od listopadu 2016, je letošní
platba složena ze dvou částek. A to starého poplatku 85,– Kč/měsíc, za měsíce leden–březen a nového
poplatku 150,– Kč/měsíc za měsíce duben–prosinec, tedy celkem 1.600,– Kč/rok. Je mi jasné, že zdražení
poplatků se nikomu nelíbí, ale za 150,– Kč/měsíc máte k dispozici 39 televizních programů v HD kvalitě, 6
analogových programů a 8 rozhlasových programů. Od 3. 4. 2017 bude nabídka programů rozšířena o STV1,
STV2, Markíza International a Nova sport 2, vše v HD. K tomu ještě přibude Noe v HD, přírodovědný
program v angličtině a sportovní kanál Rai. Dále máte možnost si v domácnosti připojit tolik televizorů, kolik
chcete. Žádný jiný poskytovatel digitálního vysílání Vám tolik programů v HD kvalitě a ceně neposkytne.
Z veřejných prostředků není možno dofinancovávat kabelovou televizi. Veškerý příjem z kabelové televize je
použit na provoz kabelové televize. V případě, že Vám nefunguje digitální příjem dle vašich představ,
oznamte tuto skutečnost na O. Ú. Průměrně jeden výjezd technika firmy Satturn Holešov vychází na 2.500,–
Kč a proto je lepší, když je řešeno více technických problémů v jeden den.

Kontejnery na bioodpad
Vážení občané, kontejnery na bioodpad jsou umístněny po obci tak, aby byla pokryta celá obec rovnoměrně.
Technicky je trochu problém rozmístnit 5 kontejnerů na celou obec tak, aby byli všichni občané spokojeni.
Vaše připomínky na rozmístnění kontejnerů sdělte na O.Ú. Do kontejnerů nepatří desky, kořeny, železo a
komunální odpad.

Rallysprint 2017
Dne 8. 4. 2017 se v naší obci pojede Rallysprint Ageus 2017, dříve Rallysprint Kopná. Obec obdržela od
pořadatele rallye částku 40.000,– Kč na údržbu místních komunikací.

Pohyb geodetů v obci
Vážení občané, v současné době vídáte geodety, kteří se pohybují různě po obci. Ve skutečnosti se jedná o
geodety, kteří zajišťují data pro projektanty kanalizace nebo se jedná o geodety Povodí Moravy, s. p., kteří
zaměřují vodní tok Trnávku. Toto zaměření bude sloužit pro stanovení záplavových území Trnávky. Následně
Krajský úřad stanoví tyto záplavové zóny. Pro Vás to znamená, že pozemky, které jsou v blízkosti vodního
toku a jsou vedeny jako stavební, tak stavební už nemusí být a na takovémto pozemku si nepostavíte ani
králikárnu.

Oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava
Od března 2017 probíhá oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava. Oprava se
skládá ze tří etap. Oprava střechy, oprava hydroizolací a zateplení celé budovy
včetně přístavby. Náklady akce jsou 2.230.000,– Kč bez DPH. Požádali jsme
Zlínský kraj o dotaci 1.000.000,– Kč. V měsíci květnu se dozvíme, jak jsme
dopadli.

„Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III“
SO 102 – Chodníky, sjezdy a napojení MK
SO 301 – Kanalizace dešťová
SO 302 – Úprava břehu koryta Trnávky
SO 401 – Přeložka vzdušného vedení
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Vážení občané, obec je kritizována za to, že neinformuje občany o průběhu realizace výstavby chodníků
v obci, že se více dozvíte v regionálním tisku nebo www stránkách okolních obcí. Nečiníme, tak záměrně,
protože každý den je situace jiná a to co platilo včera, dnes neplatí. Původní vítěz výběrového řízení firma
SMO, a. s. odmítla s obcí podepsat smlouvu. Následně po uplynutí všech zákonných lhůt dne 17. 3. 2017
proběhlo druhé kolo posuzování nabídek. Dne 23. 3. 2017 schválilo O. Z. na svém veřejném zasedání
výsledky druhého kola výběrového řízení. Druhou nejlevnější nabídku podala firma Firesta-Fišer stavby, s.r.o.
v hodnotě 5.329.000,– Kč bez DPH. Výhodu vidíme v tom, že firma Firesta je i zhotovitelem rekonstrukce
vozovky v obci, kde je investorem ŘSZK. Tedy naše chodníky a silnici bude spravovat jedna firma. Chodníky
a silnice budou realizovány ve třech etapách, doprava bude řízena kyvadlově. Pokud se nic nestane, tak stavba
bude zahájena ihned po Velikonocích a ukončena by měla být 1.10.. 2017. Koncem října prosím počítejte
s tím, že o víkendech bude komunikace od budovy SDH po most u Lomu uzavřena. Požádali jsme o dotaci
Státní fond dopravní infrastruktury o 4.000.000,– Kč. Bohužel je možné, že výsledek žádosti o dotaci se
dozvíme až v průběhu akce, možná až po dokončení.
Obec Trnava provádí údržbu břehového porostu „Za Jelenky“. Jedná se o odstranění přeštíhlených stromů,
které ohrožují přilehlou komunikaci a nemovitosti.
Obec Trnava obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
opravu místní komunikace od č. p. 99 po č. p. 390 ke kravínu
v Dolansku. Realizaci předpokládáme v létě letošního roku. Celkové
náklady činí 946.000,– Kč, výše přiznané dotace činí 473.000,– Kč.

Čestný dárce krve
František Matúšů, Trnava č. p. 213 je čestným dárcem 80 bezpříspěvkových odběrů. Obecní úřad gratuluje a
děkuje za minulé i další odběry. Pan František Matúšů obdrží od obce Trnava finanční dar.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 15. 12. 2016
Přítomní: Helena Březíková, Jana Chrastinová, Eva Vajďáková, Marie Bořutová, Petr
Chmelař, Martin Kašpárek, Jarmila Sovjáková, Zdeněk Šlahař
Omluveni: Jana Chrastinová, Eva Vajďáková, Marie Bořutová
5. Kontrola usnesení z minulého zápisu zasedání obce OZ ze dne 10. 11. 2016.
Byla přečtena rezignace zastupitelky obce paní Marie Bořutové ke dni 15. 12. 2016.
6. Majetkové záležitosti obce
6a)Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur obecního majetku a závazků včetně dokladové inventarizace k datu 31. 12.
2016 dle směrnice obce o inventarizaci majetku. Inventura bude provedena do 6. 1. 2017. Starosta předložil přítomným
ke schválení návrh složení inventarizačních komisí. Současně byli předsedové a členové komisí řádně proškoleni, viz
Prezenční listina proškolení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí plánem inventur k 31. 12. 2016.
Usnesení č.: 15.12.2016/6a)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/6a) bylo schváleno
6b) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec bude v měsících leden a únor 2017 hospodařit na základě rozpočtového
provizoria. Budou hrazeny běžné provozní výdaje, rozpracované investiční a neinvestiční akce, příspěvky ke zřízeným
PO, mzdové náklady a s tím související odvody za zaměstnance OZ, dohody o provedení práce, pouze nejnutnější výdaje
a to do výše 1/12 skutečnosti roku 2016. tj. do výše 958.000,- Kč/měsíc. Rozpočet bude schválen v měsíci březnu 2017.
Rozpočtované příjmy a výdaje se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s rozpočtovým provizóriem pro měsíce leden a únor 2017.
Usnesení č.: 15.12.2016/6b)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/6b) bylo schváleno
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6c) Zastupitelstvo projednalo a schválilo změny v rozpočtu 2016. Změny jsou nedílnou součástí zápisu se zastupitelstva.
Zvýšení příjmů o 2.012.995,-Kč a výdaje se sníží o částku 225.997,-Kč. Navýšení výdajů: opr.VO 96.000,-Kč, mzdové
náklady OZ 37.000,-Kč, mzdové náklady obec 36.000,- Kč, pořízení SW 18.000,-Kč, odpady 28.000,-Kč, opr. hřbitov
10.000,-, socha Melichara 4.000,-. Navýšení příjmů: dotace les 41.000,-, dotace les 4760,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s rozpočtovým změnami v rozpočtu 2016.
Usnesení č.: 15.12.2016/6c)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/6c) bylo schváleno
6d) Obecní zastupitelstvo svým rozhodnutím schválilo zřízení služebnosti na základě žádosti firmy Fagus, a. s.,
zastoupené panem Vladimírem Podéšťěm na zřízení služebnosti (věcného břemene) příjezdu na vybudované panelové
komunikaci na p. č. 916/2, 995/2, 936/2 a 937 k. ú. Trnava u Zlína. Výše služebnosti je stanovena na 40.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízení služebnosti (věcného břemene) průjezdu na vybudované panelové komunikaci
na p. č. 916/2, 995/2, 936/2 a 937 k. ú. Trnava u Zlína. Uvažovaná výměra komunikace je 233 m 2. Výše náhrady
služebnosti je stanovena 40.000,-Kč. Záměr zřízení služebnosti byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 11. – 27. 11.
2016.
Usnesení č.: 15.12.2016/6d)
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 15.12.2016/6d) bylo schváleno
6e) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost firmy Fagus, a. s., zastoupené panem Vladimírem Podéšťěm na zřízení
služebnosti (věcného břemene) ČOV na p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína. Výše náhrady služebnosti je stanovena na
10.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízení služebnosti (věcného břemene) umístění ČOV na p. č. 3039 k. ú. Trnava u
Zlína. Výše náhrady služebnosti bude stanovena na příštím veřejném zasedání OZ. Výše náhrady služebnosti je
stanovena na 10.000,-Kč. Záměr zřízení služebnosti byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 2. – 17. 11. 2016.
Usnesení č.: 15.12.2016/6e)
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 15.12.2016/6e) bylo schváleno
6f) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost LČR, s. p. Vsetín o odkoupení pozemků p. č. 3027, 3028, 3029, 3030, 3031,
3032 k. ú. Trnava u Zlína o celkové výměře 1225 m2. Všechny parcely jsou vedeny na LV č. 10001 jako ostatní plocha.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032 k. ú. Trnava u Zlína o
celkové výměře 1225 m2. Všechny parcely jsou vedeny na LV č. 10001 jako ostatní plocha. Obecní zastupitelstvo
souhlasí se směnou pozemků v adekvátní výměře a kvalitě.
Usnesení č.: 15.12.2016/6f)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/6f) bylo schváleno
6g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost Lesní družstvo SG Janůvky Slušovice o odkoupení pozemku p. č. 20/12 k. ú.
Trnava u Zlína o celkové výměře 5494 m2. Parcela je vedena na LV č. 10001 jako ostatní plocha.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 20/12 k. ú. Trnava u Zlína o celkové výměře 5494 m2. Parcela
je vedena na LV č. 10001 jako ostatní plocha. Obecní zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemků v adekvátní výměře a
kvalitě.
Usnesení č.: 15.12.2016/6g)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/6g) bylo schváleno
6h) Starosta obce seznámil zastupitele s odpovědí SPÚ-ČR o možností bezúplatného převodu pozemku p. č. 1104 k. ú.
Trnava u Zlína v majetku Státního pozemkového úřadu – ČR. SPÚ-ČR nesouhlasí s bezúplatným převodem a navrhuje,
aby si obec pozemek odkoupila, případně navrhuje směnu pozemku za jiný ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku p. č. 1104 k. ú. Trnava u Zlína v majetku Státního pozemkového
úřadu – ČR za jiný adekvátní pozemek v majetku obce Trnava
usnesení č.: 15.12.2016/6h)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 15.12.2016/6h) bylo schváleno
6ch) Starosta obce seznámil zastupitele s odpovědí SPÚ-ČR o možností úplatného převodu pozemku p. č. 3086/5 k. ú.
Trnava u Zlína v majetku Státního pozemkového úřadu – ČR. SPÚ-ČR nesouhlasí s úplatným převodem a navrhuje, aby
si obec pozemek odkoupila, případně navrhuje směnu pozemku za jiný ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku p. č. 3086/5 k. ú. Trnava u Zlína v majetku Státního pozemkového
úřadu – ČR za jiný adekvátní pozemek v majetku obce Trnava
usnesení č.: 15.12.2016/6ch)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/6ch) bylo schváleno
6i) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Sdružením rodičů a přátel školy na celoroční činnost částku
20.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Sdružením rodičů a školy ve výši 20.000,-Kč.
Usnesení č.: 15.12.2016/6i)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 15.12.2016/6i) bylo schváleno
6j) Ředitelka ZŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí nadačního příspěvku v rámci Programu na podporu
iniciativ mladých lidí, Chceme pomáhat-klidová zóna pro všechny ve výši 4.500,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím nadačního příspěvku v rámci Programu na podporu iniciativ mladých lidí,
Chceme pomáhat-klidová zóna pro všechny ve výši 4.500,-Kč.
Usnesení č.: 15.12.2016/j)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/j) bylo schváleno
6k) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 12.600,-Kč SK lyžařskému klubu Trnava,
zisk ze sběru kovových odpadů v obci, na kterém se lyžařský klub podílel.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo schválit finanční dar ve výši 12.600,-Kč
Usnesení č.: 15.12.2016/6k)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 15.12.2016/6k) bylo schváleno
6l) TJ Sokol Trnava, z. s. žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí daru určeného na provoz klubu ve výši 10.380,Kč od firmy ZAREMBA Stav Group S. E..
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím schválení přijetí daru určeného na provoz klubu ve výši 10.380,-Kč od firmy
ZAREMBA Stav Group S. E..
Usnesení č.: 15.12.2016/l)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/l) bylo schváleno
6m) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem na roky 2017 – 2021.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým výhledem na roky 2017-2021. Rozpočtový výhled je samostatnou přílohou
zápisu.
Usnesení č.: 15.12.2016/m)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/m) bylo schváleno
7. Organizační záležitosti obce
7a) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s dodatkem č. 1. Dopravní infrastruktura a doprava, Program rozvoje
venkova na léta 2015–2021 schválený dne 21. 1. 2015, usnesením č. 11/2015.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dodatkem č. 1. Dopravní infrastruktura a doprava, Program rozvoje venkova na léta
2015-2021
Usnesení č. 15.12.2016/7a)
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15.12.2016/7a) bylo schváleno
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7b) Předseda finančního výboru pan Zdeněk Šlahař seznámil obecní zastupitelstvo s výsledkem kontroly hracích
automatů v Hostinci na Rozcestí. Nebyly nalezeny žádné neshody.
7c) Předsedkyně kontrolní výboru paní Ing. Jana Chrastinová seznámila obecní zastupitelstvo s výsledkem kontroly
pokladen příspěvkových organizací a O.Ú.. Nebyly nalezeny žádné neshody.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 9. 2. 2017
Přítomní: Helena Březíková, Jana Chrastinová, Eva Vajďáková, Jiří Dolanský, Ing. Petr
Chmelař, Martin Kašpárek, Jarmila Sovjáková, Zdeněk Šlahař (18:35)
Složení slibu zastupitele.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že se ke dni 15. 12. 2016, v souladu s §56 zákona č. 491/2001 Sb. stává novým
členem zastupitelstva pan Jiří Dolanský, bytem Trnava 368, 763 18 Trnava u Zlína z volební strany Sdružení nezávislých
kandidátů obce Trnava.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Trnava a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“, pan Jiří Dolanský, nový člen zastupitelstva, byl
vyzván ke složení slibu pronesením slova „slibuji“, podepsal připravený arch a převzal osvědčení nástupu do funkce
člena zastupitelstva obce Trnava.
Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Trnava, které proběhlo v souladu §69
zákona č. 128/2000 Sb., a předání osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva.
Zastupitelé obce jsou odměňování dle usnesení č. 16.12.2015/7f), zpřesněném v zápisu z OZ ze dne 15. 9. 2016 pod
číslem 7n). Zastupitelé obce jako neuvolnění členové zastupitelstva obce, za výkon funkce člena zastupitelstva obce jsou
odměňováni měsíčně dle sloupce 12 ve výši určující počet obyvatel nad 1000 do 3000, činí maximální pevná složka
odměny 384,-Kč včetně příplatku podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 12 dle
uvedené výše odměny v sloupci 13 činí maximální pevná složka odměny 192,-Kč. Panu Jiřímu Dolanskému, na základě
výše uvedeného vzniká nárok na odměnu neuvolněného člena zastupitelstva od dne 9. 2. 2017 ve výši 576,-Kč.
6. Majetkové záležitosti obce
6a) Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu rychlostní zkoušky dne 8. 4.
2017 od 10:30 do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace III/4893 ve směru od Podkopné Lhoty do Trnava-Rozcestí,
do Trnava-Hořansko-točna silnice III/4894 a následně po místní komunikaci Trnava-Hořansko-točna směr KolibaVšemina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním Rallysprintu Kopná za podmínek:
Akce se uskuteční dne 8. 4. 2017 v časovém úseku od 10:30 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 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 7 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
a úplný výpis ze spolkového rejstříku.
Výpis z usnesení zastupitelstva obce, písemný souhlas s konáním akce - průjezd rychlostní zkoušky Rallysprintu
Kopná, vystaví starosta obce po obdržení příspěvku 40.000,-Kč od pořadatele akce. Finanční částka bude sloužit
na údržbu obecního majetku a zároveň obsahuje kompenzaci za omezení občanů v průběhu konání akce. V
případě neuhrazení výše uvedené částky nebude souhlas s konáním akce udělen – průjezd rychlostní zkoušky
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Rallysprint Kopná, z čehož vyplývá, že v případě neuhrazení částky zastupitelstvo neuděluje souhlas s konání
akce – průjezdem rychlostní zkoušky Rallysprit Kopná.
Usnesení č.: 9.2.2017/6a)
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.: 9.2.2017/6a) bylo schváleno
6b) Organizátoři rychlostní zkoušky 47. Barum Czech rally Zlín žádají o povolení průjezdu automobilů pro RZ
Slušovice dne 26. 8. 2017. Objízdná trasa bude vedena přes obec Kašava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s o povolení průjezdu automobilů pro RZ Slušovice dne 26. 8. 2017. Objízdná trasa
bude vedena přes obec Kašava.
Usnesení č.: 9.2.2017/6b)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6b) bylo schváleno
6c) Zastupitelstvo obce obdrželo Smlouvu o poskytnutí dotace Zlínským krajem Žádosti o poskytnutí podpory
v Programu Dotace pro jednotky SDH obcí Zlínského kraje. Výše dotace činí 56.000,-Kč, což je 70% celkových
způsobilých výdajů. 30% výdajů hradí OÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se Smlouvu o poskytnutí dotace Zlínským krajem Žádosti o poskytnutí podpory
v Programu Dotace pro jednotky SDH obcí Zlínského kraje. Výše dotace činí 56.000,-Kč, což je 70% celkových
způsobilých výdajů, 30% výdajů hradí OÚ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č.: 9.2.2017/6c)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6c) bylo schváleno
6d) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SK Lyžařským klubem Trnava z.s. na celoroční činnost o
částku 40.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí o poskytnutím dotace SK Lyžařským klubem Trnava z.s. na celoroční činnost na částku
40.000,-Kč.
Usnesení č.: 9.2.2017/6d)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6d) bylo schváleno
6e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace 1. STS, volejbalový spolek, zastupující Dan Vajďák na
celoroční činnost spolku o částku 30.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace 1. STS, volejbalový spolek, zastupující Dan Vajďák na celoroční
činnost spolku na částku 15.000,-Kč.
Usnesení č.: 9.2.2017/6e)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6e) bylo schváleno
6f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost Honebním společenstvem TrnavaVrchy na nákup medikovaného krmiva a krmiva o částku 20.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Honebním společenstvem Trnava-Vrchy na nákup medikovaného
krmiva a krmiva na částku 15.000,-Kč.
Usnesení č.: 9.2.2017/6f)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6f) bylo schváleno
6g) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ Trnava – střelecký klub
o částku 20.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ Trnava – střelecký klub o částku
20.000,-Kč.
Usnesení č.: 9.2.2017/6g)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6g) bylo schváleno
6h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Lenky Vajďákové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p.
326.
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Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu Lence Vajďákové.
Usnesení č.: 9.2.2017/6h)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6h) bylo schváleno
6ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku pana Martina Bořuty, Podkopná Lhota 139 na zhotovení dřevěné sochy
(Kašpar) do Betléma obce za cenu 24.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou pana Martina Bořuty, Podkopná Lhota 139 na zhotovení dřevěné sochy
(Kašpar) do Betléma obce za cenu 24.000,-Kč.
usnesení č.: 9.2.2017/6ch)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6ch) bylo schváleno
6i) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení kalkulace nájemného tělocvičny školy a dále
žádá o schválení odpisového plánu pro rok 2017.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje kalkulaci nájemného tělocvičny školy a dále schvaluje odpisový plánu pro rok 2017.
usnesení č.: 9.2.2017/6i)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6i) bylo schváleno
6j) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost ředitelky MŠ na schválení sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč od společnosti
Tlusťák Racing, s.r.o..
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč od společnosti Tlusťák Racing, s.r.o.
pro MŠ Trnava.
Usnesení č.: 9.2.2017/6j)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6j) bylo schváleno
6k) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení Základní škola – úprava budovy. Vítěznou
nabídku předložila firma K Projekt Kročil a Belžík s.r.o. ve výši 411.000,-Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení firmy K Projekt Kročil a
Belžík s.r.o.
Usnesení č.: 9.2.2017/6k)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.: 9.2.2017/6k) bylo schváleno
6l) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení Oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava. Do
výběrového řízení se přihlásily dvě firmy: Stavo, spol. s r.o. a Polaštík realizace staveb, s.r.o.. Rozpočtová cena zakázky
byla 2.891.265,-Kč vč DPH. Nejnižší cenu z výběrového řízení podala firma Stavo, spol. s r.o. na částku 2.696.724,35 Kč
vč. DPH. Rozdíl rozpočtové ceny a ceny z výběrového řízení činí 194.541,-Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení firmy Stavo. spol. s r.o..
Usnesení č.: 9.2.2017/6l)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.: 9.2.2017/6l) bylo schváleno
6ll)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na vyčlenění vlastních finančních prostředků na spolufinancování
projektu RP02-17 Program na podporu obnovy venkova, z prostředků Zlínského kraje na akci „Oprava budovy
tělocvičny ZŠ Trnava“, dle podmínek dotačního titulu.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí vyčleněním vlastních finanční prostředků na spolufinancování projektu
RP02-17 Program na podporu obnovy venkova, z prostředků Zlínského kraje na akci „Oprava budovy tělocvičny ZŠ
Trnava“, dle podmínek dotačního titulu.
Usnesení č.: 9.2.2017/6ll)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/6ll) bylo schváleno
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6m) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení na akci Silnice II/4893: Trnava, průjezdní úsek
III. SO 102-Chodníky, sjezdy a napojení MK, SO 301-Kanalizace dešťová, SO 302-Úprava břehů Trnávky – II.. Nejnižší
cenu z výběrového řízení podala firma SMO a.s. v hodnotě 4.878.735,65 Kč, vč. DPH 5.903.270,175,-Kč. Rozpočtová
cena projektu byla 8.679.857,51 Kč, vč. DPH 10.502.627,59 Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení firmy SMO a.s..
Usnesení č.: 9.2.2017/6m)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.: 9.2.2017/6m) bylo schváleno
6n) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení na akci Silnice II/4893: Trnava, průjezdní úsek
III. SO 102-Chodníky, sjezdy a napojení MK, SO 301-Kanalizace dešťová, SO 302-Úprava břehů Trnávky – II.. Nejnižší
cenu z výběrového řízení podala firma SMO a.s. v hodnotě 4.878.735,65 Kč, vč. DPH 5.903.270,175,-Kč. Rozpočtová
cena projektu byla 8.679.857,51 Kč, vč. DPH 10.502.627,59 Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení firmy SMO a.s..
Usnesení č.: 9.2.2017/6n)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.: 9.2.2017/6n) bylo schváleno
6n)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na vyčlenění vlastních finančních prostředků na spolufinancování
projektu Oprava páteřních komunikací na místním hřbitově, obec Trnava
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí vyčleněním vlastních finanční prostředků na spolufinancování projektu
RP02-17 Program na podporu obnovy venkova, z prostředků Zlínského kraje na akci „Oprava budovy tělocvičny ZŠ
Trnava“, dle podmínek dotačního titulu.
Usnesení č.: 9.2.2017/6n)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.: 9.2.2017/6n) bylo schváleno
7. Organizační záležitosti obce
7a) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí sdělení pana V. Podéště, jednatele SK Podkopná Lhota, který dne 30. 4. 2017
konči jako předseda fotbalového oddílu a znovu O. Z. nabízí prodej fotbalové hřiště za podmínek, které byly předloženy
již v minulosti.
7b) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí sdělení paní Marcely Hanulíkové, ředitlky MŠ Trnava. Z důvodů dlouhodobé
nemoci ji bude zastupovat paní Tereza Blanarovičová.
7c) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí uzavření MŠ v době jarních prázdnin (13. 2. – 17. 2. 2017).
7d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Oldřicha Hanáčka o změnu pořízení změny územního plánu Trnava a to
funkční využití pozemků p. č. 192 k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana O. Hanáčka. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o
uplatnění ÚP Trnava, která bude zpracována v letošním roce.
Usnesení č.: 9.2.2017/7d)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 9.2.2017/7d) bylo schváleno
7e) ) Dne 15. 9. 2016 obdržela obec Trnava platební výměr za opožděné tvrzení daně od F. Ú. pro Zlínský kraj. Dne 6. 2.
2017 byla celá záležitost vyřešena Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. O. Ú. nevznikla žádná finanční škoda.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50 hodin.

Zprávičky z mateřské školičky
Kde se vzaly, tu se vzaly,
pampelišky v trávníčku
ke sluníčku obracejí
svojí zlatou hlavičku.

Kde se vzali, tu se vzali
motýlkové, včeličky,
přiletěli, zulíbali
pampeliškám hlavičky.

Tímto krásným jarním veršem Vás všechny srdečně
zdravím a dovolte mi napsat pár řádků o životě v naší školičce.
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Letošní zimní období jsme si s dětmi pořádně užili a konečně jsme se dočkali všech zimních
plánovaných aktivit, a věřte, nebylo jich málo. Setkání s musherem a jeho sněžnými psy, malování na sněhu,
stavění iglů a sněhuláků na školní zahradě, výroba krmení pro ptáčky, kouzelnické vystoupení, divadelní
představení, exkurze do provozovny ve Vizovicích,
výchovný program Etiketa pro děti, návštěva zábavního
centra Galaxie, návštěva kina ve Zlíně – to vše je jen stručný
výčet toho, co vše jsme s našimi dětmi v zimním období
prožili. I nadále pravidelně pokračujeme v logopedické
prevenci, kterou nám svojí odbornou konzultací zaštituje
paní Mgr. Marcela Ševelová SPC a nově bylo rodičům
nabídnuto screeningové vyšetření sluchu dětí. Za zmínku
zajisté stojí využívání finančních prostředků získaných pro
naší školku z operačního programu VVV (dále jen OP VVV).
Tyto prostředky pokrývají zejména plat chůvy – paní
učitelka Danuška rozšířila naše řady již počátkem ledna a pracuje ve třídě Motýlků, kde je naší pravou rukou
při práci s nejmenšími dětmi. Z projektu je dále hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků z oblasti
logopedické prevence a semináře zaměřené na práci s dvouletými dětmi. Prostředky dále využíváme na
dovybavení tříd pomůckami a hračkami určenými pro naše
dvouleťáčky.
Zima byla pro nás dospěláky dlouhá, ovšem děti hýřily
nadšením a radostí. My, dospěláci, hýříme radostí při pohledu
z okna na první jarní paprsky, které nám přinášejí novou sílu
do další práce s dětmi. Příprava Velikonoc je v plném proudu,
děti zpívají, tančí, recitují, věnují se nejrůznějším výtvarným a
pracovním technikám, nacvičují program na besídku ke Dni
matek a také se pustily do výroby dárečků pro děti, které se
chystají k zápisu do mateřské školy.
V úterý 2. května od 8.00 do 11.00, se dveře naší
školky otevřou pro všechny lidičky a děti – tímto všechny srdečně zveme na Den otevřených dveří.
Následující den ve středu 3. 5. 2017 od 13–16 hod. proběhne Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole Trnava pro školní rok 2017–2018 . Všechny potřebné dokumenty si mohou rodiče vyzvednout v budově
mateřské školy od 10. 4. do 13. 4. 2017 nebo kdykoliv po domluvě. Podrobný plán všech nadcházejících akcí
naleznete na webových stránkách školy.
Všem milým lidičkám děkuji za přízeň a přeji krásné prožití jarních dnů.
Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava

Ze základní školy
Naše úspěchy





v únoru se zúčastnily Natálie Hudečková a Nikola Gajdošíková okresního kola olympiády v českém
jazyce
ve stejném měsíci se konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky I. stupně – nejlepšími byli Vojtěch
Marušák (1. třída), Filip Divilek (3. třída) a Renáta Pavelková (5. třída) – kteří nás reprezentovali
v meziškolním kole v Kašavě
v Pythagoriádě byli nejlepší tito žáci: 5.ročník – Lukáš Doležel, František Holík, 6. ročník – Julie
Daňová, 7. ročník – Michaela Vránová, 8. ročník – Daniel Štefka
mezinárodní matematická soutěž Klokan – nejlepší:
kategorie Cvrček – Šimon Bečica (3. tř.)
kategorie Klokánek – Renáta Pavelková (5. tř.)
kategorie Benjamin – Patrik Pecháček (7. tř.)
kategorie Kadet – Daniel štefka (8. tř.)



Mini First Certifikate 29. 3.2017 – okresní kolo – 5. místo Nela Sedláčková, 12. místo Michaela
Vránová
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Přehlídka pohybových skladeb Zlín – břišní tanečnice pod vedením Míši Dolanské – cena za
originalitu
turnaj ve florbale a vybíjené pro 4. a 5. ročník Slušovice: 2. a 3. místo
3. ročník - Noc s Andersenem

Co nás čeká?





po zápise do 1.třídy, který proběhl 4.
4. 2017, bude každý měsíc „Školička“
pro všechny předškoláky
žáci 4. a 5.třídy se zúčastní
preventivního programu o škodlivosti
kouření
školní kolo soutěže ve zpěvu pro I.
stupeň
velikonoční dopoledne










turnaj ve florbale pro 1.–3.ročník
v Želechovicích
divadlo pro I. stupeň
čarodějnické odpoledne
výchovný koncert pro I. stupeň
besídka ke Dni matek
plavecký výcvik pro 2. a 3. třídu
škola v přírodě
dětský tábor Velké zámořské objevy
2017

Pěkné jaro přeje všem celá Základní škola Trnava!
Helena Vývodová

Projekt Veselé zoubky
Žáci 1. třídy pod vedením paní učitelky Ireny Košárkové získali nové informace o svém
chrupu zábavnou formou. Byla podpořena prevence zubního kazu, zdravého životního stylu a
upevněny základy hygieny. Děti byly nadšené a celý projekt byl vyhodnocen velmi kladně.

Zajímavé setkání
Na začátku března k nám do školy přijela Julie
Tomaszewski, kamarádka Evžena, syna paní učitelky
Gargulákové. Mluvila francouzsky a anglicky, Evžen nám
vše překládal. Její jméno moc francouzsky nezní. Její
pradědeček odešel z Polska do Francie za druhé světové
války. Julie pochází z francouzského města La Rochelle,
kde leží i známá pevnost Boyard. Kvůli střední škole se
musela přestěhovat do Toulouse, kde také teď žije. Když
jsem Julii poprvé uviděla, působila na mě velmi
sympaticky. Měla černé vlasy s modrým ombré a piercing
ve rtu a byla zajímavě oblečená. Lidé u nás na to nejsou
moc zvyklí, říkala nám, jak se na ni ve Zlíně všichni dívali, ale mně se to moc líbilo.
Dokáže říct pár českých slov; například prší, šneček, ahoj a umí i trochu rusky. Nejprve nám
něco o sobě řekla: kde bydlí, jak se dostala do Česka a tak různě. Potom nám vykládala, jak se
s Evženem potkali. Že jí bylo 15 a Evženovi 16, byl na střední škole a jel na výměnný pobyt a tam se
poznali a potom si psali a zlepšovali se v jazycích a že už se kamarádí deset let.
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Potom, když Julie nám vše povykládala, měli jsme se ptát my, samozřejmě v angličtině.
Celkem dlouze se rozvykládala o tom, jak to ve Francii chodí ve školách a jaký je systém školství.
Bylo to zajímavé a úplně jiné než u nás, ale jsem ráda, že do školy chodím tady. Byla překvapená, že
má naše škola tělocvičnu. Ve Francii to není zvykem. Většinou je jedna tělocvična pro více škol. Pak
jsme se ještě na pár otázek zeptali a na otázku, jak se jí líbí v Česku, řekla, že je tady hrozně pěkně a
vždycky se sem chtěla podívat.
Celá tato návštěva byla hodně zajímavá a dost jsme se toho o Francii dozvěděli. Taky
francouzštinu tady moc často neslyšíme. Myslím, že si z toho každý něco odnesl a byla to dobrá
zkušenost se takto domlouvat v angličtině. Doufám, že když se u nás Julii tak moc líbilo, tak k nám
ještě někdy přijede.
Tereza Uhlířová, Kateřina Bečicová, 9. třída

Velikonoční turnaj ve Slušovicích
V pondělí 3. dubna se žáci naší školy
účastnili ve Slušovicích ve sportovní hale turnaje
ve vybíjené a ve florbalu žáků 4.–5. tříd. Ve
vybíjené se utkalo sedm smíšených družstev. Naši,
vedeni kapitánkou Barborou Uhlířovou z páté
třídy, porazili Všeminu, Kašavu a Slušovice „B“.
Remízu uhráli s Fryštákem.
Dvakrát byli
přemoženi soupeři z Veselé a Slušovic A. Spolu
s Veselou jsme měli v tabulce shodný počet 10
bodů. O pořadí rozhodlo lepší skóre našeho
družstva. K naší velké radosti jsme obsadili krásné
třetí místo a měli jsme všichni velkou radost! O tento
úspěch se zasloužili pod vedením paní učitelky Adély
Pavelkové tito žáci: Barbora Uhlířová, Aneta
Chrastinová, Kateřina Vajďáková, Dominik Böhm,
Lukáš Doležel (5. třída), Martin Mahďák, Aneta
Geržová, Alexandra Štefková, Viktorie Žůrková a Jiří
Matůšů (4. třída).
1.
2.
3.

Slušovice „A“
Fryšták
Trnava

18 bodů
11
10

Souběžně s vybíjenou probíhal na druhé
polovině slušovické haly turnaj ve florbalu. Naše družstvo mělo za sebou lednový turnaj
v Želechovicích, kde nasbírali hodně zkušeností. Toto zúročili tentokrát velmi dobře na velikonočním
turnaji. Hrálo se ve dvou skupinách. První zápas jsme těsně prohráli s Kašavou 0:1, což nás hodně
mrzelo. Ve druhém utkání byl naším soupeřem Fryšták. Vedli jsme 1:0 a 2:1, ale v závěru náš soupeř
vyrovnal. Všichni hráči předvedli obětavý výkon, ale na postup ze skupiny to zatím moc nevypadalo.
V posledním zápase nás čekaly Slušovice „A“. Potřebovali jsme nutně vyhrát. Po urputné bitvě jsme
se nakonec radovali z vítězství 2:0! Netrpělivě jsme čekali na poslední zápas. Fryšták porazil Kašavu
2:1 a tím nám pomohl k postupu do finálových bojů! Radost byla obrovská.
V semifinále jsme narazili na Slušovice „B“. Úvod utkání nám neskutečně vyšel. Během dvou
minut jsme vedli 2:0! Soupeř nic nevzdával. V polovině utkání vstřelil kontaktní branku a půl minuty
před koncem zápasu vstřelil i druhý gól. Ten však domácí rozhodčí neuznal pro přestupek
slušovického útočníka na brankovišti. Se závěrečným hvizdem vytryskl gejzír radosti trnavských
florbalistů. Jsme ve finále! A zde byla naším soupeřem opět Kašava. Chtěli jsme jim oplatit porážku
ze skupiny a do zápasu jsme vstupovali velmi odhodlaně. Soupeř nás zaskočil v úvodu dvěma
rychlými góly. Na toto jsme při vší snaze nedokázali zareagovat. Z vítězství 2:0 se radovala Kašava.
Nám však patří nádherné druhé místo! O tento historický úspěch se zasloužili: Jakub Vrána – kapitán,
David Gajdošík, Jakub Chrastina, Filip Gargulák, František Holík, Mojmír Mika, Marek Polaštík (5.
třída), Eduard Hlavsa, Šimon Marek, Robin Suchánek (4. třída).
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Děkuji všem reprezentantům školy za předvedené výkony. Měli jsme radost i ze vzájemného
povzbuzování během celého dopoledne Trnavští byli ve Slušovicích nejenom vidět, ale i slyšet.
Pondělní dopoledne se nám vydařilo. Poděkování patří i panu Balůskovi za to, že nás bezpečně dovezl
ráno do Slušovic a v poledne domů.

Lyžařský výcvik se vydařil
V letošním roce se žáci naší školy opět účastnili lyžařského výcvikového kurzu. Konal se od
30. 1. do 2. 2. 2017 v lyžařském areálu rekreačního střediska Luhy. Finančně podpořil tento kurz jako
již tradičně Klub rodičů při ZŠ Trnava. Účastnilo se jej 32 žáků 5. – 7. třídy.
Každé ráno nás odvezl pan Balůsek autobusem od školy do střediska. Zde jsme lyžovali pod
odborným dohledem instruktorů lyžařské školy vždy dvě hodiny dopoledne a dvě odpoledne. Skvělé
obědy nám vařili na rekreačním středisku. Odpoledne nás zase autobus dovezl ke škole a my se mohli
vrátit ke svým maminkám a na noc do svých pelíšků…
Počasí nám po celé čtyři dny vycházelo k naší spokojenosti. Mnozí stáli na lyžích poprvé a
během kurzu bylo viděl rapidní zlepšení ve výkonosti začínajících jednotlivců. Ti zkušení pilovali
svoji lyžařskou techniku. Na krásně upraveném svahu to byla paráda! Začínající snowboardisti to
neměli vůbec jednoduché, ale i ti svá prkna na konci kurzu dobře zvládali, takže mohli absolvovat i
závody, které pro nás připravili naši instruktoři.
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se konala Velká cena v obřím slalomu, kterou absolvovali všichni žáci.
V absolutním pořadí bylo mezi lyžaři toto
pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jakub
Martin
David
Kateřina
František
Aneta
David
Mojmír
Dominik
Nela

CHRASTINA
BEČICA
BEČICA
VAJĎÁKOVÁ
HOLÍK
CHRASTINOVÁ
GAJDOŠÍK
MIKA
BOHM
SEDLÁČKOVÁ

5.
7.
6.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
7.

19,39
21,98
23,02
23,03
23,07
24,32
24,68
24,75
25,61
25,64

Na prkně dopadl závod takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Michal
Kryštof
Eliška
Jakub
Veronika
Patrik

VÁHALA
ŽUREK
HLOŽKOVÁ
GERYCH
HAVLÍČKOVÁ
PECHÁČEK

34,88
42,30
43,36
44,60
45,76
47,21
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Poděkování patří pracovníkům rekreačního střediska Luhy i pedagogickému dozoru, a to paní učitelce
Adéla Pavelkové a Haně Bartíkové.
Všem se na „horách“ líbilo a již se těšíme na příští zimu.

SK ORFEUS Trnava v akci
Trnavští volejbalisté mají měsíc duben opravdu
nabitý. Pro své malé volejbalisty uspořádali v sobotu 8.
dubna v domácí tělocvičně Jarní turnaj v minivolejbalu.
Říkáme u také barevný minivolejbal. V kategorii
„žluťásků“, který je pro žáky 1.–3. tříd, se jej zúčastnilo
24 družstev (vždy dvojice hráčů). Přijeli hráči z Nivnice,
Střítěže, Napajedel, Vsetína, Kroměříže, Uherského
Hradiště a ze Zlína. Trnavu reprezentovaly tyto dvojice: TRNAVA 1 (Adéla HRABICOVÁ-Nikol
VRLÍČKOVÁ a TRNAVA 2 (Lucie DIVILKOVÁ-Anna VOGELTANZOVÁ). První dvě děvčata mají za
sebou již turnaj v Napajedlích, pro naše druhé družstvo to byla turnajová premiéra. Družstva byla rozdělena
do čtyřech skupin po šesti účastnících, kde se utkali na čtyřech hřištích každý s každým. Vítězové skupin se
utkali v bojích o 1.–4. místo. Druzí ve skupinách bojovali o 5.-8. místo. Naše zkušenější dvojice jen těsně
nepostoupila do finálových bojů. Předvedený výkon však stačil na pěkné jedenácté místo. Naše druhé
družstvo obsadilo při své turnajové premiéře 20. místo.
Po vyhlášení výsledků žluté barvy následoval turnaj „oranžových“ minivolejbalistů. Ten je pro žáky
4.–5. tříd. K překvapení organizátorů se do této kategorie přihlásilo 37 dvojic. Vzhledem ke kapacitě
tělocvičny jsme museli po dohodě s trenéry jednotlivých družstev snížit počet na 24 družstev. Naše tělocvična
prostě není prozatím nafukovací. V této kategorii jsme přivítali minivolejbalisty z Nivnice, Vlčnova, Střítěže,
Vsetína, Zlína, Kroměříže, Napajedel a Uherského Hradiště. Trnavu reprezentovaly týmy TRNAVA 1 (Aneta
CHRASTIINOVÁ-Barbora UHLÍŘOVÁ) – 12. místo a TRNAVA 2 (Lucie BEDNAŘÍKOVÁ-Eduard
HLAVSA). Pro Lucku to byla premiéra, ostatní již taky hráli v Napajedlích. Po velice vyrovnaných bojích ve
skupině naši čtvrťáci postoupili docela překvapivě do finále, kde porazili Vlčnov i Kroměříž. Nestačili pouze
na nejlepší tým soutěže – družstvo Nivnice. Výsledné druhé místo a stříbrné medaile na kru našich malých
volejbalistů bylo krásnou odměnou za předvedený výkon! Blahopřejeme.
V odpoledních hodinách proběhla třetí část našeho sportovního dne. Byl to turnaj „červených“
minivolejbalistů za účasti 18 družstev. Zde se utkaly týmy z Uherského Hradiště, Zlína, Kroměříže, Nivnice a
Střítěže. Náš oddíl reprezentovaly dva týmy: TRNAVA 1 (Aneta CHRASTINOVÁ-Barbora UHLÍŘOVÁ) –
14. místo a TRANAVA 2 (Anh Le Phuong-Karolína BRHELOVÁ-Nela SEDLÁČOVÁ) – 9. místo.
Poděkování za hladký průběh turnaje patří všem, kteří se zapojili do organizace celé akce. Z našeho
oddílu jako rozhodčí pomáhali Simona Chrastinová z deváté třídy a Nela Sedláčková ze 7. třídy. Dále Josef
Lužný, Dušan Jurášek a Pavel Frýdl z našeho volejbalového oddílu.
Družstvo dospělých v lednu vyhrálo Tříkrálový turnaj ve Žlutavách a v únoru přivezli krásné druhé
místo ze slovenské Galanty. Blahopřejeme!
V sobotu 22. dubna pořádáme mezinárodní turnaj, již 23. ročník Memoriálu Rudolfa Oškery ve
volejbale smíšených družstev. Tradičním soupeři jsou volejbalisté se slovenské Trnavy a Galanty, dále
pozvání přijala družstva Fryštáku a Žlutav.
Volejbalový oddíl SK ORFEUS Trnava přeje všem čtenářům trnavského zpravodaje pěkné prožití
Velikonočních svátků a přijďte si s námi zasportovat. Hrajeme každou středu večer v trnavské tělocvičně.
Mgr. Lubomír Vývoda

SDH Trnava
Rok 2017 jsme zahájili výroční valnou hromadou, která se konala na obecním úřadě dne 8.1.2017.
Zúčastnili se jak členové našeho sboru, tak i členové hasičských sborů z 11. okrsku. Náš sbor se účastnil
Valných hromad 11. okrsku v měsíci lednu, a to na Březové, ve Všemině a ve Slušovicích.
Jako každý rok jsme začali přípravou na končiny, které započaly před obecním úřadem, kde nám pan
starosta udělil povolení k průvodu po naší obci. Končiny byly zakončeny zábavou se skupinou VYHOĎ
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BLINKR. Naše děti si připravily taneční vystoupení a i dospělí nezaháleli a přichystali půlnoční překvapení ve
stylu Pomády.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci a hlavně těm, kteří nám otevřeli
dveře a připravili něco dobrého k zakousnutí i zahřátí.
Děkujeme a těšíme se na příští masopustní průvod 10. 2. 2018 a na zábavu, kde nám bude hrát
skupina SKARLET.

V letošním roce nás čeká několik soutěží, na které se již družstva postupně připravují. SDH TRNAVA
bude zastoupené dvěma družstvy žen a dvěma družstvy mužů. Také v kategorii nad 35 let je jedno družstvo
žen a mužů.
V průběhu roku máme naplánované školení zásahové jednotky, pravidelnou údržbu techniky.
Dále máme v plánu stánek s občerstvením při příležitosti poutě přímo u kolotočů, sběr
elektrospotřebičů, uspořádaní Pohodové zábavy a pro děti Mikuláše s čerty a anděly.
Plán akcí:
21. 4. – zkoušky HASIČ II A III stupně u nás v Trnavě
22. 4. – Čistění Potoka v obci Trnava
29. 4. – XXIV. Mezinárodní hasičská pouť na Sv. Hostýně
6. 5. – Pohárová soutěž ve Slušovicích
3. 6. – Sběr elektroodpadu po obci Trnava
3. 6. – První kolo v požární sportu 11 okrsku na Březové
23. 6. – Pohárová soutěž na Veselé
1. 7. – Pohárová soutěž na Hrobicích
12. 8. – Pohárová soutěž nad 35 let na Březové
2. 9. – Pohárová soutěž v Neubuzi
18. 11. – Pohodová zábava se skupinou Kosovci
„Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům za účast na trénincích, soutěžích, při organizaci
zábavných akcí a za jakoukoliv jinou pomoc“
Bc. Vlasta Chmelařová
UPOZORNĚNÍ:
SBĚR ELEKTROODPADU 3.6.2017 PO OBCI TRNAVA
PROSÍME OBČANY, ABY ELEKTROODPAD, KTERÝ CHTĚJÍ VYHODIT, DALI PŘED
DŮM, NEJPOZDĚJI DO 7.00 HODIN.

Vánoční svátky se překulily a my jsme se pustili
plnou parou na přípravy končinového vystoupení a zkoušek
odbornosti.
Mezi těmito přípravami 4. 2. 2017 diskotéka pro děti
na ukončení roku 2016.
25. 2. 2017 brzy ráno sraz na zbrojnici na doladění všech
krásných kostýmů a vzhůru do dědiny. V letošním roce šlo
54 masek z toho 25 dětí. Děkujeme všem co nám otevřeli, všem co měli připraveny různé dobroty a všem co
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přispěli zakoupením tomboly na hasiče. Pár hodin odpočinku a večer nástup na končinové vystoupení. Letos
měly děti připraveno taneční vystoupení v rytmu samby.
12. 3. 2017 zkoušky odbornosti Štítná nad Vláří do řad nám přibyli držitele odznáčků odbornosti
STROJNÍK: David Rafaja, Jan Matulík a tři PREVENTISTI: Veronika Havlíčková, Michaela Vránová a
Jakub Gerych. Blahopřejeme!
1. 4. 2017 Štípský Beránek mladší 12. místo z 35
družstev, starší "A" 14. místo a starší "B" 20. místo z 28
družstev.
Sezóna plná soutěží, brigád se nám otvírá a tím
spousta tréninků a příprav.
V průběhu měsíce dubna proběhne nábor do řad mladých
hasičů. Od 6 do 15 let mladí hasiči, tréninky ve čtvrtek a
letos poprvé chceme postavit družstvo přípravky od 3 do 6
let tréninky v pondělí. Pro případný zájem a veškeré
informace volejte Vajďáková Eva 739 666 817.
Veškeré dění, plánované akce a soutěže najdete na
stránkách: www.sdhtrnava.cz
Děkujeme za podporu a pomoc s dětmi.
Eva Vajďáková

Sportovní střelecký klub
Vánoční svátky proběhly a my jsme již 7. 1. 2017
cestovali do Ostravy na Pohár ředitele SŠT+D. Tady se Marek
Grebeníček chytl a umístil se v kategorii dorostenci na 1. místě.
Další závody se konaly 4. 3. 2017 taktéž v Ostravě a to
Velká cena Policie Ostrava. Marek potvrdil stabilní formu a
obsadil 2. místo. Těmito výsledky si zajistil nominaci na
Mistrovství České republiky.
Dále probíhala krajská liga mládeže pro mladší účastníky. Zde
nás reprezentoval Jakub Gerych. Po pěti kolech je průběžně na 3. místě,
ale ještě ho čeká finále, kde mezi 2. a 5. místem je minimální bodový
rozdíl. Rozhodující bude finále konané v Nivnici.
Vrchol sezóny čekal Marka Grebeníčka na MČR konané v Plzni
17.–20. 3. 2017. Tam zúročil svou formu a obsadil 4. místo v kategorii
starší dorostenci. Od 3. místa ho dělilo 0,8 bodu. Tímto výsledkem si
zajistil účast v Dětské olympiádě mládeže konané v Brně.
Jakub Gerych se zúčastnil taktéž MČR konané v Plzni 1. 4.
2017. V kategorii do 14 let obsadil 41. místo. Chtěl bych zmínit, že se
střílelo na elektronické terče a 90 % závodníků na tyto terče střílelo poprvé. Z tohoto důvodu na MČR
bodovala DUKLA a RAPID Plzeň.
Těmito závody končí sezóna vzduchových zbraní a začíná sezóna kulových zbraní. Tréninky budou
probíhat nikoliv v tělocvičně, ale budeme dojíždět na střelnici do Přerova nebo Březolup. Tyto 2 kluby nám
umožní se kvalitně připravit na sezónu kulových zbraní.
Čekají nás důležité závody Českého poháru talentované mládeže konané v Ostravě a Plzni. Dále se
uskuteční v průběhu prázdnin týdenní soustředění organizované střediskem vrcholového sportu v Ostravě. A
v září následuje MČR opět v Plzni.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, jmenovitě firmě Greiner a Obecnímu úřadu Trnava za
podporu.
Radek Soukup

Včelaři Trnava
Vážení spoluobčané,
každý včelař se od začátku nového roku těší na to, až se s námi zima rozloučí a díky
sluníčku a teplému počasí bude moci provést první jarní kontrolu svých včelstev. Musíme zjistit,
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zda mají včely dostatek zásob. Pokud to tak není, včelky ještě přikrmíme, aby se mohly bez omezení
rozmnožovat a připravovat na první jarní snůšky.
Od května bude naše organizace spolupracovat se ZŠ Trnava. Díky podpoře OÚ Trnava jsme založili
včelařský kroužek. K dnešnímu dni je přihlášeno deset dětí, které budou pod vedením včelařů p. Romana
Droběny a Lukáše Hanulíka objevovat taje včelařství. Doufejme, že bude mít nový kroužek úspěch a bude pro
děti dobrou průpravou k budoucímu včelaření.
Včelařství je záslužná činnost, která spojuje člověka s přírodou. Nejenom včelaři by k ní měli chovat
úctu a každý obyvatel by si měl uvědomit, co spaluje. Nevím, jestli je to tak i v Hořansku, ale v dolní části
obce se v odpoledních hodinách opravdu nedá dýchat. Někteří obyvatelé spalují ve svých kotlích dřevotřísku,
plasty a lakovaná stará dřevěná okna. Zplodiny z těchto paliv jsou vysoce toxické (formaldehyd), obsahují
rakovinotvorné látky. Spalování těchto odpadů je přísně zakázáno a udivuje mě, že v dnešní době si někdo
vůbec dovolí tímto topit. Tohle přece patří do nebezpečného odpadu!
Trnavští včelaři přejí všem občanům krásné Velikonoce plné sluníčka a pohody.
Kristýna Hanáčková

Co nového v trnavské kopané ?
Na konci minulého roku došlo k několika změnám ve fotbale.
Se stále se více prohlubující fotbalovou krizí v trnavském fotbale, byla na konci roku po mnoha letech
svolána Valná hromada, kde odstoupilo celé bývalé vedení a byla jeho nová volba. Tato změna byla
vyžadována i z dalšího důvodu, kdy každý spolek či jakékoliv sdružení muselo do konce roku změnit svůj
bývalý název, kdy musela být za názvem přidána zkratka : z.s., což znamená zapsaný spolek. Tuto skutečnost
museli splnit všichni, kteří chtějí nadále působit ve fotbalovém prostředí, a hrozilo i možné zrušení
fotbalového oddílu.
V nové volbě již nebyl zvolen nikdo z bývalého vedení. Novým předsedou fotbalového oddílu se stal
Jiří Brhel, místopředsedou Marek Toufar, který navíc působí v našem oddílu jako hrající trenér.
Nové vedení si jako hlavní cíl pro další fotbalové dění dalo hlavně dohrát jarní část sezóny, již
v průběhu jarních měsíců oslovit všechny bývalé hráče, kteří odešli z různých důvodů do okolních oddílů. Je
to jediná cesta, kterou se musí náš oddíl ubírat, a zachovat alespoň nějaké vyžití, ať už pro hráče, či pro diváky
fandící fotbalu. Několik hráčů již přislíbilo svůj návrat, ale to až po odehrané jarní části.
Jak se tento cíl vydaří, zda se podaří kluky znovu dostat domů do místního fotbalu, je jen na novém
vedení, bude to hodně těžký úkol. Stejně jako my, i okolní oddíly nevychovávají žádnou mladou generaci,
myslím tím starší žáky či dorost. Současná generace hráčů pomalu, ale jistě stárne a bude od fotbalu odcházet.
Řekl bych, že Trnava měla v minulých letech vždy dost silnou garnituru mladých hráčů a bude naší snahou
tyto kluky znovu dostat na místní trávník.
Další samostatnou kapitolou v našem oddílu je nyní hrající mužstvo mladších žáků, které prvním
rokem hraje svoji soutěž. Toto mužstvo trénuje Petr Pavelka a hrají každou druhou neděli svá domácí utkání
v 10.30 hodin na polovině hřiště v Trnavě. Znovu bychom chtěli i touto cestou oslovit rodiče, ať dostanou své
děti pohybem ven mezi své vrstevníky a ať najdou i oni sami cestu podívat se na své děti. Dále ještě s
mladšími dětmi se začal vždy jednou týdně scházet David Sedláček. Kdybyste nechtěli své děti dávat mezi
starší, dejte je do nejmladší kategorie, ať se dále fotbalově rozvíjí.
Přijďte naše dvě mužstva podpořit, ať už slovem, či při domácích utkání malou pomocnou rukou.
Jiří Brhel – předseda oddílu

TJ SOKOL TRNAVA – žáci
Po zimních trénincích, které probíhali v tělocvičně, kde jsme měli naše mladé fotbalisty rozdělené
podle ročníku narození do dvou skupin: přípravka, kterou trénuje David Sedláček a mladší žáci.
Na začátku dubna jsme už všichni společně vyběhli na
travnaté hřiště a na chlapcích je vidět natěšenost na blížící se
začátek sezóny, která nám začne 9. dubna na Hvozdné.
Rádi bychom Vás pozvali na naše zápasy v soutěži
okresního přeboru mladších žáků, které hrajeme první sezonu a
s jasně nejmladším týmem soutěže sbíráme zkušenosti.
Trnava – Dolní Lhota
FC Zlín – Trnava
Lípa – Trnava

16. 4.
20. 4.
7. 5.

10.30 hod.
17.00 hod.
14.00 hod.
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Trnava – Provodov
Jasenná – Trnava
Trnava – Březová
Trnava – Pozlovice
Slušovice – Trnava

14. 5.
18. 5.
28. 5.
11. 6.
17. 6.

10.30 hod.
17.00 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
9.30 hod.

Naše tréninky probíhají ve středu a v pátek od 16.00–17.30 hodin. Rádi mezi sebou uvidíme další
nové kamarády.
Petr Pavelka

ROZLOSOVÁNÍ MUŽŮ TJ SOKOL Trnava – JARO 2017
Trnava – Komárov
Vlčková – Trnava (hřiště Lukov)
Trnava – Všemina
Lhota – Trnava
Trnava – Jaroslavice „B“
Mysločovice „B“ – Trnava
Trnava – Zádveřice
Lutonina – Trnava
Racková – Trnava
Trnava – Lůžkovice „B“

16. 4. 2017
23. 4. 2017
30. 4. 2017
7. 5. 2017
14. 5. 2017
21. 5. 2017
28. 5. 2017
4. 6. 2017
11. 6. 2017
18. 6. 2017

16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
10.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.30 hod.
17.30 hod.

1. Sportovní Trnavský Spolek
Začátkem tohoto roku jsme u nás založili 1. Sportovní Trnavský Spolek.
Jsme parta lidí, kteří se s nadšením setkávají každou sobotu v trnavské tělocvičně. Zde trávíme
společné chvíle při sportu nejen my dospělí, ale rády se k nám připojují i naše děti a jejich kamarádi. Myslíme,
že je to pro ně dobrý způsob, jak využít svůj volný čas sportem. V létě bychom pro děti rádi uspořádali
miniturnaj ve volejbalu.
Naší první „akcí“ bude přátelský volejbalový turnaj s našimi kamarády z Fryštáku a Malenovic, který
proběhne 7. 5. 2017.
Děkujeme obci za podporu a možnost využití obecních sportovišť.

Velikonoční turnaj v nohejbale
Dne 25. 3. 2017 proběhl v trnavské tělocvičně tradiční, již 12.
ročník Velikonočního turnaje v nohejbale. Zúčastnilo se celkem 5 družstev
– Mladcová, dvě družstva ze Slušovic a dvě družstva z Trnavy. Vítězem se
stalo družstvo Greiner Slušovice A, které obhájilo loňské vítezství a opět
si odvezlo putovní pohár. Akce se vydařila. Děkujeme tímto všem za účast
a Obci Trnava za finanční podporu.

Zpráva o činnosti volejbalového oddílu
Vážení občané,
členové místního volejbalového oddílu v posledních měsících
úspěšně reprezentovali Trnavu na dvou sportovních akcích, rádi bychom Vás
o nich informovali.
První lednová sobota, to je datum tradičního Tříkrálového turnaje na
Žlutavách. Přes velmi kvalitní obsazení jsme krom jedné výjimky vítězové
posledních sedmi ročníků. Po skvělém výkonu našeho družstva (mimo jiné
Sylva Brhelová, Pepa Lužný, Martin Vývoda) zaznamenáváme další
famózní vítězství pro Trnavu!
Sobota 11. února, turnaj u našich slovenských přátel v Galantě. Po lítých bojích je velmi cenným
úspěchem celkově druhé místo v ostré mezinárodní konkurenci. O valašské Trnavě je opět slyšet.
Všechny příznivce místního volejbalu zveme na Memoriál Rudy Oškery, který se uskuteční 22.
dubna, 9–16 h, v tělocvičně školy. Těšte se na kvalitní odbíjenou s mezinárodními družstvy.
Výbor volejbalového oddílu SK Orfeus Trnava
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Orientální tance
Rok 2017 je již desátým protančeným rokem
orientálních tanečnic v Trnavě. V současné době jsou
vyučovány dva kurzy – mladší tanečnice, kterých je osm, a
také starší tanečnice, kterých je sedmnáct.
Během plesové sezóny obě taneční skupiny
vystupovaly na plesech a dětském karnevale v Trnavě, ale
také na Taneční přehlídce ve Slušovicích. Na základě
velkého ohlasu diváků jsme se přihlásily do soutěže Pódiové
skladby, které se konaly v neděli 2. 4. 2017 ve Zlíně.
Účastnily se jí starší orientální tanečnice. Proti sobě se
postavilo několik skupin tanečníků rozmanitých tanečních
stylů i nejrůznějších věkových kategorií. Holky z Trnavy se připravovaly poctivě a s plným nasazením.
Soutěžily se skladbou „Let sovy“ – tanec s hedvábným vějířem. Soupeřily jsme o ocenění za choreografii,
kostýmy, výraz atd. Podařilo se nám vytančit si Cenu za originalitu, což nás motivuje k dalším tanečním
výkonům.
Moc děkujeme rodičům a všem, kteří nás podporují! Jsem ráda, že mohu učit tak šikovné a snaživé
tanečnice, které mi dělají jen radost.
Všem přeji hezké jaro a těším se na další protančené chvíle!
Michaela Dolanská

Nezaměstnaost v obci Trnava:
leden 2016 - únor 2018

podíl nezam.

Únor

2018 Leden

Listopad

Prosinec

Září

Říjen

Srpen

Červen
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Nezaměstnanost v obci Trnava:
leden 2016 - únor 2017
evidovaní
podíl nezam.
Měsíc
uchazeči
v%
Leden
44
5,46
Únor
41
5,20
Březen
37
4,68
Duben
29
3,51
Květen
26
3,19
Červen
23
3,06
Červenec
27
3,59
Srpen
26
3,46
Září
22
2,93
Říjen
25
3,19
Listopad
26
3,46
Prosinec
27
3,59
2018 Leden
20
2,53
Únor
21
2,66

v%

V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden ve vaší obci

Sběr nebezpečných odpadů z domácností
akce proběhne v sobotu 3. 6. 2017 od 7.30 do 10.50 hod.
1.
2.
3.
5.
4.
5.

Trnava – u č. p. 285 – bytovky „Dolansko“
Trnava – u č. p. 85 – nad Lipkami
Trnava – na točně Rozcestí
Trnava – u č. p. 28 – u pekárny – horní konec
Trnava – horní konec – točna autobusu
Podkopná Lhota – budova školy

7.30 - 8.00 hod.
8.05 - 8.30 hod.
8.35 - 9.00 hod.
9.05 - 9.35 hod.
9.40 - 1010 hod.
10.20 - 10.50 hod.
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Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do
další obce.
V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat k likvidaci
následující druhy odpadů:
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné
láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky,
staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin,
opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia,
ledničky, domácí elektrospotřebiče, objemný odpad
Jelikož tyto sběry ve vaší obci budou organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto
nebezpečných odpadů končily v popelnicích, velkoobjemových kontejnerech, kamnech a nebo dokonce
ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a
akce se zúčastní.
Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci děkuje
Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s

Společenská kronika
Úmrtí:
František Malčík
Marie Štěpánová
Josef Boršík
Rudolf Macík

2. 1. 2017
17. 2. 2017
22. 2. 2017
14. 3. 2017

Narození:
Sandra Ševců
Šimon Srovnal
Bronislav Jurásek
Vojtěch Adam

12/2016
1/2017
2/2017
3/2017
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