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Nejjednodušší by bylo, abych Vám  pouze popřála pěkné velikonoční svátky a hodně jarního sluníčka. 
To Vám všem samozřejmě přeju, ale jsou některé věci, ke kterým bych ráda jako starostka zaujala 
stanovisko. 
Týdně nám sdělovací prostředky předkládají nějakou novou kauzu. Ministři se mění jak ponožky a s tím 
i zákony a jejich novely. Bohužel s obrovskými dopady na nás, občany. Neustále je nám předhazováno, 
jak žijeme na dluh a jak musíme začít šetřit. Myslím, že řadoví občané  to už dávno pochopili, ale 
nejsem si jista, zda to pochopili naši politici.  
Je všeobecně známo, že v roce 2010 obdržely  všechny obce a města, včetně Prahy, příjmy ze státního 
rozpočtu ve výši 152 miliard Kč. Z toho samotná Praha 42 miliard Kč.  Malé obce, jako je naše, nemají 
dostatek finančních prostředků na zafinancováni tak nákladných akcí, jako je třeba kanalizace. A že 
kanalizace není nadstandard, na rozdíl od  vybudovaných  a zadotovaných aqaparků  a golfových hřišť, 
mi dáte jistě za pravdu.  Tyto peníze však nejsou už ani v dotacích z EÚ. Ale stát  problém neřeší. 
Nechává to na obcích a na občanech.   
Naší snahou je v letošním roce pokračovat s výstavbou chodníků od školy po Rozcestí a samozřejmě i 
s tím související opravou silnice.  Přesto, že  nás tato akce bude stát více jak  4 miliony,  vše je závislé 
na  ŘSZK, které musí uvolnit  finanční prostředky  na opravu státní silnice. Doufám, že se to podaří. 
Chystáme se také dokončit výměnu oken v základní škole a provést tady další opravy. Do škol 
investujeme nemalé prostředky,  ale  pokud chceme, aby se obec rozvijela a abychom tady udrželi mladé 
lidi, musíme se také postarat o jejich děti a o kulturní a sportovní  vyžití.  Jenom pro dokreslení -v roce 
2010 nás ZŠ stála 1.800 tis. Kč a MŠ 480 tis. Kč.  Některé obce zrušením škol ušetřily, a dnes řeší 
problém s umístěním předškoláků.  
V tomto roce již budeme muset opravit  některé místní komunikace a připravujeme projekt na 
rekonstrukci tělocvičny.  
Dokončujeme  nový územní plán obce, ke kterému bude svoláno veřejné pro jednání. O termínu vás 
budeme včas informovat.  
K 30. 4. odchází z ordinace v Trnavě pan Dr. Bartl. Přes mou snahu zajistit jiného lékaře, se mi to zatím 
nepodařilo. Mladí doktoři nemají zájem a ani potřebu si držet „dvě ordinace“ a staří se obávají,zda a jak 
dlouho jim  jejich zdravotní stav dovolí pracovat.          
Obec má ve svém majetku štípačku na dříví, kterou půjčuje zájemcům za 300,- Kč na víkend, ještě do- 
nedávna to bylo 200,- Kč. Štípačka má sice už nějaký rok za sebou, ale pořád sloužila dobře. V poslední 
době  ji vracíte nefunkční, museli jsme ji svařovat, převinovat motor apod. Rozhodli jsme se proto, že 
kdo  štípačku pokazí , uhradí  opravu ze svým prostředků .  
Opět  se nám začínají množit skládky stavební suti kolem potoka a to  dokonce i uprostřed obce. 
Některým lidem  na vzhledu obce moc  nezáleží.  Prosím  Vás, abyste nebyli k takovým případům 
lhostejní a nahlásili nám původce na obecní úřad nebo přímo na životní prostředí ve Vizovicích. Ať se 
nám nakonec z Trnavy nestane  jedna velká černá skládka! 
Ještě bych vás chtěla upozornit, že kácení  stromů, byť na vlastním pozemku, 
se řídí zákonem a většinou je potřeba  požádat obecní úřad  nebo životní 
prostředí o povolení. /pokud je obvod stromu více jak 80 cm  - měřeno ve 
výšce stromu  130 cm/  
Letos také těžko sháníme   pracovníky  na veřejně prospěšné práce, kteří  jsou 
evidovaní u  Úřadu práce. Přes léto  bychom minimálně jednoho uchazeče 
přijali.Podmínkou  ale je, že nepracoval na VPP v roce 2009 ani 2010, což je 
novela platná pro tento rok.     
Přeju Vám i Vašim rodinám, abyste  prodloužený velikonoční víkend strávili  
co nejlépe a užili si pěkné jarní  dny 
 
                                                                                                        Bořutová  Marie                                                                                                      
 



 
 
Milí přátelé,  
letošní postní doba začal velmi pozdě a tím také velikonoční svátky budou velmi 
pozdě. Určitě v době, kdy se objeví jednotlivé obecní zpravodaje, bude ještě doba 
postní v plném proudu. Odborníci vypočítali, ž e příští pozdní začátek postní 
doby bude až roku 2085  a toho se asi většina z nás jistě nedožije. Právě to je tak 
trochu náplní popeleční středy. Věřící lidé si nechávají na hlavu sypat popel. 
Uznávají tímto svoji pomíjivost, ale také svou vlastní nedokonalost.  

Je to proto, abychom si uvědomili, že náš život je časově velmi omezený. 
Patří k obřadu sypání popela (k popelci) slova, která jsou vzata z Písma Svatého 
Starého Zákona: „Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“. Toto je 
velmi smutná konstatace, která nikoho nemůže potěšit, snad toho, kdo se netěší ze života a hledá z něj 
únik, připomínka dočasnosti může potěšit. To však není situace většiny lidí. Skutečnost  pomíjivosti 
života nás může vést ke smutku a také k určité obavě z budoucnosti. Letošní zemětřesení v Japonsku a 
následné tsunami s reálným možností ohrožení jaderným nebezpečím, nás o tom více ujistily než 
obyčejný obřad sypání popela.  

Při obřadu sypání popela se říká ještě jiný text, který tentokrát pochází ze Zákon Nového: „Čiň 
pokání a věř evangelium“. Těmito slovy začíná totiž veřejné působní Pána Ježíše. Jeho záchranné dílo a  
učení nás ubezpečuje o tom, že náš život má určitě dvě dějství. Jedno je tady na zemi a to druhé je, když 
přejdeme přes „most své vlastní smrti“ a octneme se v „jiném světě“ – na věčnosti. Na věčný život 
v „jiném světě“ se dobře připravujeme tehdy, když více myslíme na jiné lidi, kteří potřebují naší 
pomoci. Známe přece ony texty v pětadvacáté kapitole svatého Matouše: „Co jste učinili nebo neučinili 
mým nejmenším bratřím a sestrám, pro mne jste učinili nebo neučinili.  
            Postní doba nás tedy silně vybízí abychom nemysleli sobecky pouze na sebe a své potřeby, ale 
abychom viděli kolem sebe lidi, kteří touží po naší pomocné ruce a otevřeném srdci. Ať již duchovně 
nebo hmotně, pomáhejme tam, kde je to možné. Tehdy prožijeme onu radostnou událost, která po 
Ježíšově utrpení nutně následovala. Protože Boží Syn nemohl podlehnout smrtelnosti natrvalo, tak to 
stojí v Písmu Svatém, muselo následovat Vzkříšení. To je absolutní proměna Ježíšova lidství, které 
nepodléhá pozemským zákonům.  Přece věříme, že následovalo „slavné Vzkříšení“. Ve vzkříšení našeho 
Pána je pro každého člověka velká naděje. Když si to vše uvědomíme, při naší snaze konat dobro, 
budeme směle, s radostí a velkou důvěrou očekávat budoucí události, které mohou končit jenom 
v Božím náručí a tedy ve velmi důvěrné blízkosti toho, který nás nekonečně miluje a touží po naší lásce. 
Přeji všem smysluplném prožití postní doby a radostné  prožití velikonočních svátků.V modlitbě na vás 
všechny myslí a již při psaní tohoto článku žehná  

         otec Emil. 
 

 
 
 
 

                                            U S N E S E N Í   
      ze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 

13.12.2010 
1/   OZ rozhodlo zřídit následující komise při OZ 
       Komise stavební: předseda Gerych Vilém 
                                    Členové   Macík Rudolf 
                                                    Šlahař Zdeněk 
      Komise lesní:       předseda: Ing. Kašpárek Martin 



                                    Členové:  Ing. Bořuta Josef 
                                                    Jurásek Martin 
       Komise sociální:  předseda: Sovjáková Jarmila 
                                   Členové:  Slováčková Oldřiška 
                                                   Štěpaníková Jarmila 
      Komise kulturní a sportovní: předseda: Vajďáková Eva 
                                                    Členové:  Ing. Hanulík St., Ing.Chmelař P., Bednařík Vl. 
      Komise finanční:  předseda: Březíková Helena 
                                   Členové: Zvolenský Petr, Ing. Vogeltanzová 
      Komise kontrolní: předseda: Tomšů Rudolf 
                                    Členové: Gerychová Ludmila, Gargulák Oldřich 
2/ Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení inventarizace obecního majetku k datu  31.12.210. 
Inventury budou  provedeny nejpozději do 6.1.2011. 
Zastupitelstvo obce schválilo „pravidla pro provádění inventarizací a dále schválilo jednotlivé 
inventarizační komise, včetně komise likvidační a ústřední inventarizační komisi. 
3/Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec Trnava bude až do schválení rozpočtu na rok 2011 hospodařit 
podle rozpočtového provizoria. Výdaje budou činit měsíčně 1/12 výdajů roku 2010. 
Tj. částka   do 881.441,- Kč 
4/ OZ schválilo změny rozpočtu obce na rok 2010.  
    Výdaje: 
    Lesní hospodářství                    +  129.000,- Kč 
    Zimní údržba + oprava cesty    -   115.000,- Kč 
    Projekt.dokument. ČOV                  42.000,- Kč 
    Opravy – MŠ                                   38.000,- Kč 
    ZŠ – štěpky                                     35.000,- Kč 
    ZŠ – vestibul, plot                           38.000,- Kč 
    Půjčka MRS,dotace,důchodci         85.000,- Kč 
    Záj. činnost spol. org.-pozemek   -990.000,- Kč  
    Bytové hospodářství                       -29.000,- Kč 
    Výst. inž. sítí                                   -60.000,- Kč 
    ÚP                                                 -407.000,- Kč 
    Nebezpečný odpad                       - 11.000,- Kč 
    Požární ochrana                          -  28.000,- Kč 
    Samospráva                                 -  12.000,- Kč  
    St. správa                                    -   30.000,- Kč 
    Platby daní a popl.                       – 35.000,- Kč 
    Dotace – sčítání  obyvatel                 5.000,- Kč 
 

      Příjmy:  
      Příjmy z poskyt. služeb a výrobků   30.000,- Kč                          
 

5/ OZ schvaluje změny v povodňovém plánu obce. 
 6/ OZ rozhodlo o svolání veřejného zasedání k novém územnímu plánu obce, kde  se budou jak 
zastupitelé, tak občané moci  ještě k jednotlivým změnám v ÚP vyjádřit. 
7/ OZ souhlasí se zpracovanou změnou projektové dokumentace na ČOV, kterou provedl Ing. Beneš Jan 
a rozhodlo o zaplacení faktury za projekt. 
8/ OZ souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s panem Ing. Gajdošíkem Josefem, který zajistí a 
vypracuje podklady k předložení SFŽP k závěrečnému vyhodnocení akce „Trnava STL plynovod – 2. 
etapa“. Provize bude činist 74.000,- Kč v případě, že fond zpracuje  „Protokol o definitivním přiznání 
podpory“ .  



9/ OZ souhlasí s navýšením rozpočtu Základní škole Trnava ve výši 35.000,- Kč, ale pouze za účelem 
zakoupení štěpků na vytápění školy. 
10/ OZ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní M.G. na bytovém domě čp. 314 a to do 
29.11.2012. 
11/  OZ souhlasí s výsledky kontroly  hospodaření příspěvkových organizací MŠ Trnava a ZŠ Trnava. 
12/ Zastupitelstvo obce souhlasí se zprávou o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Trnava, 
které provedla pracovnice KÚ Zlínského kraje paní Ing. Vaňková ve dnech 25. – 27.10.2010. Při 
kontrole nebyly shledány nedostatky.  
13/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zápis z  dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion 
Slušovicko, které proběhlo 18.10.2010. 
14/ Zastupitelstvo obce Trnava pověruje starostku obce paní Marii Bořutovou ke spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu 
§ 47, 49 a 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a to po dobu celého volebního období. 
15/ Zastupitelstvo obce Trnava určuje  starostku obce paní Marii Bořutovou zastupováním obce v DSO 
Mikroregion Slušovicko, dále MAS Vizovicko a Slušovicko a v Regionu Zlínsko. 
16/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dopis pana Dr. Bartla, ale na podmínky, které pan doktor 
navrhl,nepřistupuje. OZ pověřilo starostku jednáním s panem Dr. Bartlem.  
17/ OZ pověřilo startostku obce a místostarostu obce přijímáním prohlášení o uzavření manželství.  
18/ OZ vzalo na vědomí stížnost vlasníků domu čp. 95 proti způsobu uspořádání Mikulášské rallye. 
Pověřilo starostku obce jednáním s majiteli domu.  
19/ OZ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na parcelu KN č.  20/12 o rozloze 370 m2 a parcelu KN 
č. 3059/1 o rozloze  470 m2. OZ zásadně nesouhlasí se sjednáním předkupního práva na pronajaté 
pozemky.  
20/ OZ rozhodlo o prodeji 85m2 z obecního  pozemku p.č.  2932/2 v k.ú. Trnava u Zlína  a to za cena 
36,- Kč/ m2. Dále rozhodlo, aby zbývající část parcely, tj. 25m2 z této parcely byla odprodána 
sousedům a to za stejnou cenu. Záměr odprodat tento pozemek byl vyvěšen v termínu od  25.3. do 
10.4.2010 
21/ OZ rozhodlo vyvěsit záměr na odprodej obecního pozemku  st. pč. 150/1. 
22/ OZ rozhodlo o uzavření směnné smlouvy . Jedná se o část  pozemku  p.č. 3000/1 
o výměře 146 m2 a část pozemku p.č.  2459/8 o stejné výměře. Záměr směnit obecní pozemek byl 
vyvěšen v termínu od 16.11. 2009 do 2.12.2009. Při směně nedojde k žádném finančnímu vyrovnání. 
23/ OZ rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč základní škole na zajištění vánočního koncertu, 
který proběhl  4.12.2010 a 6 tis. Kč  TJ Sokol Trnava  na konání turnaje „O pohár starostky obce.“ 
24/ OZ souhlasí s přijetím sponzorských darů  pro Mateřskou školu Trnava a  dále daru Základní škole 
Trnava na konání vánočního kocertu. 
25/ OZ bere na vědomí dopis Ministerstvo školství o  poskytnutí účelové dotace  Základní škole Trnava 
ve výši 656.780,- Kč. Část těchto prostředků bude zaslána základní škole ještě v letošním roce, zbytek 
obdrží od ministerstva v roce 2011. 
           
 

                                            U S N E S E N Í   
      ze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 

31.01.2011 
1/ OZ rozhodlo o vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích.  
Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce v termínu 1.2. – 16.2.2011 
2/OZ  rozhodlo o vydání OZV č. 2/2011 – dodatek k vyhlášce o sběru a 
shromažďování komunálního odpadu v obci. Platba v letošním roce zůstane 450,- Kč/osobu 
3/ Zastupitelstvo obce Trnava  vydává  



Opatření obecné povahy č. 1/2011 na změnu č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Trnava. 
4/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Program obnovy venkova“ pro Obec Trnava na období 
2011-2014. 
5/  OZ schválilo poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 12.386,- Kč MAS Vizovicko a 
Slušovicko.  
6// Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zapůjčení částky 32.228,- Kč MAS Vizovicko  
7/ Zastupitelstvo obce Trnava schvaluje podání žádosti v roce 2011  o dotaci na Zlínský kraj 
z Podprogramu na podporu obnovy venkova na akci „Dokončení výměny oken v Základní škole 
Trnava“. 
Rozhodlo, že částka ve výši 371.000,- Kč na tuto akci bude dofinancována z rozpočtu obce.  
8/ OZ projednalo žádost paní ředitelky z MŠ o zvýšení neinvestičních nákladů na provoz MŠ v roce 
2011. Rozpočet MŠ se zvyšovat nebude.  
9/ Zastupitelstvo obce souhlasí s dotací, kterou poskytl Úřad práce obci na veřejně prospěšné práce a to 
pro jednoho pracovníka. Souhlasí s navýšením odměny pracovníkovi o 1 tis. Kč měsíčně. 
10/ Zastupitelstvo schválilo odprodej obecního pozemku ve výši 221 m2 z parcely KN 3079/1 a to za 
21,-Kč/m2. Zájemce nechá na své náklady zpracovat geometrický plán.  Záměr odprodat tento pozemek 
byl vyvěšen v termínu od 30.8. do 15.9.2010.  
11/ Zastupitelstvo obce zamítlo žádost na odprodej obecního pozemku p.č. 2751. 
12/ OZ zamítlo žádost  o změnu ÚP na stavbu rekreačního objektu. 
13/ OZ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy panu H.R. na další dva roky. Jedná se o garzonku na 
MŠ. 
14/ OZ souhlasí s výpovědí, kterou dal pan Dr. Bartl z ordinace na Hasičské zbrojnici a to k datu 
30.4.2011.  
15/ Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji  obecního pozemku p.č. 150/1 o výměře 160 m2   a to za 37,- 
Kč/m2. Záměr byl vyvěšen v termínu 5.1. – 21.1. 2011. 
16/ OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR na akci „Trnava k Trnavě si cestu hledá“, která 
proběhne ve dnech 24. – 26.6. 2011. Dále rozhodlo o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na 
dofinancování akce. 
17/OZ rozhodlo, že nájemné za půjčení tělocvičny v ZŠ se zvyšovat nebude. Zůstane  350,- Kč/ hodinu. 
18/ OZ rozhodlo o  vydání Směrnice pro zimní údržbu místních komunikací v obci, tak jak byla 
zastupitelstvu předložena zpracovatelem panem Vraníkem L. 
 
 
      

                                            U S N E S E N Í   
      ze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 

17.03.2011 
 
1/   Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2011 – Návrh rozpočtu byl 
vyvěšen v termínu od 1. 3. 2011 do 17.3.2011.  
Celkové výdaje rozpočtu obce na rok 2011 činí 13.361.000 ,- Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový. 
971 tis. Kč bude dofinancováno z běžného účtu obce. 
2/ OZ  schválilo „Smlouvu o výpujčce s MŠ Trnava“, která bude předložena ředitelce MŠ k podpisu. 
3/ OZ souhlasí s přijetím nadačního příspěvku Základní škole v Trnavě  v rámci Programu na podporu 
iniciativ mladých lidí – 6.500,- Kč – Chceme pomáhat – venkovní učebna 
                        7.000,- Kč – Chceme pomáhat – Plnění krmelců – starost o lesní zvěř 
Dále OZ odsouhlasilo příspěvek 4 tis. Kč z rozpočtu obce na dopravu žáků na lyžařský výcvikový kurs. 
4/ OZ zamítlo opakovanou žádost  na změnu územního plánu .  



5/ OZ rozhodlo o výši  neivestičních příspěvků pro ZŠ v Trnavě a MŠ v Trnavě, které uhradí 
sousední obec Podkopná Lhota za děti umístěné ve školách v Trnavě.  
ZŠ Trnava – 4 tis. Kč za žáka/rok 2011 
MŠ Trnava – 1 tis. Kč za dítě/rok 2011 
6/ OZ  zamítlo žádost  na odprodej další části obecního pozemku p.č. 3079.  
7/ OZ souhlasí s předloženým dodatkem  ke smlouvě č. 43080/10 s firmou Marius Pedersen, Hradec 
Králové na svoz odpadků v obci v roce 2011 
8/ OZ  rozhodlo o zvýšení poplatku za 1 ks sběrné nádoby pro firmy, které využívají svozu odpadků 
v obci a nemají uzavřenu smlouvu přímo se svozovou firmou. Částka za jednu sběrnou nádobu činí 
1.100,-Kč na rok. Kontrolní komise prověří, zda soukromé firmy nevyužívají sběru odpadů v obci bez 
vědomí obce. 
09/ OZ souhlasí s průjezdem 50-ti historických vozidel obcí Trnava dne 20.8.2011 v dopoledních 
hodinách přes Paprádnou při příležitosti 21. zlínského srazu historických vozidel pořádaným Veteran 
Car Clubem Zlín, o.s. Otrokovice. 
10/ OZ zamítlo zadání zpracování studie na akci“ Trnava – decentrální čistění odpadních vod“ dle 
nabídky firmy Projekty vodam, s.r.o., Hranice 
11/Zastupitelstvo obce Trnava schválilo konání veřejné sbírky na území obce Trnava na opravu 
venkovních omítek kostela Navštívení Panny Marie v Trnavě. Pověřuje Marii Bořutovou, starostku obce 
jednat  ve věci konání sbírky na Krajském úřadu Zlínského kraje.  Za tímto účelem bude zřízen účet, ke 
kterému bude mít podpisové právo starostka, místostarosta a pan Gargulák Ol. za farní fadu. Konání 
sbírky bude zveřejněno v kabelové televizi, webových stránkách obce a v Trnavském zpravodaji.   
12/ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled obce Trnava na období 2010-2014. 
13/ OZ souhlasí s uzavřením smlouvy  o provozování kanalizace v obci s Ing. Benešem, jak to obci 
ukládá zákon č. 274/2001 Sb., § 12.  
 
 
 
 
VELIKONO ČNÍ  VÝSTAVA 
O uplynulém víkendu uspořádal Klub důchodců společně s obecním úřadem výstavu velikonočních 
dekorací a výrobků z proutí, které nám z větší části zapůjčil Obecní úřad Ostrata. Kdo nelenil a zašel se 
na OÚ podívat, viděl, že se sešla velká spousta vajíček 
zdobených různou technikou, vyšívané ubrusy, klabačky, ale 
i tradiční výrobky z proutí, které zhotovili Trnavjané. Třeba 
proutěné metly od Zdenka Sovjáka, tatary od pana Rudolfa 
Sovjáka, košíčky vlastnoručně vyrobené paní Reimanovou. 
Škoda, že tradice pletení z proutí a výroby ze dřeva, v Trnavě 

dříve tak 
rozšířená, téměř 
zanikla. Je to 

důvod 
k zamyšlení a 
možná i návod jak 
vyplnit dětem volný čas a zachovat tak tradice pro další 
generaci. Co se v mládí nenaučíme, většinou již z časových 
důvodů v dospělosti těžko doháníme. Komerční výrobky jsou 
sice líbivé ale to pravé kouzlo jara a Velikonoc vytváří 
příroda a přírodní materiál.   

 



  
 
 
Zprávi čky z Trnavské mateřské školičky 
Nový rok se přehoupl, skončilo nacvičování besídky a děti v MŠ opět čekala „práce“. Protože naše MŠ 
je členem asociace anglických MŠ, seznamuje nejstarší děti hravou formou s anglickým jazykem. 
K tomuto účelu se snažíme kupovat přiměřené pomůcky, děti mají svoje pracovní sešity. Paní učitelka 
Svobodníková absolvuje akreditovaná 
školení. Program pro školní rok je 
rozdělen do deseti téma, z toho každé 
z nich má dvě podtémata. Celým 
programem angličtiny děti provází 
maňásek kocoura, který se jmenuje 
Cookie a děti si jej velmi oblíbily. 
 V oblasti kultury se snažíme společně 
s jinými mateřskými školami z Vizovicka 
navštěvovat divadelní představení 
pořádaná Městským úřadem ve Vizovicích 
pravidelně jednou za měsíc. V lednu to 
bylo divadlo „Honza Nebojsa“, v únoru 
„Jak Honza k princezně přišel“, v březnu 
„Cirkus bude“ a březnu je pro nás 
připraveno mimořádné představení 
pražských herců pana Přeučila a paní 
Hruškové s názvem Šípková Růženka. 
Od 11. dubna začínáme jezdit na předplaveckou výchovu do Zlínských lázní. Tuto akci pořádáme již 
několik let a u dětí je velmi oblíbená. V 6 lekcích se zde hravou formou seznámí se základy plavání. 
V současné době probíhá v naší MŠ Jarní zdobení a Velikonoční těšení. Děti si připravují pro rodiče 
velikonoční překvapení, zdobí vajíčka, vyrábějí ozdobné zápichy do osení. Vyvrcholením této akce bude 
hledání velikonočních vajíček na zahradě MŠ.  
Besídku „Vynášení Moreny“ letos vystřídá besídka pro maminky, která se uskuteční 11. 5. v MŠ. 
V předvelikonočním týdnu od 19. 4. do 21. 4. se uskuteční „zápis dětí pro školní rok 2011/2012“. Moc 

se na nové kamarády těšíme. 
Na konci měsíce května pojede celá 
MŠ na školní výlet do ZOO Lešná. 
Díky rodičům dětem v tento den 
zbude nejen na vstupné a autobus, 
ale i na jízdu vláčkem, kde si 
odpočinou od chůze unavené nožky, 
a malý mlsek – barevná zmrzlinka na 
špejli. Unavení, zalíčení od barevné 
zmrzky, ale spokojení se děti doma 
pustí do úklidu pokojíčků. Blíží se 
MDD a to znamená, týden her, 
sportů a velká tombola, do které si 
nosíme to, co v pokojíčcích uklidíme 
a hračky se kterými si již nehrajeme. 
Týden dětí končí karnevalem 
s diskotékou. 



 
Od 6. 6. se zase těšíme na „Indiánský týden“, kde děti chodí do MŠ v doma vyrobených tričkách a 
indiánských čelenkách. V tomto týdnu hodně pobýváme v přírodě, poznáváme květiny, stromy, brouky 
a zvířátka. Celá akce bude ukončena v pátek příjezdem „Velkého náčelníka na koni“. Ten nejen sveze 
děti na svém koni, ale školákům rozdá upomínku na MŠ, knihu.  
Naši MŠ budeme také reprezentovat na výtvarné výstavě v novém Kulturním centru ve Zlíně. Pečlivě se 
na tuto společenskou událost s názvem „Zlínský Škrpálek“ připravujeme. Letošní téma „Jak se žije 
nejen v lese“ je nám velmi blízké, vzhledem k prostředí ve kterém vyrůstáme. Akce bude zahájena 4. 4. 
2011. 
 
 
 
 
 
Nový kalendářní rok jsme ve škole začali projektem Správná pětka, ve 
kterém si děti I.stupně přiblížily zásady správné výživy. Tohoto projektu 
jsme se aktivně zúčastnili s velkým ohlasem již v minulém roce.  

Tradiční karneval pro děti, který se konal jako vždy v neděli 
následující po reprezentačním plese školy 16.1., byl poznamenán 
vysokou nemocností převážně školních dětí. Karnevalových radovánek 
si užili hlavně předškoláčci, kterým se věnovali deváťáci.   

V pondělí 17.ledna se konal 
zápis do prvního ročníku naší 
školy. K zápisu se dostavilo 
v tento den 17 dětí, rodiče 
jednoho chlapce využili 
možnosti k zápisu v jiný den. 
Někteří rodiče uvažují o odkladu 

školní docházky o jeden rok, o odklad mohou dle zákona požádat do 
konce května. Všichni předškoláčci jsou zváni k účasti v naší 
„školičce“. Jde nám o to, aby se děti a jejich rodiče školy nebáli a do školy se všichni těšili. 

Poslední lednový den jsme všem 84 
žákům naší školy rozdali výpisy z vysvědčení za 
I.pololetí. Všichni žáci v I.pololetí tohoto 
školního roku prospěli. Kázeňské problémy 
sníženým stupněm z chování  klasifikovány 
nebyly. Průměrný prospěch žáků celé školy byl 
1,44 a zameškáno bylo průměrně 32 hodin. 
S vyznamenáním prospělo 57 žáků, což činí 68 
%  

Jako každoročně jsme absolvovali 
lyžařský výcvikový kurz v Beskydech, kteří 
všichni účastníci přežili ve zdraví. 

V únoru začali žáci od 1. do 3.třídy 
jezdit do plavání do Zlína, jejich kurz potrvá do 
dubna. 

Naše děti jsou šikovné a mají úspěchy i v konkurenci nejen okolních, ale i dalších škol zlínského 
kraje. O tom svědčí jejich reprezentace v olympiádách a soutěžích. 



 
 Snažíme se získat finanční prostředky v dostupných projektech. Největším úspěchem jsou 

Nadací Jana Pivečky v soutěži „Chceme pomáhat“ přidělené finanční částky  7 000,-Kč na projekt 
„Plnění krmelců- starost o lesní zvěř“, „Čištění lesa“ - 4 500,-Kč a „Obnovení venkovní učebny“ ve výši 

6 500,-Kč. Prostorám na školním pozemku jsme věnovali velké 
úsilí, hodně času a nadšení pro získání grantu na stavbu nové 
venkovní učebny – zde jsme však úspěšní nebyli. 

Přispěli jsme do největší galerie znaků měst a obcí 
vyrobených z odpadových materiálů o vytvoření světového 
rekordu.Tato akce byla vyhlášena Agenturou Dobrý den 
Pelhřimov. 

V týdnu od 8. dubna do 15.dubna se uskuteční sběr 
papíru. Životní prostředí chráníme i sběrem vršků od PET lahví, 
pomerančové kůry. 
 

 
 
 

Den svatého Patrika  
 

          17. března se v Irsku slaví Den Svatého Patrika, který si svou oblibu získává po celém 
světě. Poznávacím znamením tohoto svátku je zelený trojlístek, který lidé nosí namalovaný na obličeji 
nebo si jim zdobí oděv. Typickou barvou, nejen pro Patrikův Den, ale i celkově pro Irsko, které je 
nazýváno smaragdovým ostrovem, je zelená. V tento den je všechno všude zelené – jídlo, pivo, 
zmrzlina, oblečení,…. 

S touto tradicí se seznámili také žáci ZŠ 
Trnava. Do školy přišli všichni do jednoho 
v zeleném oblečení a v zelených doplňcích. A 
v rámci projektového dne St Patrick´s Day 
zábavnou formou poznávali irské zvyky, hudbu a 
legendy nejen o Patrikovi, ale i o irských skřítcích 
Leprikonech a jejich zlatu.  

Celý denní program si pod vedením paní 
učitelky z angličtiny připravili žáci 7. třídy. Děti 
z ostatních tříd plnily různých soutěže, například 
vyháněly hady, kreslily leprikony, hledaly cestu 
v bludišti a také hrnec s pokladem na konci duhy. 
Všechny třídy se s chutí zapojili do soutěžení, takže 
vítězi byli všichni účastníci. 

Věřím, že jim na tento zelený den zůstane 
hezká vzpomínka. 

.          Mgr. Iveta Horáková 
 



Projekt „Chceme pomáhat“ 
                                                                                                                     NADACE JANA PIVEČKY 
Dne 1.března proběhlo na naší škole slavnostní předání šeků vedoucím skupin žáků za vítězství 
v projektové soutěži „Chceme pomáhat“, kterou vyhlašuje Nadace Jana Pivečky. Do této soutěže se 
přihlásili žáci osmého a devátého ročníku a rozhodli se, že budou před odbornou porotou obhajovat 
celkem čtyři projekty. První projekt, který jsme jeli do Slavičína na konci ledna obhajovat nesl název 
„Den se seniory.“ Tento projekt vedla Pavla Hanulíková a ačkoliv byl moc hezky připravený, 
zpracovaný a obhájený, tak na dosažení finanční dotace bohužel nestačil. Pochvalu od paní ředitelky 
z Nadace si však Pavla a její skupina opravdu zasloužily. Druhý den jsme se vydali do Slavičína znovu, 
tentokrát však rovnou se dvěma projekty a oba vedla Zuzka Fotterová. Komise svými dotazy Zuzku 
nijak nerozhodila a ta nakonec byla 100% úspěšná. Poslední den obhajob jsme rovněž ve Slavičíně 

nemohli chybět a Lukáš Hrnčiřík se rozhodl, že bude 
za svoji skupinu nebojácně obhajovat projekt 
s názvem: „Obnova venkovní učebny“. I tomuto 
projektu byla udělena finanční dotace. Nakonec se 
nám podařilo získat celkem 18 000 Kč, což pro nás 
bylo nesmírným úspěchem a doposud se z toho 
radujeme. Navíc je jeden z našich projektů začleněn i 
na ocenění zvláštní cenou Rotary clubu, čímž by se 
mohly naše  finance ještě navýšit, ale to zatím 
nepředbíhejme. Šeky jsme obdrželi a teď už nám 
„jen“ zbývá vítězné projekty zrealizovat a těšit se na 
červnové setkání v lesoparku ve Slavičíně, kde pro 
nás všechny zúčastněné Nadace Jana Pivečky připraví 
táborák jako poděkování za účast v soutěži. 

                                                                                      Helena Nováková 

 
ANKETA - D ĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY                           

1. Co Vás napadne,když se řeknou Velikonoce? 
2. Co děláte doma na Velikonoce 
 

1.ročník 
1. Martin Bečica – vajíčka 
2. Jan Mánek – barvíme 
vajíčka 
 

2.ročník 
1.Lucie Vajďáková – slepička 
2. Dan Štefka – barvíme vajíčka 
 

3.ročník 
1.Natálie Hudečková – vajíčka 
2.Simona Chrastinová – barvení 
vajíček 
 

4.ročník 
1.Tomáš Zbranek – tatar  
2.Eva Vyvlečková – sedím 
u TV  
 

5.ročník 
1.Matěj Poláček – vajíčka 
2.Sabina Katrňáková – barvení 
vajíček 
 

6.ročník 
1.Tereza Gerychová – vajíčka 
2. Eliška Vyvlečková – malujeme 
vajíčka 
 

7.ročník 
1.Eliška Bořutová – vajíčka 
2.Kateřina Bečicová – 
uklízíme 
 

8.ročník 
1.Lukáš Hrnčiřík – vypléskané 
zadky 
2.Pavla Hanulíková – uklízíme 
 

9.ročník 
1.Martin Gerža – vajica 
2.Josef Gargulák – pleteme tatary 
 

                                                                                          Zuzana Fotterová, Pavla Truhlaříková (9.třída) 



 
 
 

Zpráva z činnosti SDH 
     V lednu jsme začali svou činnost uspořádáním výroční schůze, které se zúčastnili nejen členové, ale i 
zástupci sborů 11. okrsku. Zhodnotili jsme rok 2010 jako zdařilý a zároveň naplánovali činnost na rok 
2011. V únoru jsme se zabývali přípravou na končiny. 5. března jsme uspořádali masopustní průvod. 
Velký dík patří všem členům průvodu, hlavně těm nejmenším, paní starostce za vydané povolení 
k obchůzce a hlavně všem, kteří nám otevřeli dveře a připravili chutné občerstvení, teplý čaj i něco 
ostřejšího. Průvod jsme zakončili zábavou s půlnočním překvapením našich členů. Byla to náročná, ale 
velmi zdařilá akce. Děkujeme a těšíme se na příští masopustní průvod 2012. 
     12. března se zúčastnila naše zásahová jednotka 
výjezdu k požáru domu na samotě nad Podkopnou 
Lhotou. Hoši byli pochváleni od HZS za to, že dorazili 
první k požáru, dostali se na zledovatělé a rozbahněné 
lesní cestě, nejblíže, zůstali stát 500 m od hořícího 
objektu, zajistili vodní vedení a až do večerních hodin 
hlídali požářiště. 
     7. května uspořádáme okrskovou soutěž, které se 
zúčastní družstva dětí, žen i mužů celého 11. okrsku. 
Soutěž proběhne na fotbalovém hřišti. Přijďte podpořit 
všechny naše družstva, hlavně ty nejmladší soutěžící. 
     27. května uspořádáme pouťovou zábavu se skupinou FOCUS a 29.5. otevřeme stánek 
s občerstvením přímo u kolotočů. 
     Ve dnech 24. – 26.6. proběhne setkání Trnav. Srdečně Vás všechny zveme na hasičskou soutěž 5 
Trnav, a to  25.6 na fotbalovém hřišti. O dobrou zábavu a občerstvení bude postaráno. 
     V průběhů letních měsíců se budeme účastnit různých soutěží, věříme že se nám všem bude dařit 
stejně jako v loňském roce. Dále budeme provádět školení, úklid hasičské zbrojnice, údržbu techniky, 
ale především poskytneme pomoc všem občanům, obecnímu úřadu -  to je hlavní naše činnost. 
                                                   
                                                                                                                                 Helena Březíková 
 
 

Myslivci a myslivost v Trnavě 
 

Vážení občané dovolte, abychom Vás informovali o činnostech Honebního společenstva TRNAVA – 
VRCHY. 
 
     Honitba Trnava - vrchy se nachází na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů o průměrné 
nadmořské výšce 341 metrů a myslivci v Trnavě hospodaří a výkon práva myslivosti provádějí na 
celkové výměře 1261 ha.  

Honební společenstvo provádí také všeobecné činnosti s myslivostí spojené, tyto činnosti směřují 
zejména ke zlepšení životního prostředí nejenom pro zvěř, která žije v místních lesích, ale nedílnou 
součástí činností sdružení je i ochrana  ohrožených druhů a méně zastoupených druhů zvěře v honitbě.  
Členové zabezpečují chov a výcvik lovecky upotřebitelných psů a vedou nové uchazeče při praktické 
části přípravy o první lovecký lístek. Přikrmování zvěře v zimním období je samozřejmostí, zvěř tak 
nepůsobí zvýšené škody okusem na lesních porostech a kulturách. 



V současné době je v naší honitbě nejvíce zastoupena dančí zvěř, která je charakterizována 
nižšími nároky a dobrou adaptací.  Tato zvěř se adaptuje nejen na změny v zemědělství, ale i na 
 celosvětové změny klimatu nejlépe. V poslední době zaznamenáváme značný úbytek zajíce polního i 
bažanta obecného, ale i ostatní drobné zvěře. Jedná se o celoevropský problém. Značnou mírou se podílí 
na úbytku změna zemědělského hospodaření, úbytek „polaření“ – drobných políček, která zabezpečují 
variabilitu přísunu potravy, ale také změny klimatu pro daný biotyp drobné zvěře.  
Další negativa přináší nárůst množství predátorů - lišky, kuny, dravci, pytlačící toulaví psi. 
Stabilní a vyšší přírustky i přes umělé zazvěření u drobné zvěře se nám nepodařilo zajistit, i když tuto 
zvěř již bezmála 20 let nelovíme. 
V následujících měsících čeká každého milovníka přírody nejhezčí období, a to období kladení mláďat. 
Přispějete proto prosím k zajištění klidu v honitbě,  nepouštějte volně vaše psy, pomůžete tak zamezit 
stresům narozené zvěře. 
Aktuálně 
   Výbor Honebního společenstva, společně s členskou 
základnou pravidelně zve vlastníky honebních pozemků na 

valnou hromadu, 
kde jsou seznámeni 
s činností myslivců 
za uplynulý rok 
v naší honitbě.  
Také v letošním 
roce jsme se sešli, a to 18.2.2011 v 19 hod v restauraci u 
Vraníků. Po pracovní části bylo na závěr přichystané 
pohoštění „divočák na šípkové omáčce“, jídlo bylo velmi 

chutné, za což patří náš dík panu kuchaři. 

Na základě žádosti  ZŠ 
Trnava  jsme v měsíci 
lednu připravili pro 
žáky naší školy 
praktickou ukázku 
krmení zvěře v zimním 
období v krmném 
zařízení.  Informovali je 
o dalších mysliveckých 
zařízení jako jsou 
krmelce, zásobníky i 
zásypy, které slouží 
zvěři jako přísun 
potravy v období strádání. V měsíci dubnu pro žáky připravujeme praktickou ukázku na okresním 
mysliveckém spolku  Zlín-Vršava. 

Všechny činnosti myslivců  Honebního společenstva Trnava - Vrchy slouží a zajišťují, aby 
v našich lesích byla i nadále zdravá populace zvěře v únosné míře, jako národního bohatství pro budoucí 
generace. 

Moto : 
Co Bůh stvořil 
to cti a opatruj 

toť myslivče  buď první zákon Tvůj 

 



 
 
 

Zprávy z fotbalového zákulisí TJ Sokolu Trnava 
        
             Dne 1.února začala po krátké zimní přestávce příprava družstva mužů pro jarní část fotbalové 
sezóny 2010 / 2011. Družstvo mužů se po podzimní části umístilo na 2.příčce tabulky pouze o rozdíl 
vstřelených a obdržených branek za mužstvem SK Vizovice „B“ a patří k aspirantům na postup do 
III.t řídy. Postup do vyšší třídy jsme si dali i jako hlavní cíl pro jarní část sezóny . 
              V našem družstvu mužů došlo v průběhu zimní přestávky ke dvěma změnám. První změnou je 
příchod Martina Čapáka z družstva Březové na roční hostování. Martin již absolvoval jednu sezónu 
s naším “B“ družstvem mužů v sezóně 2009/2010. Druhou změnou je odchod Zdeňka Vyvlečky na 
půlroční hostování do družstva SK Paseky Zlín. Po celý zbytek jarní sezóny potrvá hostování Jana 
Škrabany v družstvu starších dorostenců Slušovic. 
               Kádr mužů je v současné době stabilní, složený většinou z mladých hráčů, kteří prošli 2 
mistrovskými sezónami v kategorii dorostu, a poté dalšími 2 sezónami mistrovských soutěží v kategorii 
mužů pod hlavičkou Trnava “B“. Věříme, že jejich mladá krev a bojovnost bude motivací pro celý tým 
v bojích o postup do vyšší soutěže. 
                Zimní příprava byla složena z herní části v tělocvičně naší ZŠ a přátelských utkání na umělé 
trávě ve Zlíně na Vršavě v kombinaci s kondiční přípravou v podobě výběhů do trnavské přírody. Pro 
přípravná utkání na umělé trávě byly záměrně vybíráni soupeři z vyšších tříd, abychom viděli porovnání 
našeho družstva s těžšími soupeři. Vyvrcholením přípravy bylo zimní soustředění v Brumově, kde jsme 
se setkali s výbornými podmínkami zejména na nově vybudované umělé trávě. 
 

VÝSLEDKY NAŠEHO MUŽSTVA V ZIMNÍ P ŘÍPRAVĚ : 
 

Trnava – Lípa                        2 : 3 
Trnava – Paseky                    3 : 2 
Trnava - Příluky „ B „          7 : 0 
Trnava – Bratřejov               1 : 5 
Trnava – Slušovice, dor.       3 : 1 
Trnava – Březůvky               3 : 2 
Trnava – Lípa                        2 : 0 

 
VÝSLEDKY ŽÁK Ů NA TURNAJI 2011 : 

 
 

Trnava – Bratřejov                 2 : 5 
Trnava – Příluky                   14 : 1 
Trnava – Hvozdná                  3 : 3 
Trnava – Fryšták                    5 : 9 

 
           Zimní příprava v současné době probíhá i u našeho družstva žáků. V současné době je družstvo 
složeno z žáků od první až po devátou třídu ZŠ. Po dokončení jarní části soutěže naše družstvo opustí 4 
nejzkušenější hráči z důvodu dosažení maximální věkové hranice pro start v soutěži žáků. S tím bude 
spojen problém zajištění potřebného počtu hráčů pro start v mistrovské sezóně 2011/2012. Tento 
problém budeme muset vyřešit v krátké letní přestávce mistrovských soutěží. 



             
 
Jako každý rok jsme pro naše žáky 
uspořádali v tělocvičně ZŠ halový 
žákovský fotbalový turnaj. Na 
našich žácích byla vidět sehranost 
z tréninků v tělocvičně, a byli často 
vyrovnanými soupeři žákovským 
družstvům ze soutěží vyšších. 
Zejména v těchto těžkých zápasech 
překvapil náš tým zarputilostí a 
fotbalovou chytrostí, oproti 
silovému pojetí fotbalu v podání 
družstev složených převážně 
z žáků nejvyšších ročníků. Třetí 
příčka byla naším žákům odměnou 
za celou jarní přípravu. 
 
                                                                         
                                                                                                                                  Zbranek P., Špaček M. 
 

   
      ČINNOST  STĚLECKÉHO  ODDÍLU 
 
     Našemu klubu sezóna skončila, tak je namístě zhodnotit naši činnost.  
Sezóna začala velmi dobře, ale závěr byl nejlepší. 
     Prvním závodem byla Velká 
cena Uherského Brodu, tam se 
umístnila v kategorii VZPU 40 

Eliška Bořutová na 2. místě a Marek Bořuta na 5. místě. 
V disciplíně VZPU 40 obsadila Martina Jemelková 6. 
místo a v disciplíně VZPU 30 Dan Bečica 5. místo a 
Jan Hanulík 6. místo. 
     Další závod byl přebor Jihomoravského kraje 
v Brně, tam jsme v silné konkurenci překvapili. Marek 
Bořuta v kategorii VZPI 40 skončil na 2. místě, Eliška 
Bořutová skončila na 9. místě. V kategorii VZPU 40 se 
Jiří Kabrňák umístnil na 15. místě a Martina Jemelková 
na 16. místě. 
     Následoval závod Zlatá diabolka Březolupy, kde jsem zabojovali takto: v disciplíně VZPI 40 Marek 
Bořuta 5. místo, Eliška Bořutová 9. místo. V disciplíně VZPU 30 Dan Bečica 10. místo, Jan Hanulík 13. 
místo, v disciplíně VZPU 40 Jiří Kabrňák 4. místo, Martina Jemelková 5. místo. 
     Dostali jsme pozvání na závody VC SSK POLICIE, které se konaly v Ostravě. Tento závod byl 
dvoudenní. První den stříleli „puškaři“ a druhý den „pistolkáři“. Umístnili jsme se následovně: Martina 
Jemelková v pušce na 4. místě, Jiří Kabrňák na 10. místě. Druhý den v pistoli Marek Bořuta na 5. místě 
a Eliška Bořutová na 13. místě. 
     Získali jsme dvě nominace na Mistrovství České republiky střeleckého sportu, a tak jsme vyrazili 
s Markem a Eliškou Bořutovými do Plzně. Tady se nám na kvalitní střelnici, nad očekávání dařilo. 



Marek Bořuta v kategorii starších dorostenců obsadil 4. místo a Eliška Bořutová v kategorii juniorek do 
16 let obsadila 9. místo. 
     V měsíci dubnu vyrazíme ještě do Uherského 
Brodu na Jarní cenu a také nás čeká finále Krajské 
ligy v Uherském Ostrohu. Tady budeme držet palce 
našim nejmladším, a to Danu Bečicovi a Janu 
Hanulíkovi. 
     Je vidět, že náš „MALÝ“ klub se v silné 
konkurenci neztratí. Velký dík patří hlavně dětem a 
mládeži, kteří reprezentují nejen sebe, ale hlavně 
školu a obec. Děkujeme také škole za umožnění 
tréninků a obecního úřadu za finanční podporu. 
         

                                                                                                                           
Radek Soukup 

 
 
 

MLADÝ HASIČ - SOPTÍCI 
 
Jako každý začátek  roku  tak  i tento byl plný očekávání a těšení se 
na končiny rej masek. Letos nás pozdní doba postní trošičku 

potrápila. Ale 
uteklo to 
celkem rychle, plně nás zaměstnala  příprava  na  
zkoušky odborností starších i mladších žáků a 
příprava vystoupení na končinovou  zábavu. 
27.2.2011 – 100procentní úspěšnost při zkouškách 
odbornosti starších žáků v Loukách. V řadách 
vítáme držitele odznaku odbornosti STROJNÍK  - 
Dominika Polášková,  Terka Gerychová, 1 x 
PREVENTISTU -  Daniela Rafaju a 4x 
KRONIKÁŘ a to Matěje Poláška, Jirku Vajďáka , 
Kamilu Kozubíkovou a Elišku Vyvlečkovou. 
BLAHOPŘEJEME!!! 

5.3.2011 odbíjela šestá hodina ranní a zbrojnice se začala 
rojit různými typy masek od nejmenších až po ty největší. 
Po řádné snídani a doladění detailů všech kostýmů jsme 
se vydali na vesnici. Cesta je to dlouhá a namáhavá, ale 
děti to vše zvládly. Děkujeme za bohaté občerstvení  
které  jste měli připraveno.  Po třetí hodině bylo všemu 
konec, ale ne tak docela. Ještě ten samý den – večer jsme 
se opět scházeli a to v tělocvičně ZŠ, abychom ukázali 
nacvičené vystoupení na večerní zábavě. Náročnost 
tohoto dne  byla obrovská,  všem dětem patří velké 
uznání a pochvala. Píseň „ fašanky, fašanky s černými 
fusy…“ zněla v uších mnohých z nás ještě hodně večerů 
před spaním! 
 



 
13.3.2011 proběhla druhá část zkoušek 
odbornosti a to u nás v Trnavě na 
hasičské zbrojnici. Účastnili se všichni 
mladší žáci a držitelem odznaku 
odbornosti PREVENTISKA JUNIOR 
jsou: Daniel Rafaja, Daniel Němeček, 
Martin a Michaela Vránovi, Zdeněk a 
Jan Matulíkovi, Eva Vyvlečková, Jan 
Hanulík, Iveta Vyvlečková, Pavel 
Chovanec, Jakub Gerych Veronika 
Havlíčková, Kryštof Žurek a Michal 
Váhala. Všem BLAHOPŘEJEME!!!  
Děkujeme zkoušející komisi  a to: 
Radku Matůšovi, Pavlu Zbrankovi, 
Lence Gerychové  z našich řad 
Miroslavu Srovnalovi a Heleně 
Březíkové. 

2.4.2011 ŠTÍPSKÝ BERÁNEK je taková 
rozjezdová soutěž, kde pomalu oprašujeme všechny 
vědomosti. Běh na 3km plný disciplín. Vyjeli jsme 
ze třemi družstvy a to 2starší a 1mladší (úplě 
nejmladší).  Konkurence velká, starší ze 30 družstev 
14.a 23. místo a mladší ze 20družstev 18. místo.  
Rozjezdy máme za sebou a tak si Vás dovolujeme 
pozvat na ORSKOVOU SOUTĚŽ, která proběhne 
na domácí půdě a to: 7.5.2011 ve 13:00 na hřišti 
v Trnavě. Dojděte podpořit naše mladé hasiče!!!  
Dále nás čeká přípravami a tréninkem nejnáročnější 
soutěž  21.-22.5.2011 HRA PLAMEN 
v Otrokovicích.  
Do dalších soutěží přeji hodně sil, elánu. 
                Eva Vajďáková  
 
 

Lyžařská škola na Trnavě 
Zimní sezóna skončila, a my můžeme s jistým uspokojením konstatovat, že se nám letos podařilo 
pomoci několika sportovcům zařadit se mezi lyžaře!  

Celkem proběhly v lyžařském areálu Rekreačního 
střediska Trnava dva turnusy skupinové výuky těch 
nejmenších, kterých se zúčastnilo téměř 40 dětí, a 
nepočítaně hodin individuálních lekcí – pro malé i 
velké.  
S jistotou vlekaři potvrdili, že devadesát pět procent 
žáků lyžařské školy se naučilo ovládat lyže natolik, že 
umí zatočit, zabrzdit, jezdit na velkém vleku, a především 
– že z toho mají radost!  
 
 



Velký dík tak patří instruktorům, a také rodičům, 
kteří své děti podporují, jejich nabyté dovednosti 
rozvíjejí, a zároveň jim tak obohacují život o 
důležité základy sportovní i společenské. 
A že to někdy není lehké, víme z vlastní 
zkušenosti : o)  
Takže máme velkou radost a už se těšíme na další 
zimu – s lyžemi na nohou a úsměvem na rtech!  
       
                        Martin Tomšů 
 
 
 
 

Velikonoční turnaj v nohejbale 
V sobotu 9. dubna se konal v tělocvičně ZŠ Trnava již III. Ročník velikonočního turnaje v nohejbale. 
Hlavním pořadatelem je Štěpán Hložek za výrazné podpory firem GANAS s.r.o. ELZVO. 
Třetího ročníku se účastnilo šest družstev. Z toho pět domácích a jedno ze Slušovic. V první části 
turnaje se utkala družstva vzájemně mezi sebou. Každý měl tedy pět soupeřů. Pořadí bylo následující: 

1. VYKALTO (Vývoda M., Štěpánek V. Malčík M.) 
2. ELZVO (Zvolenský P., Hložek Š.,  Maděrik M.) 
3. GANAS (Hynčica R., Hynčica L. Vývoda L.)  
4. TO J.J. (Minařík P., Vajďák J. Hynčica R.) 
5. K. T.M.  (Motta V., Gajdošík D., Váhala P.) 
 

Turnaj vyvrcholil lítými boji v semifinále. Utkali se 
první se čtvrtým a druhý ze třetím z tabulky. 

 
 VYKALTO porazili TO J.J. 2:1 a ELZVO vyhrálo na 
GANASem 2:0. O třetí místo v turnaji se tedy utkaly 
poražené týmy. TO J.J. bylo nakonec třetí. GANASu 
oplatilo porážku ze skupiny. Ve finále se utkaly týmy 
ELZVO a VYKALTO. Mladí hráči  porazili zkušeného 
soupeře 2:0 a oprávněně se radovali z vítězství v celém 
turnaji. 
Turnaj se nám vydařil a již se těšíme na tradiční 
podzimní nohejbalové klání na venkovním kurtu NA 
ROZCESTÍ. 
 

- LV – 



POZVÁNKA NA  MEMORIÁL RUDOLFA OŠKERY 
V sobotu 30. dubna 2011 se koná v tělocvičně ZŠ Trnava již 17. ročník  MEMORIÁLU RUDOLFA 
OŠKERY ve volejbale smíšených družstev. V naší tělocvičně přivítáme  již tradičně naše  přátele ze 
slovenské TRNAVY a brněnské družstvo SKANDÁL. Po více letech je na naší palubovce objeví  
zlínský ZDRAVŠÚL.  Domácí Trnavu budou reprezentovat dvě družstva. Naší mladí hráči nastoupí pod 
hlavičkou ORFEUS Trnava a zkušení matadoři budou hrát  jako TJ SOKOL Trnava. 
První zápas začíná v 8.45 hodin.  Přivítáme naše osvědčené rozhodčí ze Zlína, pana Františka 
DOSTÁLA a Vojtěcha VYBÍRALA. Občerstvení bude pro všechny připraveno. Přijďte povzbudit 
domácí týmy. Určitě to budeme potřebovat. Naše družstvo ORFEUS Trnava obhajuje loňské prvenství! 
 
                                                                                                          - LV - 
 
 
 

 
 

19. - 21.4. ZÁPIS DO MŠ 
 

30.4. MEMORIÁL RUDOLFA OŠKERY VE VOLEJBALE 
 

7.5. OKRSKOVÁ SOUTĚŽ - HŘIŠTĚ TRNAVA 
 

8.5.DEN MATEK - ZŠ TRNAVA 
 

27.5. POUŤOVÁ ZÁBAVA - T ĚLOCVIČNA ZŠ TRNAVA, FOCUS 
 

28.5. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA NA OÚ 
 

29.5. TRNAVSKÁ POUŤ 
 

24. 25. a 26.6. SETKÁNÍ TRNAV - O POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRNAVA SOUTĚŽ 
 

NA HŘIŠTI 
 

11.6. PO STOPĚ LOUPEŽNÍKA PÍŠŤALKY 
 

28.6. KOUZELNÉ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY DĚTI - HŘIŠTĚ ZŠ TRNAVA 
 
  
 
 

 

V Ý R OV Ý R OV Ý R OV Ý R OČÍ A  JU B IL E AÍ A  JU B IL E AÍ A  JU B IL E AÍ A  JU B IL E A     
20. dubna oslaví význam né životní jubileum  - 95  let paní L udm ila K ovaL udm ila K ovaL udm ila K ovaL udm ila K ovařčíkováíkováíkováíková, bytem  

Trnava čp. 183. 

24 . dubna 91 let páter Jan  K ristpáter Jan  K ristpáter Jan  K ristpáter Jan  K rist.  

 

SrdeSrdeSrdeSrdečnnnně b lahop blahop blahop blahopřejem e a pejem e a pejem e a pejem e a přejem e hodejem e hodejem e hodejem e hodnnnně zdraví do dalších let. zdraví do dalších let. zdraví do dalších let. zdraví do dalších let. 



 

5 . února  oslavili 60let společného ž ivota –   

d iam antovou svatbu - m anželé  

M arie a  E m il ŠtM arie a  E m il ŠtM arie a  E m il ŠtM arie a  E m il Štěpánovipánovipánovipánovi, T rnava čp.264. 

3 .6 . oslaví z latou svatbu Jan a L udm ila  H anáJan a L udm ila  H anáJan a L udm ila  H anáJan a L udm ila  H anáčkovikovikovikovi, čp. 259 

 

PPPPřejem e jim  vše nejlepší, zdraví a ještejem e jim  vše nejlepší, zdraví a ještejem e jim  vše nejlepší, zdraví a ještejem e jim  vše nejlepší, zdraví a ještě m noho spol m noho spol m noho spol m noho spoleeeečnnnně strávených let. strávených let. strávených let. strávených let.    
 

Významná výročí sňatku uvádíme podle místa sňatku - v Trnavě. Pokud jste uzavřeli sňatek v jiné obci  
nebo městě a slavíte v letošním roce významné výročí, dejte prosím vědět na OÚ. 

 Tuto evidenci nemáme. 
 
 
 

     
 Velikonoční pro kluky 
 
     Upletl jsem pomlázku, 
     je hezčí než z obrázku, 
     všechny holky, které znám, 
     navštívím a vymrskám, 
     než mi dají vajíčko, 
     vyplatím je maličko. 

 
Velikonoční pro holky 

 
Kropenatá slepička 
snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji 
všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 
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N A R O Z E N Í :N A R O Z E N Í :N A R O Z E N Í :N A R O Z E N Í :     

    

D ědek D aniel 

K rčm ová E m a 

M ojsjuk V ladim ír 

V rlíček  M atyáš 

Sovják P atrik   

 

Z E MZ E MZ E MZ E MŘE L :E L :E L :E L :    

    

B ečica M iroslav        16 .12.2010 

N ěm eček  Ivo             20 .12.2010 

G erža Jan                 14 .2 .2011 

E gnérová M arie        12 .4 .2011 

 


