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Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v
novém roce Vám přeje

Obec Trnava a obecní zastupitelstvo

Trnavský zpravodaj

Milí přátelé,
letošní advent a také vánoční svátky jsou na celém křesťanském světě poznamenány rokem
milosrdenství. Můžeme i my tak trochu rozjímat o tomto tajemství, které nám všem konkrétně
zjevuje Boží lásku, kterou spatřujeme nejdříve v jesličkách a to je vánoční téma a také při
pohledu na kříž a to již patří do velikonočních událostí.
V minulém století a také v tomto století, které náleží již do třetího tisíciletí, se papežové
zabývali velmi naléhavou otázkou: Jak zamezit přílivu zla? Zlo neporazí vojenská moc, ale
jedině milosrdenství. Zdánlivá Boží bezmoc, kterou můžeme vždy spatřit v Betlémském
dítěti, je ve skutečnosti vždy projevem moci dobra. V jedné krásné modlitbě prosí sestra
Faustina Kovalská, která se stala apoštolkou Božího milosrdenství, aby milosrdenství
Ježíšovo, tento nejhlubší projev, který vyšel ze srdce Božího Syna, nás stále utvářelo, aby
bylo jakousi formou bytí, naším životním postojem. V tomto roce se právě tomuto máme učit.
Rozjímejme nad touto modlitbou sestry Faustiny.
Pane Ježíši, toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a byt tvým živým odleskem. Pane,
kéž ta největší Boží vlastnost, tvé milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši k
bližním. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila
podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné a přinášela jim
pomoc.
Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé
uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale
pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé ruce a plné dobrých skutků, abych dokázala činit
bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.
Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a
ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním.
Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními
bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím,
že budou mé dobroty zneužívat.…(Deníček 163)
Přeji Vám všem, abyste po adventní přípravě a oslavách Božího příchodu na tento svět s
otevřenou myslí a otevřeným srdcem kráčeli vstříc Božímu milosrdenství po celý příští rok.
Ze srdce žehná Vám všem,
otec Emil
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál do nového roku 2016 hlavně zdraví a dobrou náladu. Doufám, že
rok 2016 bude ve znamení spolupráce. Spolupráce obce, občanů a našich spolků. Myslím si,
že dobrý základ byl položen již v letošním roce, kdy se naši členové Klubu rodičů a přátel dětí
a školy, TJ Sokol Trnava, SK lyžařský klub Trnava a Sbor dobrovolných hasičů Trnava
dohodli na společné opravě židlí a stolů, které slouží především při konání plesů a dalších
společenských setkání v tělocvičně Základní školy.
Je vysoce pravděpodobné, že v roce 2016 čekají naši obec rozsáhlé opravy komunikací.
Dovoluji si Vás milí spoluobčané požádat o trpělivost. Mějte na paměti, že vždy je něco za
něco a nic nejde automaticky. Jsem velmi potěšen tím, že naše obec se dostala z pomyslného
šuplíku problémových obcí úplně na opačný konec, tedy obec maximálně spolupracující
s orgány státní správy a ostatních institucí. Za to patří především velký dík bývalé starostce
paní Marii Bořutové.
Už jsme si tak n ějak zvykli, že se v naší obci konají akce místní, okresní a krajské úrovně.
V roce 2016 se rozběhnou jednání, kdy by se naše obec měla zapojit do konání akcí
republikového, či dokonce evropského významu. A zase se dostáváme do bodu, který byl již
řečen, pokud očekáváme pomoc od druhých, sami musíme obětovat část našeho pohodlí.
S pozdravem do roku 2016
M. Kašpárek – starosta obce

Chtěl bych poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Trnava za práce, které provedli v obecních
lesích. Jejich činností, nátěry stromků, opravy oplocenek, jsme ušetřili částku cca 45.000,-Kč.
Dále bych chtěl tuto formu spolupráce nabídnout i dalším složkám naší obce.
S díky
M. Kašpárek – starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11.11.2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci starostky obce paní Marie Bořutové ke dni
31.10.2015. Přečtena rezignace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zániku mandátu zastupitele obce pana Viléma
Gerycha ke dni 31. 10. 2015. K zániku mandátu došlo dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b)
zákona č. 491/2001Sb.(Zákon o volbách do zastupitelstev obcí) Zároveň pan Vilém Gerych
přestal vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru. Přečtena rezignace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci místostarosty obce pana Martina Kašpárka ke
dni 11. 11. 2015. Svou rezignaci v písemné podobě předal na podatelně obce a rovněž na
zasedání obecního zastupitelstva. Přečtena rezignace.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že se ke dni 11. 11. 2015, v souladu s §56 zákona č.
491/2001 Sb. stává novým členem zastupitelstva pan Zdeněk Šlahař, bytem Trnava 375, 763
18 Trnava u Zlína z volební strany KSČM.
Pan Zdeněk Šlahař složil slib zastupitele 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
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Trnava v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo obce Trnava schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chmelař navrhl zvolit do funkce starosty
pana Martina Kašpárka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Trnava volí starostou Ing. Martina Kašpárka
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jana Chrastinová navrhla zvolit do funkce
místostarosty paní Helenu Březíkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Zastupitelstvo obce Trnava volí místostarostou paní Helenu Březíkovou.
Dne 3.11.2014 usnesením č. 8 bylo schválení zřízení výborů a byl určen počet jejich členů na
tříčlenný. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
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Protože pan Vilém Gerych a paní Helena Březíková přestali vykonávat funkci předsedů
výborů je nutno zvolit nové předsedy kontrolního a finančního výboru.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Trnava s volbou nového předsedy finančního výboru a kontrolního
výboru. Oba výbory jsou tříčlenné.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chmelař navrhl zvolit do
funkce předsedy finančního výboru paní Janu Chrastinovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Zastupitelstvo obce Trnava volí předsedou finančního výboru paní Janu Chrastinovou.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Chmelař navrhla zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru Zdeňka Šlahaře. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Trnava volí předsedou kontrolního výboru pana Zděňka Šlahaře.
Z důvodu změny v Kontrolním výboru a Finančním výboru je nutno rozšířit program jednání
obecního zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se rozšířením programu z důvodu změn v Kontrolním
výboru a Finančním výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na doplnění člena kontrolního
výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Petr Chmelař navrhl zvolit členem
kontrolního výboru pana Vlastimila Bednaříka.
Zastupitelstvo obce Trnava volí člena kontrolního výboru pana Vlastimila Bednaříka.
Předsedající konstatoval, že novým předsedou kontrolního výboru je: Zdeněk Šlahař
Předsedající konstatoval, že novou předsedkyní finančního výboruje: Ing. Jana Chrastinová.
Vzhledem k rozsáhlým změnám ve vedení jednotlivých výborech budou jejích členové
doplněni na příštím zasedání obecního zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že odměny členů zastupitelstva byly schváleny na zasedání
zastupitelstva dne 31. 3. 2014 a stále jsou v platnosti od 1. 4. 2014. Neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční
odměna ve výši 360,- Kč
Předseda komise nebo výboru je odměněn ve výši 1159,- Kč - (plus 186,- Kč / měsíc).
Člen výboru zastupitelstva je odměněn ve výši 911,- Kč (plus 186,- Kč / měsíc )
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Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.11.2015
Na základě usnesení ze zasedání dne 11. 11. 2015 je nutné doplnit členy kontrolního výboru.
Pan Zdeněk Šlahař navrhl doplnit členy kontrolního výboru o paní Andreu Šlahařovou a pana
Josefa Gerycha.
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním členů kontrolního výboru o paní Andreu Šlahařovou a
pana Josefa Gerych.
Na základě usnesení ze zasedání dne 11. 11. 2015 je nutné doplnit členy výboru. Paní Jana
Chrastinová navrhla doplnit členy finančního výboru o paní Růženu Machalíčkovou a pana
Martina Žůrka. Pan Rudolf Tomšů se veřejně vzdal členství ve finančním výboru.
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním členů kontrolního výboru o paní Růženu
Machalíčkovou a pana Martina Žůrka.

Změny rozpočtu:
Výdaje:
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění … 40.000,-Kč
Vítání občánků… 4.000,-Kč¨
Pojištění krizový rozhlas … 2.016,-Kč
Rozpočtové změny budou upřesněny na veřejném zasedání zastupitelstva 12/2015.
Žádost Pana E. Matůše o poskytnutí návratné finanční výpomoci na opravu věže kostela.
Požadovaná částka 25.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci na opravu
věže kostela ve výši 25.000,-Kč
Starosta obce seznámil zastupitele s nutnými výdaji na opravu školky z důvodu odstranění
nedostatků kontroly Krajské hygienické stanice.
Předpokládané náklady:
Vodo-topo

16.000,-Kč

Nerezový stůl

6.000,-Kč

Nerezový dřez

19.500,-Kč

Pračka se sušičkou

22.000,-Kč

Šatní skříňky

33.000,-Kč

Stavební úpravy

28.900,-Kč

Elektroinstalace

10.000,-Kč

Oprava dlažeb a obkladů v kuchyni bude provedena v roce 2016.
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Starosta obce oznámil zastupitelům uzavření smlouvy s firmou Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy na „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice v obci Trnava“.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením čistící zóny ve vestibulu tělocvičny ZŠ Trnava
firmou Franc spol. s r.o. v celkové výši 44.260,-Kč vč. DPH.

Malba v budově tělocvičny
Zastupitelstvo obce souhlasí s výmalbou prostor a zařízení v tělocvičně ZŠ Trnava panem
Karlem Urbanem ve výši 23.250,-Kč
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodloužení nájemní smlouvy v bytě na č. p. 326 panu
Štěpánu Lukášovi a to na dobu 1 roku.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodloužení nájemní smlouvy v bytě na č. p. 326 panu Radku
Vajďákovi a to na dobu 1 roku.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodloužení nájemní smlouvy v bytě na č. p. 314 paní Mgr.
Heleně Vývodové a to na dobu 1 roku.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodloužení nájemní smlouvy v bytě na č. p. 314 paní Adéle
Pavelkové a to na dobu 1 roku.
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí o rozšíření nájemní smlouvy paní Adély Pavelkové o pana
Štěpána Hložka.
Pan Štěpán Hložek podal žádost o přidělení obecního bytu. Zastupitelstvo obce rozhodlo
z důvodu plné obsazenosti obecních bytů o jeho nepřidělení.
Ředitelka Základní školy podala žádost o navýšení rozpočtu školy o 100.000,-Kč
Obecní zastupitelstvo rozhodlo projednat tuto žádost po skončení finanční kontroly na svém
zasedání 12/2015
Ředitelka Mateřské školky podala žádost o navýšení rozpočtu o 16.800,-Kč na mzdu účetní a
dále žádost o navýšení rozpočtu o 25.500,-Kč na účely zabezpečovacího systému školky
Obecní zastupitelstvo rozhodlo projednat tuto žádost po skončení finanční kontroly na svém
zasedání 12/2015
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 6.432,-Kč SK lyžařskému klubu Trnavazisk ze sběru kovových odpadů v obci, na kterém se lyžařský klub podílel.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo schválilo finanční dar ve výši 6.432,-Kč.
Ředitelka Mateřské školky podala žádost o pokrytí mzdových nákladů o 13.500,-Kč vč.
zdravotního a sociálního pojištění.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o přidělení poloviny požadované částky, tedy 5.000,-Kč +
zdravotní a sociální pojištění. Další projednání bude následovat po skončení finanční kontroly
na svém zasedání 12/2015.
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Starosta obce seznámil zastupitele o probíhajících jednání s firmou Innova, zastupující Mgr.
Náplava, která nabídla obci administraci a zajištění dotace na zateplení bytového domu č. p.
314.
Dne 4. 12. 2015 proběhne slavnostní odhalení betlému a vánočního stromu v místním parku
před ZŠ. Instalace bude rozšířena o nový přístřešek. Předpokládané náklady cca 70.000,-Kč.
Z programu VPP Úřadu práce ve Zlíně bude zaměstnán od 15. 12. 2015 pan Jiří Kremza.
Mzda bude hrazena ÚP Zlín.
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Ze základní školy
Naše anglické dobrodružství
Tento rok se nám podařilo získat dotaci Evropské unie na vzdělávací pobyt v zahraničí a
mohli jsme tak vzít většinu našich dětí z druhého stupně do Velké Británie. Vyjeli jsme
v pondělí 2. a vrátili jsme se v neděli 8. 11. Cílem naší cesty bylo malé městečko na pobřeží –
Margate, kde jsme i chodili do školy. Odpoledne jsme si dělali výlety do zajímavých
destinací, jako bylo Canterburry, Rochester a Dover. Na Londýn jsme si vyhradili celý den,
abychom viděli ta nejznámější místa.
Děti byly nadšené, i když se trochu bály ubytování v rodinách, ale vše dobře dopadlo. Na
konci týdne mi někteří říkali, že už plynule komunikovali! Velmi je bavila i škola, ale nejlépe
Vám to řeknou sami (úryvky z prosincového vydání školního časopisu Trnka):
„Jídlo u rodiny mi moc chutnalo. Ochutnali jsme klasickou anglickou domácí kuchyni. Ráno
jsem snídala lupínky s mlékem na oběd jsme měli nachystány balíčky, na banánu bylo vždy
napsáno nějaké přání, například HAPPY FRIDAY.“
Hana Polaštíková

„Ráno jsme šli poprvé do školy. Naše učitelka se jmenovala Hannah. Nevěděla jsem, co mám
čekat, ale ve třídě to bylo fajn. Legrace byla, když se paní učitelka snažila říct Vojtěch. Pořád
říkala Vojcek nebo Vojtek. Netušila jsem, jestli jí budeme rozumět, ale chápali jsme ji docela
dobře. Vždycky, když viděla, že jí nerozumíme, tak to předvedla. Nejlepší vzpomínku ze školy
mám na sněhovou bitvu, ta byla super. Poslední den školy jsme dostali diplom (mám na něm
napsáno Dolefelová.)“
Markéta Doleželová

„Naše paní učitelka se jmenovala Hannah, byla velice hodná a uměla naučit zábavnou
formou. Pokaždé jsme se učili hrami a někdy jsme i psali. Škoda, že jsme se učili jen dva dny.
Byla to vážně sranda. Dozvěděli jsme se plno zajímavostí a vůbec nám to nevadilo. Všichni
dávali pozor. Bylo zajímavé bavit se s někým, kdo zná angličtinu jako svoje boty. Užili jsme si
to všichni.“
Lukáš Gerža

„Výuka angličtiny byla velice zajímavá. Byli jsme ve škole jen ve středu a v pátek, ale i tak
jsme se toho dost naučili. Hráli jsme s naším učitelem Jackem různé hry s angličtinou. Hráli
jsme šibenici, museli jsme anglicky popsat obrázek a dostali jsme různé materiály
k angličtině. Myslím, že jsme dost pokročili v anglickém jazyce.“
Iveta Vyvlečková

„Jsem rád, že jsem se mohl jazykového pobytu zúčastnit. V rodinách i na výletech o nás bylo
dobře postaráno a myslím, že jsme si to všichni užili. Nejvíce se mi líbily historické památky
v Londýně, které jsem do té doby znal jenom z televize. Doufám, že budu mít v životě ještě
příležitost se do Anglie zase podívat.“
Jakub Gerych
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„Ve Velké Británii se mi nejvíc líbil Londýn, bylo to tam záživné a hlavně byl jsem tam
s kamarády. Kdybych mohl tak se tam znovu vrátím.“
Michal Váhala

„Celkově se mi tenhle týden strašně líbil. Kdyby byla někdy možnost, ráda bych se tam
vrátila. Tenhle zájezd bych označila za 5-ti hvězdičkový .“
Michaela Vránová

„Tento zájezd byl zatím ze všech nejlepší. Ubytování bylo moc pěkné i náš učitel byl zábavný.
Nejvíc se mi líbil výlet do Londýna, vždycky jsem se tam chtěl podívat. Nejvíc se mi tam asi
líbil Buckinghamský palác a muzeum.“
Marek Grebeníček

Mgr. V. Marková, ZŠ Trnava
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Zápis do 1. ročníku
základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon,

v pondělí 18. ledna 2015 v 15.00 hodin
v Základní škole Trnava.
K zápisu se dostaví děti, které k 1.9.2016 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 15.12.2015
Mgr.Helena Vývodová, ředitelka školy

Fotky z rozsvícení vánočního stromečku (4.12.)

11

Trnavský zpravodaj

Z mateřské školy
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Kurz orientálních tanců
Již devátým rokem je v Trnavě kurz orientálních tanců pro děti. V letošním roce jej
navštěvuje 27 dívek. Tímto bych chtěla poděkovat rodičům, že nás podporují nejen při
vystoupeních.
Jsem ráda, že to, co se holky
naučily, vám budou mít možnost
předvést v nejbližší době na
školním a lyžařském plese. Na
dětském karnevale 16. 1. 2015 se
k nim připojí i naše nejmladší
tanečnice.
Dne 18. prosince 2015 se
zúčastnily dívky Vánoční taneční
show ve slušovické Sokolovně.
Bylo zde k vidění několik
tanečních stylů a holky odcházely
z jeviště za velkého aplausu.
Závěrem bych Vám všem chtěla
popřát klidné prožití Vánočních svátků a v novém roce jen to nejlepší, spoustu úspěchů a
hlavně úsměv na tváři, protože tím to všechno začíná.
Míša Dolanská

„Soptíci“
Podzim se nám začal nádherně vybarvovat a my jsme vstoupili do dalšího ročníku HRY
PLAMEN 2015/2016 a to na Rackové 10.10. Mladší žáci odstartovali závodem všestrannosti,
starší požárním útokem CTIF a ukončili tento den závodem požární všestrannosti v kategorii
starších žáků. Do jarního kola jdeme s body za umístění - mladší 14 bodů ZPV, 8 bodů CTIF,
starší 6 bodů CTIF a 8 bodů ZV. Pro nás úspěšně. Umístění a veškeré informace týkající se
Hry Plamen můžete najít na stránkách OSH - www.oshzlin.cz/index.php/soute/hra-plamen.
17.10. - POJEZDOVÁ SOUTĚŽ plná
mimo-hasičských disciplín, startovala
ve Všemině a postupně se přejíždělo na
Neubuz, Slušovice, Trnavu, Hrobice,
Březovou a konec této soutěže byl na
Veselé. Umístění mladší 7. místo a
starší „A“ 3. místo, straší „B“ 4.místo.
28.10. - BRIGÁDA V LESE - nátěr
stromků a úklid části lesa, odměnou za
tento celý únavný den byl jako vždy vytoužený špekáček.
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14.11. účast na mši svaté - svěcení našeho nového auta.
12.12. DISKOTÉKA na ukončení roku, kterou každý rok pořádáme dětem jako poděkování
za jejich odvedenou celoroční práci a snahu co nejlépe prezentovat mladé hasiče SDH
TRNAVA.
Do roku 2016 jdeme počtem 34 děti (2 družstva mladších a 2 družstva starších žáků), pod
vedením Heleny Březíkové, Pavla Vahaly a Evy Vajďákové.
Rafaja David, Němeček Daniel, Vyvlečková Iveta, Gerža Lukáš, Gajdošíková Nikola,
Chrastinová Simona, Bečica Vojtěch ,Vajďáková Lucie, Gerych Jakub, Matulík Jan,
Havlíčková Veronika, Žůrek Kryštof, Váhala Michal, Vránová Michaela, Daňová Julie,
Žurková Viktorie, Geržová Aneta, Pavelková Amálie, Dědková Martina, Řezníková
Veronika, Mozga Filip, Minařík Štěpán, Judas Tomáš, Vajďáková Klára, Holík Tomáš, Holík
František, Chrastina Jakub, Dovrtělová Emma, Kalivoda Tomáš, Vajďáková Kateřina,
Hrabicová Adéla, Gajdošík David, Gill Patrik, Havlíčková Natálie

Veškeré dění, plánované akce a soutěže najdete na stránkách:
www.sdhtrnava.cz
Děkujeme za podporu a pomoc s dětmi.
Eva Vajďáková

SDH Trnava
Začátek prázdnin pro nás znamená zahájení sportovní hasičské sezóny 2015, i když už od jara
máme za sebou pár soutěží.
20.6.2015 jsme se účastnili noční soutěže v Loučce, která již tradičně je prvním kolem noční
Jihovalašské ligy, která je u nás ve sboru velmi oblíbená. Zúčastnili jsme se v počtu družstvo
žen a družstvo mužů. Našim ženám se útok nezdařil, přes komplikace na koši a po rozpojení
hadic C, ženy i tak útok dokončily. Naši muži skončili útok s časem 20:45 sekund, a po
prvním kole na Jihovalašské lize byli na 25.místě.
4.7.2015 následovala pohárová soutěž na Hrobicích, kde se dařilo našim ženám, které vyhrály
1.místo s časem 18:36, což je jejich i osobní rekord. Našim mužům se také dařilo, i když
skončili na 7.místě, tak jejich čas byl 15:95 sekund . Po pohárovce na Hrobicích se naše
družstva vydaly na Jihovalašskou noční ligu do Štítné nad Vláří, našim mužům se moc
nedařilo, měli prostřik na proudu, útok samozřejmě dokončili. Ženám se podařil čas 21,98
sekund, bohužel na pohár to nestačilo.
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Další den, tj. 5.7.2015 naši muži neváhali a
vydali se na další soutěže, a to do Seninky,
kde skončili s časem 25 sekund, měli menší
problémy na koši. Ze Seninky kluci přejeli
do nedalekého Študlova, tady se jim
podařilo dokončit útok s časem 16:705
sekund, ale bohužel na pohár to nestačilo,
skončili na 14. místě. Konkurence u mužů
je velmi vysoká.
18.7.2015 jsme se účastnili již námi blízké
soutěže v Kašavě, a to jak dvě družstva
žen, tak i dvě družstva mužů. Bohužel v
Kašavě dokončily útok jen ženy A a muži B. Hned po odsoutěžení posledního našeho
družstva, jsme se přesunuli na Jihovalašskou noční ligu do Poteče v obsazení ženy A a obě
naše družstva mužů. Bohužel útok dokončili jen muži B.
19.7. se naši muži A účastnili pohárové soutěže v Prlově. Byli kousek od poháru, prostřikem
pravého proudu však skončili na 10. místě
25.7. jsme se opět vydali na Jihovalašskou noční ligu do Mirošova. Ženy skončily s časem
21:50 sekund, který byl v lize pro rok 2015 pro ně nejlepší. Naši muži skončili s časem 18:17
sekund, který byl také v této lize pro rok 2015 pro ně nejúspěšnější.
26.7. muži pokračovali na pohárovou soutěž do Karolinky a Lužné, tady bohužel útok nebyl
dokončen, důvodem bylo nedoběhnutí
proudařů k terčům.

1.8. se konalo další kolo Jihovalašské
noční ligy v Drnovicích, zde naši muži
dokončili útok v čase 31,67 sekund a ženy
měly velké problémy a tak dokončily útok
s časem 49:35 sekund.
15.8.2015 jsme se účastnili velmi
oblíbené pohárové soutěže nad 35 let na
Březové, kde naši muži vybojovali krásné
2.místo a naše ženy vybojovaly 4.místo.

29.8.2015 se konala poslední noční
soutěž v Jihovalašské lize ve
Vrběticích , ženám se opět nedařilo a tak dokončily útok s časem 44:40 sekund, ale aspoň
našim mužům se zadařilo, útok dokončili v čase 18:64 sekund.
5.9.2015 jsme se v plném nasazení 4 družstev účastnili netradiční soutěže v Neubuzi, kde
jsme opět měli úkol před samotným útokem.
10.10.2015 – se konalo vyhlášení Jihovalašské ligy v sokolovně ve Slavičíně.
Vyhlášení a předání cen proběhlo na After party. Vyhlášeno bylo prvních 10 týmů v mužské
kategorii, prvních 5 v ženské kategorii, nejrychlejší útoky a také sestřiky v obou kategoriích.
Oficiální výsledky III. ročníku JLNS jsou na stránkách: http://jlns.firesport.eu/vysledky-casyligy-2015
Ženy A – 11. místo ze 20 družstev
Ženy B – neúčastnily se
Muži A – 24.místo ze 63 družstev
Muži B – 52.místo ze 63 družstev – účastnili se jen jedné noční soutěže ze 7
24.10. 2015 se muži po skoro dvouměsíční pauze vydali na pohárovou noční soutěže do
Vesek, kde bohužel měli menší problémy na koši, ale útok zdárně dokončili.

15

Trnavský zpravodaj
V sobotu 28.11.2015 jsme se vydali na
poslední letošní soutěž do Vrbětic. Tato
soutěž je již tradiční, i přes chladné
počasí. Teplota byla okolo 0°C.
Účastnily se naše Ženy A, které měly
trochu smůlu na rozdělovači a muži A,
kteří měli menší problém na savicích.
Ale vše, při nižších teplotách zvládli, a
útoky dokončili.
Během roku jsme se nezabývali jen
sportem, ale také jsme dělali brigády a
to 8.8.2015, kdy jsme měli brigádu na
našem tréninkové hřišti.
12.9.2015 jsme pořádali SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se do této akce zapojili. Hasičská zbrojnice se naplnila elektrospotřebiči, které byly
následně odvezeny specializovanou firmou k jejich likvidaci.
10.10.2015 jsme pořádali Burčákový pochod (Chodníčky), kde jsme díky velkému zájmu
obsadili celkem dva autobusy.
V měsíci říjnu se naši hasiči účastnili Lampionového průvodu v Trnavě.
28.10. 2015 jsme dělali společnou brigádu s dětmi v obecním lese, kde se natíraly stromky a
opravovala oplocenka.
14.11. se konala mše svatá za hasiče v Trnavě, po mši byl posvěcen nový hasičský automobil.
Pak následovala ukončená na obecním úřade.
4.12.2015 – Rozsvěcování stromečku v Trnavě, kde byl náš sbor osloven obecním úřadem
k výpomoci při organizaci.
5.12.2015 jsme již tradičně pro děti připravili Mikuláše.
V měsíci prosinci jsme se účastnili Valných hromad 11. okrsku.
Co plánujeme :
28.12.2015 – Brigáda natírání stromku v obecním lese
2.1.2016 – Účast na Valné hromadě na Březové
8.1.2016 – Valná hromada SDH Trnava na Obecním úřadě
9.1.2016 – Účast na valné hromadě v Neubuzi
10.1.2016 – Účast na valné hromadě ve Slušovicích
30.1.2016 – Aktiv
6.2.2016 - Končiny + masopustní průvod + končinová zábava
23.4.2016 – Mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýn
V měsíci červnu pouť v Trnavě – Otevření stánku s občerstvením
V měsíci září - Sběr elektrospotřebičů
V měsíci říjnu - Burčákový pochod (chodníčky)
12.11.2016 – Pohodová zábava se skupinou Kosovci

Rádi bychom Vás chtěli pozvat na Končinovou zábavu 6.2.2016 do
tělocvičny základní školy v Trnavě k tanci a poslechu bude hrát skupina
„Vyhoď blinkr“
Chtěla bych tímto poděkovat nejen Obecnímu úřadu za veškerou pomoc, ale také našim
sponzorům za podporu.
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„Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům za účast na trénincích, soutěžích při
organizaci zábavných akcí a hlavně když je potřeba pomoci tak jsou k dispozici“

V roce 2016 Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání

A hlavně všem žádný požár

Šťastné a veselá Vánoce a krásný nový rok 2016
Přeje SDH TRNAVA
Bc . Vlasta Chmelařová

Lyžařský klub Trnava
Vážení přátelé lyžařského klubu Trnava,
čas bohužel plyne jako voda a je tu opět konec roku, čas bilancování. Doufám,
tak jako každý rok, že především dětem a všem lyžařům bude přát počasí, napadne nám
dostatečné množství sněhu a budeme lyžovat. Stává se poslední dobou pravidlem, že
v nadmořské výšce, ve které se Trnava a náš lyžařský vlek nachází, napadne sníh pozdě a
hlavně málo.
Jsme rádi, že se v zimě všichni potkáváme na již
pravidelné akci Plesu Lyžařského klubu.
V letošním roce jsme pořádali 12. ročník a plný
sál je důkazem toho, že se společně rádi
potkáváme a bavíme.
Jestliže ne v zimě, tak v létě a na podzim nám
přeje počasí a akce, které pořádáme, jsou hojně
navštěvované především dětmi, a to nás velmi
těší.
Už podesáté, jsme letos v létě, v sobotu 13. června uspořádali tradiční akci pro děti „Po
stopách Trnavského loupežníka Píšťalky“. Začátek cesty pohádkovým lesem byl v parku před
základní školu v Trnavě, dále pak přes Miluchov, kolem obory a s cílem na lyžařském vleku.
Na deseti stanovištích, kde byly pohádkové bytosti, plnily děti i s rodiči úkoly, za které byly
děti hodnoceny. Po příchodu do cíle na lyžařský svah byli všichni za svoji snahu při plnění
úkolů spravedlivě odměněni a každý si kromě sladkostí odnesl i cennou odměnu a na závěr si
všichni opekli špekáčky. Této akce se letos zúčastnilo přes 500 rodičů i s dětmi, z čehož
máme velkou radost.
Další akcí, kterou jsme uspořádali v letošním roce, a která se konala na lyžařském svahu, byla
drakiáda, která proběhla v sobotu 3. října 2015 za podpory obecního úřadu Trnava,
pojišťovny Generalli a dalších firem, pravidelně podporujících naše akce. Pro ty, kteří se
přišli podívat v tomto sluncem prosvíceném odpoledni na lyžařský svah, byla kromě pouštění
draků připravena zábava, skákací hrad Loupežník, střelba z airsoft a na závěr i orientační běh.
Všichni, kteří se této akce zúčastnili, byli zaslouženě odměněni sladkostmi a drobnými
cenami. Účast na této akci byla také, a to i díky vydařenému počasí vysoká, více jak 300
rodičů s dětmi.
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Akce SK Lyžařského klubu, které nás čekají počátkem příštího roku a na které bychom Vás
rádi pozvali :
•

Běh kolem Trnavy – v sobotu 16. ledna 2016

Hromadný start všech účastníků se koná v Podkopné
Lhotě na autobusové točně na Moravanu, trasa vede
s občerstvovací zastávkou na Baťkové, cíl ve
večerních hodinách na lyžařském vleku.
•

13. ples Lyžařského klubu – v pátek 29. ledna
2016 od 19,30 hod.

Hraje již tradičně skupina Kosovci. Všichni jste
srdečně zváni.
•

5. ročník závodů ve sjezdu „Od Smrka důle“v sobotu 20. února 2016 od 10,00 hod.

Registrace závodníků proběhne od 10,00 hod., začátek závodu od 11,00 hod. Pro všechny
věkové kategorie, pokročilé i začínající lyžaře.
•

Karneval na lyžích – v sobotu 12. března 2016, začátek od 12,00 hod.

Přijďte se i Vy podívat a pobavit na některou z našich akcí se svými dětmi a přáteli.
Za SK Lyžařský klub Trnava
Jiří Dolanský

Včelaři Trnava
Rok 2015 nebyl pro většinu trnavských včelařů moc příznivý. V březnu jsme
se dozvěděli nemilou zprávu. Některá včelstva v naší organizaci byla
napadena morem včelího plodu. Museli jsme se vyrovnat s tím, že včelky
budeme muset spálit společně s veškerým vybavením, které jsme k tomu
potřebovali. Žádný z nás si nedokázal připustit, že k tak razantnímu řešení
dojde. Dle informací od MVDr. Huga Merty, musel být mor včelího plodu
v naši organizaci již dlouho, jen nikdy nebyly dělány testy právě na tuto
nemoc. Pro dlouholeté včelaře je to ohromná ztráta, avšak nesmíme se vzdávat. Včelaři, kteří
přišli o svá včelstva, si opatřili nová a hlavně zdravá včelstva (oddělky) již v průběhu léta, což
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je výborná zpráva. Včely jsou pro nás moc důležité, doufejme, že rok 2016 bude pro nás
úspěšnější a všechny nemoci se nám vyhnou!!!
Trnavští včelaři přejí všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
2016 hodně štěstí, pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Ať se Vám vše vydaří!
Kristýna Hanáčková

Střelecký sportovní klub

Střelecký sportovní klub Trnava přeje všem občanům Trnavy
pěkné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku.

Akce a pozvánky
Obecní úřad v Trnavě
ve spolupráci s
TJ Sokolem Trnava oddílem kopané
zve všechny na 12. ročník fotbalového
turnaje O pohár starosty obce Trnava
Termín : STŘEDA 30.12.2015 v 9:00 hod
Místo konání : tělocvična ZŠ v Trnavě

Srdečně vás zveme na vánoční koncert

Trnavské jesličky
který se koná v sobotu 2. ledna 2016 v 18:00 hodin
v trnavském kostele
Vystoupí:
Žáci ZŠ Trnava
Dětský sbor
Chrámový sbor
Divadelní vystoupení
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Tříkrálová sbírka

9.1. 2015

Společenská kronika
úmrtí:
Polášková Marie
Vajďák Slavomír

narození:
20.11.2015
10.12.2015

Holíková Jůlie
23.11.2015
Hudeček Maxmilian 27.11.2015
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