
 

Blíží se konec roku 2013.  Pro někoho to byla šťastná třináctka,pro jiného méně. Tak už to v životě chodí. Chtěla 
bych Vám popřát, abyste závěr roku prožili všichni v klidu. Pěkné vánoční svátky, dětem přeji radost z dárků a Vám 
ostatním pohodu v rodinách a krásnou vánoční atmosféru. V roce 2014 hodně zdraví, ale také neméně důležité štěstí, 
ať jste obklopeni samými pozitivními lidmi. Přeji Vám také dostatek financí a po celý příští rok dobrou náladu.  
                                                 Bořutová M. 
Milí přátelé,  
opět prožíváme Vánoční svátky. V této vánoční atmosféře se můžeme zastavit u lidových Betlémů. Najdeme je v každém kostele, 
nebo i na různých výstavách v kulturních zařízeních. Většina lidových betlémů jsou velice milá díla. Když se zadíváme na 
panoráma betlémů, jak jsou uspořádány, uvědomíme si asi toto. Z našeho pohledu jsou k nám nejblíže poutníci, kteří chtějí vidět a 
pozdravit malého Ježíška a případně mu chtějí přinést nějaký svůj dar. Je to projev jejich sympatií k malému dítěti. Svými dary 
chtějí také zmírnit jeho chudobu, do níž se dostal díky známým okolnostem. V hostinci nebylo místo, tak Maria i Josef vzali za vděk 
skromným příbytkem, který sloužil k ustájení zvířat, tedy jednoduše řečeno, ocitli se ve stáji. Přicházející poutníci chtějí udělat 
radost dítěti a také jeho rodičům. Můžeme klidně mít za to, že nebeský Otec použil dobrotu lidského srdce i lidské ruce, k tomu, aby 
Betlémské dítě bylo obdarováno. Něco podobného prožíváme, když se o vánocích vzájemně obdarováváme. Říká se, že dárky 
přinesl Ježíšek. Neříkáme to jenom malým dětem, abychom je později zklamali, když zjistí, že to byly ruce jejich nejbližších, kdo 
vložil dárek pod stromeček. Říkáme to i dospělým, abychom zdůraznili, že jsme si navzájem darem, jak děti pro rodiče, tak rodiče 
pro děti. Jenom v opravdové víře může toto naše tvrzení obstát, protože věříme, že vše co máme, je darem Božím. Dětem je třeba, 
všechno pořádně vysvětlit.  Ony pak mohou, ve své dozrávající víře, prožívat radost, že je blaženější dávat, než pouze dostávat. 
Každého člověka může přece Bůh použít ke konání dobra. Vánoční svátky jsou k tomu dobrou příležitostí. 
Když se podíváme bezprostředně dovnitř chudého stavení, nebo chcete-li jeskyně a předběhneme pastýře a případně ony 
vzdělané a z dálky přicházející krále, tak se octneme v Ježíškově blízkosti. Pastýři i oni mágové, které nazýváme králi, dobře 
věděli, že to není obyčejné dítě, jinak by k němu nevážili tak namáhavou cestu. My se můžeme také na děťátko dívat očima 
nejpovolanějších opatrovníků. Dívejme se na Betlémské dítě očima jeho maminky Marie a pěstouna Josefa. Pán Ježíš již jako 
dospělý člověk a rabi, tj. mistr, řekl na hoře Blahoslavenství, že jsou blahoslavení lidé čistého srdce, protože oni budou vidět Boha. 
Pohled na Betlémské dítě je také školou víry.  Maria i Josef se dívali na lidské dítě a viděli skutečně Boha. Viděli lidské dítě, ale 
oba byli poučeni Božím poslem a věděli o zázračném původu synáčka, kterého dostali jako dar a současně jako velký úkol. Mají se 
o Ježíše starat a chránit ho. Pokud je naše srdce čisté a hledíme očima víry, poznáváme Pána Ježíše ve své modlitbě a také při 
nejrůznějších činnostech. Především v takových, které jsou Bohu milé. Když konáme dobro, tehdy si uvědomíme, že pro své 
vtělení je nám Bůh stále blízko. Věřící člověk, který upřímně hledá Boha, při pohledu na Betlémské Dítě, si uvědomuje, že vlastně 
Bůh stále hledá každého člověka, proto ve svém Synu přišel k nám tak blízko. Všichni přece zpíváme „Nám, nám narodil se!“ Přeji 
Vám všem, abyste si doma v rodině o těchto skutečnostech vyprávěli a také rozjímali v osobní i společné modlitbě. 
V jedné koledě se zpívá, „Místo Betléma, pospěšme k oltáři a na kolenou padněme s pastýři“, před Ježíšem v oltářní svátosti. Ať se 
Pán Ježíš narodí o letošních vánočních svátcích také v srdci každého z vás ve svátosti oltářní, a tam, kde to z různých důvodů není 
možné, ať ve vašem nitru vzbudí velkou touhu dívat se na Ježíše s vírou a hledat Ho všude tam, kde je možné Ho najít. Hezké 
prožívání vánočních svátků přeje a ze srdce žehná             otec Emil                                                                                                                             

          Prosinec 2013/XXIII. Ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 
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Zprávi čky z mate řské 
školi čky                
 ,,Už jenom pár okamžik ů, ať se splní 
do puntíku, 
 kostrbatým písmem psaná, tajná                                                                                                   
přání nevídaná..... 
Tímto nádherným vánočním veršem Vás 
všechny srdečně zdravím a posílám od 
všech dětí i zaměstnanců naší školičky 
pozdravení. Krásný teplý podzim nás 
opustil a nastoupila doba adventu, který 
pro mnohé z nás znamená spoustu 
práce, starostí a shonu. Ovšem děti 
nejen z naší školky  prožívají 
předvánoční čas úplně jinak. V Jejich 
očích je vidět radost a nadšení ze 
všeho, co se týká vánoc, je to pro ně 
kouzelné období naplněné očekáváním, 
tajemstvím, pohodou. Trochu jim tu 
bezstarostnost závidím a vzpomínám na 

Základní škola Trnava, okr.Zlín,Trnava 242,  tel. 577 988 326, 
PSČ 763 18, e-mail:zstrn@zlinedu.cz 
Zápis do 1. ro čníku 
základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský  zákon, 
v pond ělí  20. ledna 2014 v 15,00 hodin  
v Základní škole Trnava.  
K zápisu se dostaví děti, které k 1.9.2014 dosáhnou šesti let a 
děti, kterým byla školní docházka v minulém roce odložena . 
Vezměte s sebou rodný list dítěte a OP rodičů. 
V Trnavě dne 9.12.2013                                          

 
Srdečně vás zveme na vánoční 

koncert 

Trnavské jesličkyTrnavské jesličkyTrnavské jesličkyTrnavské jesličky    
Koná se v pátek  3. ledna 2014 

 v 18:00 hodin v trnavském kostele 

Vystoupí:  
žáci ZŠ Trnava , Schola Trnava, 
Chrámový sbor, Divadelní vystoupení 

Novinky ze školy  
Leden 
3.ledna v 18,00 h.  tradiční koncert 
Trnavské jesličky 
17.ledna XXI.školní ples 
19.ledna 2014 karneval pro děti 
20.ledna 2014 zápis do 1.třídy 
31.1.2014 pololetní prázdniny 
Únor 
 9.-14.2.2014 lyžařský výcvik 
Březen  
3.-9.2014 jarní prázdniny 
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své dětství, na štědrý den doma, kdy jsem nemohla pochopit, jak to ta moje maminka s tatínkem všechno zvládají? A proč se 
nedívají s námi na pohádky? A kde pořád jezdí a lítají? Až v dospělosti si člověk uvědomí, jak se mí rodiče snažili udělat pro nás 
krásné vánoce, kolik jim to dalo úsilí a přesto si našli čas zpívat s námi koledy, chodit na procházky,povídat si, hrát hry, číst 
pohádky..............moc děkuji.     
Vánoční čas jsme v naší školce zahájili krásným divadelním představením divadla ,,Maringotka“, spojeným s mikulášskou nadílkou. 
A aby naše děti pochopili, že mikulášská družina s  čertem je jenom legrace,  přišly také v přestrojení za neposedné čertíky. Na 
nadílku jsme pozvali i děti z první třídy ZŠ. Prvňáčci si pohráli, zavzpomínali na čas strávený ve školce a pochválili se s tím, co už 
všechno umí. Během prvního týdne se nám s dětmi podařilo upéct a nazdobit voňavé perníčky, ty jsme využili na dárečky pro 
trnavské seniory. Ale hlavní náplní posledních čtrnácti dnů byl nácvik vánočního pásma básní a písní. Za mrazivého podvečeru 
jsme s velkým úspěchem program předvedli při rozsvěcování vánočního stromu a někteří si ho zopakovali na tradičním nedělním 
setkání seniorů. Chci poděkovat dětem, které se do nacvičování pustily s velkou radostí, děkuji rodičům za doprovod na tyto akce a 
samozřejmě děkuji všem ,,mým holkám“ za trpělivou práci, která má úžasné výsledky, nejen v tomto předvánočním období. Je mi 
ctí pracovat v takovém kolektivu, kde všechno klape, kde si všichni pomáhají, kde je na všechny spolehnutí a ve kterém člověk 
opravdu rád pracuje. 
 Posledních pár dní tohoto roku prožijeme již tradičně s rodiči při odpoledních tvořivých dílnách a na děti z druhé třídy čeká exkurze 
do místní pekárny. No a netrpělivě se těšíme na Ježíška s nadílkou hraček pro naši školku a děti ze ZUŠ nás potěší svým 
vánočním koncertem, kterým ukončíme předvánoční akce. 
 20.prosince se dveře mateřské školy na dlouhých čtrnáct dní pro tento rok uzamknou. Za celý kolektiv Vám chci popřát pohodové 

a klidné nejen Vánoce, ale každý další 
den nového roku. Děkuji všem za 
pomoc a spolupráci a dětem přeji, aby 
se jim vyplnily jejich oblíbené verše: 
 vánoce mám nejradši, říkám vám to 
znovu 
 to se nikdo nemra čí a jsme všichni 
spolu.  
 Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych 
zlehýnka,  
ať má na m ě pořád čas můj táta i 
maminka    
  Marcela Hanulíková a celý 
kolektiv MŠ Trnava 
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Z Á P I S z veřejného  zasedání Obecního 

zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 
16.09.2013. 
- Zastupitelstvo obce Trnava projednalo žádost 
Zlínského kraje o navýšení příspěvku na dopravní 
obslužnost v letech 2014 a 2015 s následujícím 
rozhodnutím: 
OZ souhlasí s navýšením příspěvku na částku 85,- Kč 
na obyvatele v období od 1.1.2014 do 31.12.2014. O  
výši příspěvku na rok  2015 bude rozhodnuto později.   
- Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s prodloužením 
nájemních smluv na obecní byty následujícím 
občanům: 
Dům čp. 18: Lýdie Fylyk  do 29.9.2014. 
Dům čp. 314 – paní Bartíková Hana – do 31.7.2015 
Dům čp. 326 -  paní Čelůstková – do 31.10.2014   
- Požadavky na pronájem obecního bytu na čp. 314, 
který se uvolnil po paní Bonaventurové, budou 
přijímány do konce měsíce září. V měsíci říjnu bude 
svoláno zastupitelstvo, které rozhodne o přidělení 
novým nájemníkům. 
- OZ projednalo žádost Lesního družstva SG Janůvky 
Slušovice o odprodej pozemku z majetku obce – jedná 
se o parcelu 20/12 o výměře 5494 m2. Zastupitelstvo 
obce žádost zamítlo. 
- OZ projednalo černé stavby vybudované v lokalitě na 
Paprádné . Dle geodetického vytyčení jsou stavby 
vybudovány na pozemcích obce Trnava. Jedná se o 
asfaltovou komunikaci  v k.ú. Trnava a parkoviště na 
lesním pozemku ve vlastnictví obce Trnava v k.ú. 
Všemina. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby bez 
stavebního povolení a bez souladu s územním plánem, 
obec upozorní pana Smetanu na nutnost odstranění 
staveb. V opačném případě požádá o vyjádření MěstÚ 
Vizovice odbor životního prostředí a odbor dopravy.   
-  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výroční 
zprávu o činnosti ZŠ Trnava , kterou předložila 
ředitelka ZŠ dne 26.6.2013. OZ dále souhlasilo 
s povolením výjimky z počtu žáků v ZŠ Trnava ve 
školním roce 2013/2014 a zároveň se zavázalo 
k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací 
činnosti ZŠ Trnava. 
-  OZ schválilo příspěvek ZŠ Trnava na akci Trnavský 
vrch a Ve stopě Trnavského vrchu – 2. a 3. října 2013 
ve výši 4 tis. Kč. OZ schválilo příspěvek Klubu rodičů  
ve výši 2 tis. Kč na akci k ukončení šk. roku 2012/2013.  
- OZ souhlasí s přijetím finančního daru 10 tis. Kč na 
dětský letní tábor konaný ve Val. -Kloboukách  a  dále 
souhlasí s přijetím finančních darů od rodičů děti 
navštěvujících MŠ v Trnavě ve výši á 1 tis. Kč na jedno 
dítě ve šk.roce 2012/2013. 
- OZ projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové 

organizace MŠ Trnava za rok 2012.                     
- OZ pověřilo starostku obce podpisem smlouvy 
s firmou E-ON na zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni č. OT-14130004373/005 – pozemek 
parcela 3143 – na Rozcestí. 
- OZ souhlasí s podpisem smlouvy o právu  provést 
stavbu, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
s manžely Milasovými, bytem Biskupice 176, 763 41. 
- OZ rozhodlo, že vzhledem k připomínkám, které 
přednesl pan Štěpaník ve věci opravy komunikce 
kolem jeho domu, bude dříve, než bude provedena 
oprava, jednáno se všemi sousedy. 
- OZ schválilo následující opravy v tělocvičně ZŠ – 
termín dokončení do 2.10.2013, kdy  bude škola 
organizovat Trnavský vrch. Do té doby bude ZŠ 
využívat pouze hřiště u ZŠ. 
Výměna oken –  42.828,- Kč 
Obklady sociálek, šaten –  297.854,- Kč 
Vodo-topo – 90.000,- Kč 
Stolařské práce – 38.000,- Kč    
- OZ souhlasí s opravou rýny – žlabu a výměny lepenky 
na střeše ZŠ Trnava – 19 tis. Kč. 
Dále souhlasí s výměnou rýny na technické části 
budovy Mateřské školy v Trnavě. Zamítlo opravu 
střechy nad vchodem do MŠ. Bude řešeno položením 
elektrického kabelu do stávajícího žlabu. 
- OZ souhlasí se zrušením výběrového řízení na akci 
„Separace a svoz bioodpadů v obci Trnava“, vzhledem 
k tomu, že všem podmínkám vyhověla pouze 1 
nabídka. Zároveň rozhodlo, že bude vyhlášeno nové 
výběrové řízení. 
- OZ odsouhlasilo provozní řád hřiště u Základní školy 
v Trnavě. Ve všední dny do 15 hodin bude hřiště 
využívat pouze ZŠ Trnava. Odpoledne po 15. hodině, o 
víkendech a o prázdninách  bude hřiště určeno pro 
sportovce organizované v obci – bez poplatku a pro 
veřejnost.  Poplatek budou platit pouze zájemci starší 
15-ti let. Klíče jsou k dispozici na OÚ v Trnavě. 
- Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s podpisem 
smlouvy o dílo s firmou Funny sport Zlín na opravu 
oplocení kolem hřiště u ZŠ v Trnavě. 
-Starostka obce informovala přítomné o výsledku 
daňových kontrol, které provedl FÚ Zlín 12.9.2013 na 
OÚ v Trnavě.  Nebylo shledáno porušení rozpočtové 
kázně. 
- Pan Ondrašík Josef zaslal na OÚ v Trnavě stížnost ve 
věci reklamace vjezdu k jeho rodinnému domu. Vjezd 
byl upraven při rekonstrukci silnice a budování 
chodníků v loňském roce. Bylo projednáno s firmou 
Pavelka Antonín, Všemina a vjezd bude opraven. 
- Paní Březíková H. informovala přítomné o XIX. 
Ročníku mezinárodní soutěže hasičských družstev „O 
pohár primátora města Trnava“, který se letos konal 
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v Trnavě při Laborci na Slovensku. 
- Pan Mgr. Žůrek zaslal na OÚ e-mail, ve kterém 
tlumočí příslib hejtmana Zlínského kraje pana MVDr. 
Mišáka na poskytnutí dotace MASkám na zpracování 
ISÚ v roce 2013. 
- Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce 
podpisem smlouvy s Nemocnicí Vizovice na poskytnutí 
finančního daru ve výši 10.000,- Kč. Tento dar  obec 
každoročně nemocnici zasílá. 
- Starostka obce informovala přítomné o dopisu 
Advokátní kanceláře Mgr. Zwyrtek – Hamplová 
ohledně likvidace svazku Region Zlínsko, kde jsme byli 
členy od roku 2005.  
- Paní Sedláčková Martina absolvovala školení a 
úspěšně složila závěrečnou zkoušku na matrikářku 
obce. Bude zastupovat paní Machalíčkovou v případě 
její nepřítomnosti. 
-  Tradiční lampionový průvod v obci proběhne ke 
svátku  Dne vzniku samostatného československého 
státu /1918/ ve čtvrtek 24.10.2013. Rozsvícení 
vánočního stromku v parku před ZŠ bude 6. 12.2013. 
Na den 8.12. 2013 je napánované tradiční setkání 
s důchodci v hostinci na Rozcestí.    
- OZ rozhodlo o sjednání dohody o provedení práce s  
matrikářkou obce za provádění  občanských 
svatebních obřadů. Částka ve výši á 300,- Kč za obřad 
bude matrikářce vyplacena vždy na konci příslušného 
roku.                                                 
Z Á P I S z veřejného  zasedání Obecního 

zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 
14.10.2013. 
- Zastupitelstvo obce rozhodlo o tajném hlasování při 
rozhodování o přidělení uvolněného bytu na čp. 314. 
Zároveň rozhodlo, že uvolněný byt bude přidělen 
zájemci až po předložení dokladu o bezdlužnosti a o 
tom, že  mají zajištěny jakýmkoliv způsobem 
prostředky na pravidelné placení nájmu. 
-  Žádost o přidělení bytu si podali následující zájemci: 
Manželé Koplovi 
Manželé Katrňákovi 
Vladimír Hromada, Bratřejov 
Tajným hlasováním byly přiděleny 4 hlasy manželům 
Katrňákovým a 3 hlasy manželům Koplovým. 
Byt bude přidělen manželům Katrňákovým. 
- OZ pověřilo starostku podpisem smlouvy se Zlínským 
krajem na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
5.000,- Kč na činnost JSDHO. 
- OZ pověřilo starostku obce podpisem smlouvy 
s firmou E.ON Distribuce,a.s., České Budějovice – 
jedná se o smlouvu 1030013091/002 o budoucí 
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu – parcela 3054/1 – přípojka NN pí 
Chrastinová. Vedení NN musí být umístěno do 

chráničky. 
-OZ souhlasí s podpisem Smlouvy o partnerství a 
spolupráci s městem Slušovice – „Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní protipovodňové 
ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a 
Všemina“.   
- Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím sponzorského 
daru pro MŠ Trnava – tiskárna Brother od pana 
Vlastimila Bednaříka.  
- OZ schválilo přijetí sponzorského daru pro 
Mateřskou školu Trnava  od České školní inspekce – 
jedná se o 2 ks vyřazených počítačů zn. Veriton.  
- OZ souhlasí s přijetím sponzorského daru od rodičů 
dětí ve výši 1.000,- Kč na dítě pro školní rok 
2013/2014. Finanční prostředky budou použity na 
zakoupení pomůcek a úhradu kulturních akcí 
pořádaných pro děti navštěvující MŠ. 
- OZ souhlasí s vyhlášením druhého kola výběrového 
řízení na akci „Separace a svoz bioodpadů v obci 
Trnava“. Výběrové řízení se uskuteční dne 24.10.2013 
v 14.45 hodin v kanceláři starostky obce Trnava. 
- OZ souhlasí se zrušením výběrového řízení na 
akci“Pořízení lesnické techniky – obec Trnava“ k datu 
18.9.2013 . Zároveň souhlasí s prodloužením termínu 
proplacení výdajů projektu až do 12.6.2014. 
- OZ schválilo prodloužení nájmu v bytě čp. 314 paní 
Marcele Gerychové – nájem bude prodloužen o jeden 
rok, tj. do 29.11.2014. 
- OZ rozhodlo, že vzhledem k velmi špatné platební 
morálce pana Lukáše Štěpána, který bydlí v nájemním 
bytě na čp. 326, nebude panu Štěpánovi nájem dále 
prodloužen. 
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o 
zřízení věcného břemene na část pozemku 966/1 dle 
předloženého geometrického plánu č. 1092-
4258/2013 ze dne 2.10.2013 za účelem vybudování 
studny pro potřebu provozovny COPP Jednota Vsetín. 
Bude vyvěšen záměr a poté bude v zastupitelstvu 
rozhodnuto o výši úhrady za zřízení věcného břemene. 
- Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu 
proběhne 6.12.2013. Bude objednán program přes 
Rádio Zlín. Lucie Zlámalová zajistí výstavu vánočních 
výrobků. 
Z Á P I S z veřejného  zasedání Obecního 

zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 
1.11.2013. 
- Zastupitelstvo obce souhlasí s rozhodnutím hodnotící 
komise při výběrovém řízení na akci „Separace a svoz 
bioodpadů v obci Trnava“ a schvaluje následující 
pořadí uchazečů: 
1.místo – CTS – servis, a.s., Okřínek, Poděbrady – 
1.198.200,- Kč bez DPH 
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2. místo – AND MOTOR, s.r.o., Sokolovská, Velké 
Meziříčí – 1.267.250,- Kč bez DPH 
3. místo ČSAO s.r.o., Bilanská, Kroměříž – 1.458.050,- 
Kč bez DPH 
4. místo AGROTEC a.s., Brněnská, Hustopeče – 
1.464.000,- Kč bez DPH 
-  Zastupitelstvo obce Trnava rozhodlo o vypovězení 
mandátní smlouvy se Správou domů Zlín, spol. s r.o., 
k datu 31.12.2013 vzhledem k tomu, že Správa domů 
již nemůže plnit všechny body mandátní smlouvy, 
která byla uzavřena dne 18.6.2003. 
- Zastupitelstvo obce rozhodlo, že  poplatek za 
zpracování rozboru vody bude rozpočítán za rok 2013 
na jednotlivé byty, ne na počet obyvatel v bytech. Tzn. 
pokud je v domě 7 bytů, částka hrazená za rozbor 
vody se podělí 7.   

 Z Á P I S z veřejného  zasedání Obecního 

zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 
5.12.2013. 
Starostka přítomné informovala, že dne 29.11. 2013 
převzala obec od dodavatelské firmy nákladní 
automobil   AVIA včetně kontejnerů pro svoz 
biologického odpadu. Faktura bude proplacena ještě 
v letošním roce, dotace bude obci poskytnuta do 
30.6.2014. 
- OZ rozhodlo, že obec bude do března 2014 
hospodařit dle rozpočtového provizoria – Měsíční 
náklady budou činit 1/12 výdajů roku 2013. Rozpočet 
obce na rok 2014 bude schválen nejpozději v měsíci 
březnu 2014. 
-  OZ schválilo následující změny rozpočtu obce v roce 
2013. 
V příjmové části: 
Dotace pro SDH                                                5+25 tis. Kč 
Dotace na volby                                                    22 tis. Kč 
Dotace na techniku do lesa                            - 456 tis. Kč 
Příjem za tříděný odpad                                      10 tis. Kč 
Přijaté pojistné náhrady                                        7 tis. Kč 
Dar – dotace pro sport                                          5 tis. Kč 
Ve výdajové části: 
Technika do lesa                                        - 1.151.000,- Kč 
Opravy místních komunikací                      - 516.000,- Kč 
Projektová dokumentace – 
 III. etapa silnice III/4893                               110.000,- Kč 
Oprava budovy – tělocvična                    - 1.510.000,- Kč 
Knihovna                                                               7.000,- Kč 
Protipovodňová opatření – dotace           - 500.000,-Kč 
Mikulášská nadílka                                           30.000,- Kč 
Oprava hřiště u ZŠ                                       - 100.000,- Kč 
Nájem fotbalového hřiště                            - 65.000,- Kč 
Dotace  na kulturní a sport. akce                  -10.000,- Kč 
Rozbory vody                                                     20.000,- Kč 
 

Náklady na nákladní auto                             -460.000,- Kč 
Vítání dětí do života                                          - 8.000,- Kč 
Náklady na elektřinu – Hasičská zbrojnice    30.000,- Kč 
Rezerva na krizové situace                          - 195.000,- Kč 
- Inventarizace majetku obce k termínu 31.12.2013 
proběhne nejpozději do 6.1.2014. 
Plán inventur a seznam jednotlivých komisí je součástí 
zápisu ze zasedání zastupitelstva. 
- Obec zakoupí přijímače pro dva nové televizní 
programy.    Prima COOL a D /ART/. 
- OZ souhlasí s podpisem smlouvy mezi obcí a ZK na 
účelovou neinvestiční dotaci ve výši 25 tis. Kč, kterou 
obci poskytne ZK pro potřebu JPO V . 
- OZ souhlasí s podpisem kupní smlouvy mezi Povodím 
Moravy, s.p. a obcí Trnava  na odprodej pozemků, 
které byly odděleny Geometrickým plánem  č. 1050-
0143/2012 a č. 1051-0143/2012. Jedná se o 312 m2 
pozemku, na kterém byla vybudována opěrná zeď – 
stavba na horním konci obce. 
- OZ zamítlo žádost firmy Zaremba Stav Group S.E., 
Praha o odkoupení 1.300 m2 pozemku z majetku obce 
Trnava. 
- OZ zamítlo žádost paní Lenky Kabourkové o odprodej 
pozemku z majetku obce. 
11/ Lesní družstvo SG Janůvky Slušovice nabídlo obci 
směnu parcely 20/12 v majetku obce s pozemky, které 
jsou ve vlastnictví SG Janůvky. OZ návrh zamítlo – 
pozemky nemají vyřešen příjezd. S SG Janůvky bude 
dále jednáno. 
- OZ souhlasí s přijetím finančního daru pro ZŠ Trnava 
ve výši 5 tis. Kč – nákup učebních pomůcek a s přijetím 
daru 5.500,- Kč na Trnavský vrch a Ve stopě 
trnavského vrchu. 
- OZ souhlasí s přijetím finančního daru pro  MŠ 
Trnava ve výši 5 tis. Kč – zakoupení výtvarných 
pomůcek a hraček. 
-OZ odsouhlasilo prodloužení nájmu na jeden rok 
v bytě nad MŠ panu Lukáši Štěpánovi – nájem se 
prodlužuje do 31.10.2014.  
-Obec Trnava souhlasí se záměrem zřídit věcné 
břemeno na části pozemku 966/1 pro COOP Jednotu 
za jednorázovou částku 2tis. Kč. Záměr byl vyvěšen na 
úřední desce OÚ v termínu od 4.11. 2013 do 
20.11.2013. Podmínkou ale je uzavření nájemní 
smlouvy mezi COOP Jednota Vsetín a Obcí Trnava na 
užívání pozemků v majetku obce. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na částku 20 tis. Kč/rok. 
- Starostka obce upozornila přítomné na nutnost 
zakoupení filtrů na úpravu vody ze studní na bytovém 
domě čp. 314 a na OÚ. 

                                              Starostka obce     
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Podzim v Trnav ě -  lampionový pr ůvod, výstava dýní, rozsvícení váno čního stromu, jarmark, mikulášská nadílka, divadlo 
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Sportovn ě – střelecký klub  
Střeleckému klubu začala vzduchovková sezona soustředěním 26.-28.10. v Ostravě. Závěrem soustředění bylo také první kolo 
závodu o pohár RSCM Ostrava. Tam se umístil Marek Grebeníček na 4. místě. Další akce, které jsme se zúčastnili, byla podzimní 
cena v Neplachovicích u Opavy, Marek Grebeníček tam skončil na 1. místě a Jan Hanulík na 3. místě.  Zároveň jsme se zúčastnili 
tříkolového závodu TradixCap, kde v prvním kole obsadil Marek 8. místo. V druhém kole konaném v Březolupech obsadil Marek 7. 
místo a Jan 14. místo. Třetí finálové kolo konané taktéž v Březolupech dopadlo následovně. Marek obsadil 4. místo a Jan 12. 
místo. Celkové umístění po finálovém kole je následující, Marek Grebeníček 7. místo a Jan Hanulík 8. místo.  
Sezona se zatím rozjíždí a čekají nás ještě další důležité závody. Už 10. prosince se zúčastníme 3. kola poháru RSCM v Ostravě, 
18. prosince následuje Předvánoční závod o Vánočního kapříka 2013 konaný v Březolupech. Dále nás čeká krajská liga mládeže 
konaná v Uherském Brodě, Nivnici, Březolupech a Uherském Ostrohu.  
V únoru se již tradičně zúčastníme otevřeného přeboru Moravsko-Slezského kraje konaném v Neplachovicích. Všechny tyto 
závody směřují k vrcholu sezony a to je MČR , kde místo konání bude určené konkurzem. Držte nám palce, aby si naši mladí 
střelci vystříleli co nejvíce nominací na tento vrcholný závod. Zároveň bychom chtěli jménem Střeleckého klubu popřát Příjemné 
prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v Novém roce 2014 .               Radek Soukup 
________________________________________________________________________________________________________ 

Fotbalisté čekali po podzimu víc . 
Málo spokojenosti panuje po podzimní části sout ěže v 
oddílu  trnavských  fotbalist ů, kteří se nachází na 3.místě 
tabulky, nebo ť jejich ambice pro nový ro čník sout ěže byly 
daleko vyšší.  

Cílem bylo umístnění na špici tabulky s dobrou výchozí pozicí 
pro jarní část soutěže. 
Tyto cíle se ovšem nepodařilo naplnit a byl spíše zaznamenán 
výkonnostní  pokles oproti předcházejícím sezónám. Jedna 
 z hlavních příčin tohoto neúspěchu je malá účast hráčů v 
trénincích a ztráta motivace některých z nich. Na základě 
tohoto závěru jsem se rozhodli pro zvýšení konkurence v 
kolektivu doplněním nových hráčů toužících po úspěchu. 
V 10 mistrovských utkáních  jsme 7x zvítězili a  3x prohráli s 
aktivním skórem  41:16  a  21 body. Na vedoucí 
družstva Veselé “B“ a SK Vizovice “B“  ztrácíme po podzimní 
části 4 body a navíc se s těmito konkurenty na postup utkáme 

na jejich půdě. 
Družstvo SK Vizovice “B“  má ještě k dobru jeden neodehraný mistrovský zápas, čímž může svůj náskok v čele tabulky navýšit. 
Nejlepšími střelci našeho týmu jsou Martin Mal čík s 11 brankami , Roman Bo řuta s 8 brankami  a Hradilík Jan s 5 brankami .  
Družstvo hrálo nejčastěji v sestavě : Malaník – Čala S., Zbranek, Bořuta J., Chytil – Hradilík, Štěpánek, Slováček, Sedláček – 
Malčík, Bořuta R. 
V zimním období se zaměříme na fyzickou přípravu v našich přírodních podmínkách a v trnavské tělocvičně. Po herní stránce se 
budeme připravovat v Napajedlech na umělé trávě v rámci zimního turnaje, kterého se zúčastníme s mužstvy z vyšších soutěží. 
Tito jistě prověří naši připravenost pro jarní boje o důležité soutěžní body. 

Chytil Stanislav – trenér družstva mužů 

Žákovské družstvo p ředčilo o čekávání  
Naše družstvo žáků skončilo po podzimní části fotbalové 
sezóny 2013 / 2014 na čtvrtém místě s minimálním 
odstupem na nejlepší týmy. Družstvo v podzimní části 
odehrálo několik velmi těžkých utkání, kdy potrápilo 
favorizované týmy a v závěru soutěže dokonce v té době 
vedoucímu družstvu Lůžkovic body sebralo. 
Musím pochválit celé družstvo za velmi kvalitní docházku 
na tréninky, ať už na travnaté ploše či do tělocvičny 
místní základní školy, kde aktuálně trénujeme každé 
úterý 17,00-18,30 hod.  a sobotu 15,00-17,00 hodin. Již 
v průběhu podzimní sezóny se do našich tréninků 
připojili mladí žáci František Holík, David Gajdošík, 
Jakub Vrána a nyní i Marek Polaštík. Chtěli bychom i 
tímto pozvat další fotbalové zájemce. Přijďte si fotbal 
s námi vyzkoušet na kterýkoliv z pravidelných tréninků. 
Tréninky budou probíhat do vánočních svátků a po 
krátké přestávce pokračovat opět začátkem února. 
V měsíci březnu se chystáme uspořádat halový 
žákovský turnaj. Začátek fotbalové sezóny pro naše 
fotbalové žáky je stanoven OFS na 13.4.2014 . 
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1. Lukov  9 8 0 1 38 : 9 24  
2. Lužkovice  9 7 0 2 56 : 11 21  
3. Štípa  10 6 1 3 46 : 25 19  
4. Trnava  10 6 0 4 45 : 33 18  
5. Příluky  10 4 0 6 17 : 26 12  
6. Kostelec  9 1 0 8 9 : 66 3  
7. Hvozdná  9 0 1 8 7 : 48 1 

Zbranek Petr – trenér družstva žáků  

Závěrem bych rád poděkoval všem činovníkům za obětavou práci v průběhu celého roku, fanouškům za vytvoření fantastické 
kulisy při našich zápasech, obecnímu úřadu v Trnavě a sponzorům za pomoc a podporu v průběhu celého roku. Zároveň bych rád 
popřál za celý výbor Sokolu Trnava všem hráčům, činovníkům, fanouškům a ostatním občanům naší obce příjemné prožití 
vánočních svátků. Hodně zdraví, lásky, pohody a úspěchů v  roce novém. Těšíme se na setkání s Vámi na turnajích a zápasech 
našich družstev v nadcházejícím roce 2014.                            Špaček Michal – tajemník oddílu 

______________________________________________________________________________________________________ 

Souhrn činnosti SDH Trnava za rok 2013  
Rok 2013 jsme zahájili výroční schůzi, které se zúčastnili jak členové našeho sboru s paní starostkou, tak i členové 
hasičských sborů z 11. okrsku. 
Zhodnotili jsme činnost roku 2012 a naplánovali jsme rok 2013. V průběhu schůze byla udělena starostou sboru, 
čestná uznání řadě našim členům, kteří ve svém volném čase, jsou nápomocní, když je potřeba pomoci bližnímu. 

„V p říštím roce za čínáme 3. ledna 2014 výro ční sch ůzí na Obecním ú řadě, na kterou srde čně zveme všechny členy.“ 
Jako každý rok jsme nasadili vysoké tempo hned na začátku roku přípravou na končiny, které započaly před obecním úřadem, kdy 
paní starostka nám udělila povolení k průvodu. Končiny jsme zakončili zábavou se skupinou FOCUS, bylo i půlnoční překvapení 
na, které jsme netrpělivě čekali. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci 
a hlavně těm, kteří nám otevřeli dveře a připravili něco 
dobrého na zahřátí i k zakousnutí. 
„Cht ěli bychom Vás tímto pozvat na masopustní pr ůvod 
a kon činovou zábavu, která se uskute ční 1. března 
2014, k tanci a poslechu bude hrát skupina PREMIÉR.“ 
V průběhu roku jsme absolvovali řadu školení a zkoušek 
odbornosti, jako hasič III. stupně a strojník.  
Začátkem roku proběhlo školení manipulace se žebříkem a 
jeho revize. 
Již tradičně jsme se účastnili jubilejní XX. Mezinárodní 
hasičské poutě na sv. Hostýně, která proběhla 27. 4. 2013.  
S příchodem jara jsme udělali velkou brigádu, při níž jsme 
zkontrolovali hasičskou techniku, uklidili celou hasičskou 
zbrojnici. V průběhu roku následovala řada dalších brigád, 
jako sečení trávy tréninkového hřiště, úklid zbrojnice po její 
rekonstrukci aj. 
Sportovní hasičská sezóna byla v tomto roce velmi náročná, 
zúčastnili jsem se řady soutěží, jak pohárových soutěží 
v Dobroticích, Ludslavicích, tak I. kola v požárním sportu 
11.okrsku ve Slušovicích, kde se našim družstvům velmi 
dařilo a vyhráli dva poháry. Po první kole následovalo postupové okresní kolo na Březové, kde postoupily nejlepší družstva, které 
vyhrály ve svém okrsku. My jsme se taktéž účastnili v kategorii žen. 
V našem okrsku se konala řada soutěží, kterých jsme se účastnili  -  na 
Veselé, kde se našim ženám povedlo vyhrát 1. místo, na Hrobicích a 
v Neubuzi, kde se neběžel klasický útok ale navíc štafeta. 
Během roku se konaly noční soutěže, které máme oblíbené. Účastnili 
jsme se noční soutěže v Leskovci, Zádveřicích a  Kašavě, kde jsme se 
účastnili v hojném počtu dvě družstva žen a mužů, tady naše ženy 
zabodovaly a vyhrály 2. místo.  
Během roku se naši muži přihlásili do Jihovalašské noční ligy, kde jsme 
absolvovali řadu nočních soutěží a to soutěže v Loučce, Vysokém poli, 
Drnovicích a Vrběticích. Celkem se účastnilo noční ligy 55 družstev a 
našim mužům se podařilo skončit na 36.místě. Kluci si velmi věří a 
doufají, že příští rok bude mnohem lepší.  
Každý rok se účastníme soutěže nad 35 let na Březové, letos jsme měli 
smíšené družstvo, naši borci vše zvládli na jedničku. 
Současně se konala pohárová soutěž v Želechovicích, tady jsme šli do 
náročnějšího terénu, ženám se tento terén podařilo zdolat i když jsme 
se umístily na 6.místě, byly jsme spokojené. 
Jako každý rok se konal sraz Trnav, který letos pořádala Trnava při 
Laborci na Slovensku, kde naši muži zabojovali a vyhráli 4 poháry. Sraz se velmi vydařil a už se těšíme na další, který se uskuteční 
v České republice v Trnavě u Třebíče. 
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Během roku jsme se nezabývali jen sportem, ale také jsme p
materiálovou sbírku pro zaplavené obce, zorganizovali jsme sb
obecního úřadu čistíme obecní studny nebo pomáháme ob
16.11.2013 jsme uspořádali Hasičskou zábavu se skupinou Kosovci, moc d
zopakujeme. 
V prosinci, jak je již zvykem, jsme přichystali pro d

stříkačku, pořídili nové uniformy. 
Zpráva zásahové jednotky SDH Trnava za rok 2013

Během toho roku se zásahová jednotka pravideln
27.4.2013 – byl vyhlášen poplach 
proveden průzkum, při kterém bylo zjišt
započato roztažení dopravního vedení, kterým byl požár následn
4.5.2013 se zásahová jednotka zú

16.6.2013 v pozdních hodinách naše zásahová jednotka vyjela k hlášenému požáru v RD v obci Trnava, kde po p
proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že došlo k
Zásahová jednotka má 9 členů, jejichž velitelem je paní starost
bližnímu a jdou po boku zásahové jednotky. 
 
                                        „P řejeme Vám v příštím roce hodn

 

 
 

 

 Překulily se prázdniny a nám 
začala nová sezón 2013/2014. 

První soutěží byla Neubuz a 
následovala 21.9.2013 noční 
soutěž v Bochoři. Děti se na 
tuto soutěž těšily, protože je 
odlišná od klasických soutěží. 
Mají zde uzavřený velký 
prostor plný dění - počínaje 
ohňostrojem, diskotékou, 
kinem a konče zase 
ohňostrojem. Zkušenosti 
z noční soutěže nejdou ničím 
nahradit, to si musí děti 
vyzkoušet. Účast družstev na 
této soutěži byla až 
neuvěřitelná, starších žáku 
bylo 69 Trnava„A“ 29.místo, Trnava„B“ 40.místo, mladších žáku bylo 44 družstev a naši se umístili na 23.míst
nenecháme ujít. 
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hem roku jsme se nezabývali jen sportem, ale také jsme připravili stánek k příležitosti poutě v Trnav
materiálovou sbírku pro zaplavené obce, zorganizovali jsme sběr elektrospotřebičů, který se velmi vyda

istíme obecní studny nebo pomáháme občanům s čistěním kanálů. 
skou zábavu se skupinou Kosovci, moc děkujeme za účast, zábava se vyda

ichystali pro děti Mikuláše. 
V letošním roce jsme si díky našim akcím 
opravili požární st
nejen nové sportovní hadice, rozd
helmy, ale také  masopustní masky a  masky 
andělů a čertů 
„Závěrem bychom cht
členům za účast na trénincích, sout
organizaci zábavných akcí a hlavn
potřeba pomoci, tak jsou k
rádi, že nás reprezentují 2 družstva žen a 2 
družstva mužů, což je v
rarita,  že mezi nimi vládne zdravá rivalita, že 
se nejen vyhecují, ale hlavn
pomoci, zastat se jeden druhého. Také si 
ceníme jejich pomoci d
soutěže, tréninky, opravuji techniku, ú
s nimi brigád. 
„Současně bychom cht
úřadu za podporu.“ Díky tomu máme 
opravenou zbrojnici 
Také díky jejich pomoci jsme opravili požární 

Zpráva zásahové jednotky SDH Trnava za rok 2013  
u se zásahová jednotka pravidelně školila, prováděla údržbu techniky, zú

byl vyhlášen poplach - požár lesního porostu v obci Podkopná Lhota. Po př
ři kterém bylo zjištěno, že se jedná o požár lesního porostu v tě

ato roztažení dopravního vedení, kterým byl požár následně lokalizován a poté také zlikvidován.
4.5.2013 se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení v Neubuzi. 

pozdních hodinách naše zásahová jednotka vyjela k hlášenému požáru v RD v obci Trnava, kde po p
ěno, že došlo k drobnému zahoření na půdě RD. 

, jejichž velitelem je paní starostka. Mimo ně jsou tady další členové, kterým není lhostejná pomoc 
 

příštím roce hodn ě zdraví, št ěstí a božího požehnání a hlavn

Vlasta Chmela

bylo 69 Trnava„A“ 29.místo, Trnava„B“ 40.místo, mladších žáku bylo 44 družstev a naši se umístili na 23.míst

Trnavě, pořádali jsme 
erý se velmi vydařil. Také na požádání 

ast, zábava se vydařila, určitě ji 

letošním roce jsme si díky našim akcím 
opravili požární stříkačku pro děti,  pořídili 
nejen nové sportovní hadice, rozdělovače, 
helmy, ale také  masopustní masky a  masky 

 
rem bychom chtěli poděkovat všem 

čast na trénincích, soutěžích, při 
organizaci zábavných akcí a hlavně, když je 

eba pomoci, tak jsou k dispozici“. Jsme 
rádi, že nás reprezentují 2 družstva žen a 2 
družstva mužů, což je v našem 11. okrsku 
rarita,  že mezi nimi vládne zdravá rivalita, že 
se nejen vyhecují, ale hlavně, že si dokážou 
pomoci, zastat se jeden druhého. Také si 
ceníme jejich pomoci dětem - dopravují je na 

že, tréninky, opravuji techniku, účastní se 
 

bychom chtěli poděkovat obecnímu 
adu za podporu.“ Díky tomu máme 

opravenou zbrojnici – vyměněná okna, stropy. 
Také díky jejich pomoci jsme opravili požární 

la údržbu techniky, zúčastnila se tří zásahů a to: 
požár lesního porostu v obci Podkopná Lhota. Po příjezdu na místo zásahu byl 

že se jedná o požár lesního porostu v těžce dostupném místě lesa. Bylo 
 lokalizován a poté také zlikvidován. 

pozdních hodinách naše zásahová jednotka vyjela k hlášenému požáru v RD v obci Trnava, kde po příjezdu, byl 

členové, kterým není lhostejná pomoc 

stí a božího požehnání a hlavn ě žádný požár“  
PŘEJE SDH TRNAVA 

Vlasta Chmelařová, Helena Březíková 

bylo 69 Trnava„A“ 29.místo, Trnava„B“ 40.místo, mladších žáku bylo 44 družstev a naši se umístili na 23.místě. Příští ročník si 
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Podzimní kolo hry Plamen 2013/2014 tentokrát ve Štítné nad Vláří, kde se děti bily ve dvou disciplínách a to závod požární 
všestrannosti a požární útok CTIF. ZPV mladší 11, starší 6, PU CTIF mladší se neúčastnili a starší 9.místo. Na této soutěži se 
poprvé  podíleli naši noví mladí rozhodčí a to Pavla Truhlaříková a Michal Kozubík. V řadách rozhodčích mladých hasičů jim 
přejeme hodně zdaru a trpělivosti.  

19.10. Pojezdová soutěž, kde naše děti zazářily a to mladší 2. místo a starší 1.místo.  
9.10. brigáda v obecním lese – vydali jsme se na úkor špatnému počasí společně s dospělými a nasadili 900 stromečků. 
15.10. pomoc při přípravě tělocvičny na zábavu, 30.11. pomoc našich mladých 
hasiček na vánočních trzích ve Slušovicích. Pro slabou účast se vánoční fotbalový 

turnaj přesouvá na leden .Ukončená roku 
pro děti bude v sobotu na 20.12.2013 
Rok 2013 byl pro nás velmi úspěšný a 
zcela zaplněný. Hned na rozjezd 
masopustní průvod, vystoupení na zábavě, 
zkoušky odbornosti. V průběhu roku 
pohárové soutěže, na kterých se nám 
podařilo získat spoustu ocenění jak u 
mladších žáků, tak i u starších žáků. 
Brigády na zbrojnici, podzimní brigáda 
v lese. Umístění na okresní soutěži hry 
Plamen sezóny 2012/2013 a zhodnocení 

naší celoroční činnosti - mladší 8. místo, starší 7. místo. Největším triumfem roku 2013 bylo pro nás umístění na okrskové soutěži a 
to mladší 2. místo, starší „A“ 1.místo  a starší „B“ 3. místo !!!! BLAHOPŘEJEME a zároveň tímto dětem děkujeme za jejich 
bojovnost, úsilí a snahu vytvořenou za celý rok v hasiči!!! 
V listopadu se do řad vedoucích mládeže za námi přiřadil Pavel Váhala.Nikdy před tím, jak v tomto roce jsme neměli možnost tolika 
tréninků, za to velké poděkování Davidovi Matůšů, který s námi měl tu trpělivost a v sezónu nás doprovázel avií na tréninky, což je 
vidět na výsledcích při soutěžích. Děkujeme Zdenkovi Březíkovi a Pavlu Zbrankovi za údržbu naší „mašiny“! Děkujeme obecnímu 
úřadu za podporu a všem co nám pomáhají s dětmi. 
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. 

Rádi přijmeme 
další členy do řad 
mladých hasičů  
pro zájem a 
jakékoli info. 
volejte 
739 666 817 Eva 
Vajďáková, 
728 883 544 
Helena 
Březíková.                                                                                                                   
Eva Vajďáková 

    

    

    

    

    

    



Trnavský zpravodajTrnavský zpravodajTrnavský zpravodajTrnavský zpravodaj    
 
MMMMatrika:atrika:atrika:atrika: 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce se uskutečnily na obecním úřadě po dlouhé době zlaté svatby trnavských manželů. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Za obchodem COOP byl p řistaven nový 
KONTEJNER  NA OŠACENÍ A OBUV  
Vhazujte nepotřebný použitý suchý a  
čistý textil zabalený v pytlích.  
Co do kontejneru nepatří:  
matrace, molitan, koberce, komunální odpad,  
elektrospotřebiče. 

 

    

    

    

________________________________________________________________________________________________________ 
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Úmrtí: 
Kostková Romana 1.9.2013 č.p. 9 
Adámková Marie 10.10.2013 č.p. 211 
Suchánek Jaroslav 18.10.2013 č.p. 207 

Sňatky: 
Šišková Lenka a Kapušňák Michal 21.9.2013 
Gabrhelík Lukáš a Vaňková Kristýna 28.9.2013 
Tomšů Rudolf a Veronika Moynihan 28.9.2013 

Zlaté svatby 2013: 
manželé Nedvědičtí č.p. 275 
manželé Fotterovi č.p. 268 
manželé Březíkovi č.p. 288 
manželé Čechovi č.p. 303 
manželé Gerychovi č.p. 163 
manželé Bečicovi č.p. 117 
manželé Vajďákovi č.p. 131 
manželé Sovjákovi č.p. 166 

Zlínský kraj poskytne Obci Trnava účelovou neinvestiční dotaci 
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 25.000,- Kč,  a to na výdaje, 
jednotky SDH v Trnavě, vzniklé a uhrazené  1.1.2013 – 31.12.2013                   

 

Plánované akce:Plánované akce:Plánované akce:Plánované akce:    

28.12. Fotbalový  turnaj „O pohár starostky obce“   
3.1. Trnavské jesličky 
4.1. Tříkrálová sbírka      
17.1.  XXI. Školní ples  
19.1. Karneval       
20.1. Zápis do 1. Třídy 
31.1. XI. Ples Lyžařského klubu 
1.3. Končinová zábava  

   Trnavští včelaři přejí všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné  

             zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Ať se Vám vše vydaří! 


