
TRNAVSKÝ  ZPRAVODAJ 
Červenec 2008 /  XVIII. ročník  / vydává Obec Trnava , Zlínský kraj 

 
Máme tady letní prázdniny, dovolené. Každý  z nás je trávíme po svém. Někteří se každoročně vydáváme 
k vodě, do hor, jiní trávíme dovolenou pracovně – úpravou domu nebo zahrady. Ať tak, či onak, měli  
bychom si odpočinout fyzicky i duševně a načerpat síly do další části roku. Snad k nám bude druhá 
polovina prázdnin vlídná a užijeme si ještě pěkný měsíc plný slunce a pohody, abychom se plni elánu a 
nabití energií vrhli do další práce.  
 
Také „na obci“ nás čeká do konce roku ještě hodně povinností. V letošním roce jsme zahájili dvě 
investiční akce, které bychom rádi v tomto roce i dokončili. Jedná se o úpravy budovy obecního úřadu a 
výstavbu tzv. „rozjezdových“ bytů nad mateřskou školou. 
V prvním patře obecního úřadu jsme z knihovny, která nyní sídlí v ZŠ, vybudovali zasedací místnost. Ta 
bude sloužit nejen pro potřeby obecního zastupitelstva, ale i ostatním občanským sdružením. Doufám, že 
i důchodcům. Ještě o prázdninách by měly být vnitřní úpravy budovy hotové a obřadní i zasedací 
místnost provozuschopné. Koncem měsíce srpna chceme v rekonstruovaných prostorách přivítat „nové 
občánky“ a proběhne zde i  veřejné zasedání obecního zastupitelstva.        
Zasedací místnost budeme pronajímat také občanům na různé rodinné oslavy. Kapacita je 50 míst. 
K dispozici je malá kuchyně s možností ohřátí jídla , uvaření kávy apod. 
Čeká nás ještě oprava fasády budovy obecního úřadu. Snad se nám podaří ještě letos zrealizovat. 
 
Druhou investiční akcí je výstavba bytů nad technickou částí mateřské školy. Jedná se o 4 malé 
„rozjezdové byty“. Budou sloužit především mladým párům, které potřebují překlenout období 
stavebních úprav nebo budování domu. Kdo z občanů má zájem o dočasný pronájem bytu /smlouvy 



budeme uzavírat na 2 roky s možností prodloužení na další dvouleté období/, může si podat žádost na 
Obecním úřadě v Trnavě. 
Pokud nenastanou  problémy, mohla by kolaudace bytů proběhnout do Vánoc. I tady  však musíme ještě 
vybudovat oplocení,  parkovací místa a další venkovní úpravy, které jsou nezbytné ke kolaudaci.  
 
Od dubna 2008 vstoupila v platnost obecní vyhláška, ve které jsme zvýšili poplatky za svoz a třídění  
domovního odpadu na 350,- Kč/ osobu/rok.   
V roce 2007 činily celkové náklady na svoz odpadu Kč 508.527 - 78.615 /příspěvek EKO-KOMu/ 
 = Kč 429.912,- . Příspěvek od EKO-KOMu je vrácená částka za tříděný odpad /plasty, sklo, papír/ 
Poplatky vybrané od obyvatel činily  Kč 321.885 + 19.600 /DLUŽNÁ ČASTKA/ = Kč 341.485,- 
Za loňský rok obec doplácela na odpady  částku 88.420,-. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují 
poplatky za svoz a ukládání odpadů, byli jsme nuceni zvednout poplatky i my. 
 
Dvakrát za rok,v měsíci květnu a říjnu, probíhá v naší obci svoz nebezpečného odpadu. V letošním roce 
na jaře bylo tohoto odpadu jednou tolik, než jiné svozy. Jsme rádi, že odpad neskončí na černých 
skládkách, ale chci vás požádat, abyste při příštím svozu dováželi odpad na svozové místo až v určeném 
čase. Tím, že odpad svážíte na hromady, komplikujete práci svozové firmě. Za prvé musí odpad třídit ,za 
druhé se blokuje doprava v obci a zbytečně se prodlužuje i doba určená ke svozu.Rozhodli jsme se proto, 
že při příštím svozu bude stát na každém stanovišti zástupce obce a odpad nebude možno kupit na 
hromady, ale přímo předávat pracovníkům firmy Marius Padersen.  
 
 
                                                                                                              Bořutová M. 
                                                                                                              starostka obce 
 
 

                                                                                              
                                                       
                                               U S N E S E N Í   
      ze zasedání Obecního zastupitelstva v  Trnavě, konaného dne 10.03.2008 
 
OZ rozhodlo o vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 , kterou se mění a doplňuje vyhláška o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v obci Trnava. 
Celková sazba poplatku za jednoho poplatníka se zvýší na 350,- Kč. 
OZ rozhodlo o prodloužení nájemní smlouvy panu Oškerovi do 30.6.2008. Podmínka je zabezpečení a 
označení  skládky. 
OZ souhlasí se žádostí p. Tomšů R. o uvolnění z  funkce předsedy lesní a pozemkové komise a schvaluje 
novou komisi ve složení: 
předseda komise – Dan Vajďák 
Členové -                Martin Jurásek 
                               Pavel Gerža 
OZ souhlasí s prodloužením smlouvy na činnost odborného lesního hospodáře v obecních lesích a to do 
konce roku 2008. 
OZ schválilo žádost majitelů pozemku parc. č. 1168/3 na změnu ÚP obce v lokalitě Trnava – Luhy 
z důvodu výstavby rodinných domků. Vlastníci pozemku zaplatí náklady na změnu územního plánu. 
OZ zamítlo žádost  na vybudování místní komunikace v lokalitě pod Podkopnou Lhotou. 
OZ schválilo rozpočet Obce Trnava na rok 2008. 
OZ souhlasí s vedením cyklistických stezek a cyklotras na území svého katastru. OZ pověřuje pana 
Tomšů Rudolfa, člena zastupitelstava obce,  projednáním majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených 
pozemků a konzultacemi se zpracovatelem studie i garantem projektu. 



OZ bere na vědomí informaci z jednání Mikroregionu Slušovice. OZ souhlasí s členskými příspěvky 
do Mikroregionu v roce 2008 ve výši 10,.- Kč/obyvatele/rok a 7,- Kč do MAS. 
OZ bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DOS Mikroregion Slušovicko za rok 
2007“. 
OZ souhlasí s návrhem rozpočtu MAS Vizovicko-Slušovicko na rok 2008. 
OZ souhlasí s úhradou faktury firmě Tespora za zpracování energetického auditu na zateplení MŠ Trnava. 
Dále souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci na tuto akci.  
OZ rozhodlo vyvěsit záměr na odprodej pozemku 156m2 pod silnicí „Na rozcestí“ ŘSZK a záměr na 
vyrovnání hranice mezi pozemkem p.č. 2879/2, 2876 a p.č. 2875/1, kterou vlastní Obec Trnava. Jedná se 
o 41m2. 
OZ souhlasí s převedením výsledku hospodaření Mateřské školy Trnava za rok 2007 do rezervního 
fondu, zároveň rozhodlo, aby rezervní fond  byl použit na nákup zařízení MŠ. 
OZ pověřilo starostku obce podáním žádosti o dotaci na stavbu bytů nad technickou částí MŠ Trnava. 
OZ souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby „přestavba hospodářské budovy MŠ na 
byty – I. etapa“ 
OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu venkova na KÚ  Zlín – oprava budovy obecního 
úřadu. 
                                                     U S N E S E N Í   
      ze zasedání Obecního zastupitelstva v  Trnavě, konaného dne 28.05.2008 
OZ souhlasí s vyčleněním částky 3.000.000,- Kč na projekt Rozvoj infrastruktury vedoucí k úsporám a 
využití sluneční energie. Projekt bude realizován v roce 2009 na objektu Mateřská škola Trnava. 
OZ rozhodlo o navázání spolupráce při projektu Rozvoj infrastruktury vedoucí k úsporám a využití 
sluneční energie s Církevným centrom volného času Myjava, které bude realizovat projekt v Brestovci u 
Svitkova – SK. 
OZ schválilo vytvoření dvou pracovních míst na úklid veřejných prostranství a údržbu budov 
Obce Trnava – veřejně prospěšné práce.  
OZ rozhodlo, aby byly podespány smlouvy o dílo a objednány práce na výstavbu bytů na MŠ v Trnavě. 
OZ rozhodlo vyvěsit záměr na odprodej části obecního pozemku p.č. 2212/1. Dále rozhodlo, že veškeré 
náklady  spojené s odměřením pozemku, sepsáním smlouvy u právníka uhradí manželé Čalovi.  
OZ schválilo žádost manželů Čalových o vykácení 12 ks modřínů na pozemku p.č. 2215/5 z důvodu 
stavby RD. Parcela 2215/5 je v ÚP obce vedena jako pozemek určený pro obytnou zástavbu. 
OZ rozhodlo o vyvěšení záměru zřídit věcné břemeno na p.č. 3026 - účelová komunikace v právu chůze a 
jízdy pro p. Ing. Růžičku, který vlastní rekreační chalupu v Trnavě. 
OZ schválilo zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace – ZŠ Trnava ve výši 865,34 Kč. 
Zlepšený výsledek hospodaření bude přidělen do rezervního fondu ZŠ. 
OZ rozhodlo  zaslat o.p.s. DOTEK Vizovice finační příspěvek ve výši  1.000,- Kč. 
OZ souhlasí s žádostí Penzionu Karolina změnit termín vyúčtování místních poplatků za rekreační pobyt 
ze čtvrtletních na pololetní. 
OZ zamítlo žádost p. Milady Klimkové o snížení poplatku za odvoz  komunálního odpadu. 
OZ přidělilo dotaci Honebnímu společenstvu Trnava – vrchy ve výši 5.000,- Kč.  
OZ zamítlo žádot p.Ing. Tůmové na odkoupení p.č. 2932/2 o výměře 107 m2. Odprodejem této parcely 
by byl znemožněn přístup k rekreační chatě na sousedním pozemku.  
                                                       U S N E S E N Í   
      ze zasedání Obecního zastupitelstva v  Trnavě, konaného dne 16.06.2008 
OZ  projednalo na svém zasedání zprávu o přezkoumání hospodaření ÚC č. 341 Trnava 
za rok 2007. Na základě zákona č. 420/2004 Sb.přijalo zastupitelstvo opatření k nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků.  Dále projednalo závěrečný účet obce za rok 2007,který byl vyvěšen na úřední desce 
v termínu od  26.5.2008 do  16.6.2008 a na základě § 17, odst 7 zákona č. 250/2000 Sb. vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením s výhradami.  
OZ rozhodlo o vydání opatření obecné povahy č. 1/2008 – změna č.8 ÚPN SÚ Trnava. Zároveň rozhodlo 
o vydání veřejné vyhlášky, ve které oznamuje vydání opatření obecné povahy č. 1/2008. 



OZ souhlasí se změnou využití parcel č. 2979/1, 2953/1. 2979/2, 2952/1 a to na průmyslovou výrobu. 
OZ souhlasí se směnou části parcely 2985 / přístupová cesta/ , která je v majetku obce Trnava a p.č. 
2979/2, jíž jsou vlastníci manželé Zvolenští. Podmínkou je, že manželé Zvolenští si nechají pozemek 
zaměřit, zaplatí sepsání smlouvy u právníka.  Bude vyvěšen záměr. 
OZ souhlasí s převodem rozvodu plynovodu v obci JMP NET,s.r.o., Brno za podmínky, že Státní fond 
životního prostředí vyjádří s převodem zařízení souhlas. 
OZ souhlasí se změnou ÚP u parcely č. 2673/1. Parcela bude změněna na plochu pro průmyslovou 
výrobu. 
OZ souhlasí se změnou ÚP u parcel č. 979/1 a 983/2 a st. p. č. 515 na plochy s převládající občanskou 
vybaveností. 
OZ souhlasí se změnou ÚP u parcel č. 2486, 2487/1, 2488 na plochy s převládající obytnou zástavbou. 
OZ bere na vědomí pozvánku na veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Zásady územního 
rozvoje Zlínského kraje. 
OZ zamítlo žádost ŘSZK o odkoupení pozemku p.č. 3094/10 – 156 m2 před hostincem na Rozcestí. 
OZ zamítlo odprodej akcií  České spořitelny společnosti Cyrrus. 
OZ rozhodlo, aby zůstala i nadále v platnosti obecní vyhláška č. 1/2000 týkající se daně z nemovitostí. 
OZ zamítlo žádost obyvatel domu čp. 314 na výměnu oken a bytových jader v obecních bytech ještě 
v letošním roce. Bude dáno do rozpočtu v příštích letech. 
OZ bere na vědomí výpověď sl. Vajďákové Žanety z obecního bytu v domě čp. 18 
OZ rozhodlo, že žádosti o přidělení obecních bytů se budou evidovat. O výstavbě bytů na MŠ budou 
občané informováni v Trnavském zpravodaji. 
OZ souhlasí s dotací na opravu dveří kostela ve výši 25 tis. Kč. 
OZ rozhodlo o přidělení dotace na fotbalový turnaj v sobotu 28.6.2008 ve výši 7 tis. Kč. 
OZ rozhodlo o přidělení dotace na dětský letní tábor ve výši 5 tis. Kč 
OZ rozhodlo o ponechání bytu na čp. 18 učitelce angličtiny, která nastoupí od září 2008 do ZŠ. 
OZ zamítlo žádost paní Lenky Stedlové o snížení poplatku za sběr a shromažďování odpadků. 
OZ bere na vědomí závěrečný účet hospodaření Regionu Zlínsko za rok 2007 a Zprávu o přezkoumání 
hospodaření Regionu Zlínsko. 
OZ pověřilo starostku obce projednáním změny ÚPN SÚ Trnava č. 9 s pořizovatelem, tj. Měst.Ú 
Vizovice, stavebním odborem. 
 
 
 

ČINNOST  SPOLKŮ 
TRNAVŠTÍ MYSLIVCI  

Léto v honitbě 
Měsíc červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody, v honitbách se vyskytuje v tuto dobu 
mnoho mláďat a to nejen zvěře drobné (zajíc, jehož stavy se s potěšením i u nás začínají 

zvedat), ale také spárkaté zvěře (srnčí a daňčí). Právě v této 
době vznikají škody na zvěři vlivem predátorů (lišky, kuny,toulaví 
psi a kočky) nebo hospodářskou činností – senosečí. Pro 
myslivce je toto období časem zvýšené frekvence pochůzek 
honitbou a aktivním chráněním zvěře.  V červnu probíhají sklizně 
pícnin a travních porostů, které jsou vhodnou krytinou pro zvěř a 
její mláďata. Červen je pro nás také obdobím přípravy kvalitního 
objemného krmiva pro zvěř na zimní období. Vhodné je luční 
seno s bohatou skladbou bylin nebo i letnina, která se připravuje 
nejčastěji ze stonkového topinamburu, kopřiv, malin nebo 
mladých listnatých dřevin. Pro daňčí zvěř rovněž zabezpečujeme 
senáž, kterou tato zvěř s oblibou přijímá hlavně v zimních 
měsících. V toto období myslivci pokračují v lovu srnců první 



věkové třídy, což jsou nenadějní srnci z hlediska genetického nebo zvířata s nízkou hmotností.  
V červenci začínají letní prázdniny a čas dovolených, taktéž nastává období houbařské 
sezóny. To vše zvyšuje frekvenci návštěv nemyslivecké veřejnosti v naší honitbě a mnohdy je 
to v takových místech, že bychom se toho ani nenadáli. Proto je důležité při lovu zvěře 
maximální obezřetnosti, rozvážnosti a buďme si vědomi toho, že výstřel již nelze vzít zpět. 
Červenec je pro myslivost měsícem srnčí říje, věnujeme se lovu dospělých trofejových srnců, 
který přináší nezapomenutelné okamžiky v době „srnčí lásky“.  V červenci dozrávají na polích 
plodiny, které jsou také pro černou zvěř atraktivní a v letošním roce lze očekávat, že vlivem 
velkého množství loňských bachyněk, které přečkaly mírnou zimu budou mít vysoké přírůstky a 
proto bude nezbytné začít s odlovem této mladé zvěře co nejdříve.  
V srpnu probíhají žně a toto období předznamenává začátek myslivecké péče o zvěř. Vlivem 
sklizně obilovin, která probíhá na polích klesá úživnost honitby hlavně pro drobnou zvěř. 
V místech výskytu bažantů proto přidáváme do zásypů plevy, odpady po sklizni, zlomkové obilí.  
V tomto období provádíme nákup jadrného krmiva, zlomkového obilí a plev na zimní období a 
jeho kvalitní uskladnění pro přikrmování a zimní krmení zvěře.  
                    MVDr. Josef Matůšů 

 
 
 
Trnavští Včelaři 
Milí čtenáři Trnavského zpravodaje chci Vás ve zkratce seznámit co je nového, co se děje 
v našem spolku, ale i v celém Českém včelařském svazu. Letošní zima si byla podobná té 
předchozí, alespoň co se týká mírnějších teplot. Tyto mírné a teplé zimy prospívají 
životaschopnosti roztoči Varroa se množit a páchat nemalé zdravotní potíže z následkem úhynu 
celého včelstva. 
Varroaza utočí!  Zastavme ji při zodpovědnosti  léčením. 
Varroáza patří svým způsobem mezi zvláštní nákazy včelstev. Pokud včelař zpozoruje její 
klinické příznaky - slábnutí včelstev, loupež, velké množství zmrzačených včel pohybujících se 

na plástech nebo velké množství roztočů na včelách – je již 
z pravidla pozdě a včelstvo (nebo skupina včelstev) se již 
nedá před úhynem zachránit. Proto by s každý včelař měl 
zamyslet sám nad sebou, jestli při léčení nepochybil a dodržel 
veškeré rady a předpisy pro ozdravení včelstev. Ne každý 
včelař - a je jich nemálo, přistupuje k  povinnostem o léčení 
zodpovědně. Dobří a zodpovědní včelaři vědí, že toto 
ozdravné léčení je “běh na dlouhou trať“. Ale cíl nemusí být 
tak při svědomitém léčení daleko. Při jeho dosažení vám bude 
odměnou dobrý a hřejivý pocit u srdce, že jsme boj se 
zákeřným roztočem Varroa vyhráli a včeličky zůstanou zdravé 

i pro další generace a ku prospěchu naší a krásné přírody. 
Z historie Trnavských včelařů. 
Naší dědečkové a otcové patřili do spolku Slušovských včelařů. Při rozhodování ve slušovském 
spolku  neměli žádnou váhu hlasu. Jelikož i docházka do Slušovic v té době byla neschůdná a 
komplikovaná, rozhodli se založit si svůj vlastní trnavský spolek, kde si budou navzájem 
rozumět a tolerovat se. Při zakládaní nového spolku to ovšem z hlediska Slušovických včelařů 
neměli tak jednoduché. Slušovičtí včelaři je nechtěli propustit, z toho důvodu, že by neměli 
výhody pro sebe samé a zmenšila se jim základna. Nakonec se jim Trnavských spolek povedl 
založit v roce 1939. V roce 2009 uplyne 70 let od založení našeho Trnavského spolku. 
Zakladatelé Trnavského spolku již nejsou mezi námi, proto je na nás aby spolek zdárně 
fungoval dál - pro zdárný rozvoj a modernizaci včelařství. 
Bez zdravých a pilných včeliček by něco v přírodě  scházelo.  
Bůh nám dal přírodu, příroda květ - bez pilných včeliček nebyl by med! 



                                                                    Za ČSV Trnavy a Podkopné Lhoty Oldřich Sulík 
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Trnava 

                                       

                                 
                                                                                   
 
                             XIV. ročník „O pohár primátora města Trnava“ - 13.-14.6.2008 
                                            Tentokrát ve městě Trnava na Slovensku 
 
 
Činnost SDH Trnava 
 
          V letošním roce jsme se soustředili na soutěže, začali jsem v měsíci dubnu závody 11.okrsku na 
Hrobicích, kde muži obsadili 1. místo, ženy 2. místo, starší žáci 4. místo, mladší žáci 2. místo. Tímto 
vítězstvím byli muži nominováni na okresní kolo v Biskupcích. 
          Měsíc květen pokračoval hasičskou poutí ke sv. Floriánu na sv. Hostýně, dále pak námětovým 
cvičením 11. okrsku v Neubuzi, účastí na svěcení praporu k 70. výročí SDH Neubuz. Tento měsíc jsme 
poprvé uspořádali pouťovou zábavu, kterou bychom chtěli zavést jako tradici. Jako každý rok jsme při 
pouti otevřeli zbrojnici s občerstvením.  



          V měsíci červnu jsme vyrazili na oslavy 140. výročí založení SDH Trnava – mesto, kde jsme se 
zúčastnili slavnostního pochodu a soutěže o pohár primátora Trnavy. Zúčastnily se čtyři Trnavy - Trnava 
pri Laborci, Trnava – mesto, Trnava u Třebíče a naše Trnava, nedorazila jen Trnava u Hradce Králové. 
Skončili jsme na 3. místě, ale rivalita a nálada všech zúčastněných byla kamarádská. Zároveň jsme se 
seznámili se starou i nejnovější hasičskou technikou, zažili zachraňování raněných, zásah při hašení 
požáru. Vše bylo nejen zajímavé, ale i poučné. Příští rok se na nás těší v Trnavě u Třebíče, tam pro nás 
připravují změnu, budou soutěžit i ženy. 
           V tomto měsíci se muži zúčastnili okresního kola požárního sportu v Biskupicích, reprezentovali 
11. okrsek a skončili na 8. místě, za tento výkon jim patří poděkování, neboť závod byl náročný nejen na 
štafety družstev, ale také jednotlivců. 28.6. dopoledne se starší i mladší žáci zúčastnili pohárové soutěže 
v Podkopné Lhotě a odpoledne jsme všichni byli na pohárové soutěži na Hrobicích, muži v těžké 
konkurenci skončili na 6. místě, ženy na 2. místě, starší žáci na 6. místě, pro mladší nebyla vyhlášena 
kategorie.  
           V měsíci červenci jsme s mladšími i staršími žáky vyrazili společně na výšlap na sv. Hostýn. Jako 
každý rok jsme se pořadatelsky zúčastnili Rally sprintu Kopná. 
            Mezi další plánované akce patří: 26.7. pohárová soutěž mladších i starších žáků v Provodově,  
soutěž starých pánů 23.8. na Březové, 6.9. pohárová soutěž v Neubuzi.  
 
            Naši mladší i starší žáci se zúčastnili několika dalších soutěží, nejdůležitější bylo okresní kolo hry 
Plamen ve Štítné nad Vláří. Dětem patří poděkování, že jsou vytrvalí, nevzdávají se a pravidelně, každý 
čtvrtek, se schází a připravují na plánované akce.Tyto schůzky vede paní Eva Vajďáková a pan Miroslav 
Srovnal, kterým bych tímto chtěla poděkovat za jejich elán a svůj volný čas, který věnují dětem. 
 
          Mimo soutěže jsme pomáhali s úklidem při rekonstrukci sociálního zařízení, které slouží nejen 
hasičům, ale hlavně těm, kteří docházejí do ordinace našeho pana doktora, s vymalováním chodby a 
úklidem všech prostor zbrojnice. Také jsme zrekonstruovali autobusovou zastávku, kterou nám ochotně a 
krásně pomalovali žáci naší školy. Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Janě Špačkové a dětem, 
které projevily svůj talent a obětovaly svůj volný čas. 
        
       Poděkování patří všem, kteří se účastní všech soutěží, akcí i těm, kteří se starají o veškerou hasičskou 
techniku. 
                                                                                                        
 
Čistění potoka  
     Opět po roce, v sobotu 26. dubna, se většina složek, sešla na akci – čistění našeho potoka. Na dolním 
konci nastoupili lyžaři, u Lipek hasiči, u zbrojnice zastupitelé obce, od rozcestí směrem Dvořisko – 
fotbalisté, střelci,volejbalisté a od rozcestí směr Luhy – myslivci. Nebyl to snadný úkol, neboť voda byla 
studená, ale oproti loňskému roku byl potok daleko čistější, nejvíce nepotřebných věcí bylo směrem na 
Dvořisko a Luhy. Tam jsme objevili nejen plasty, plechovky, hrnce, ale také podlahovinu, koberce, 
nábytek. Nechápeme, proč tyto věci nekončí v nebezpečném odpadu, jehož svoz je prováděn dvakrát 
ročně. 
Tímto děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli tak k čistější Trnávce. 
                                                                                                                                     Helena Březíková                   
 
 
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem... 
Základní školu Trnava navštěvovalo letos 85 žáků v devíti postupných ročnících. Abychom 
splnili zákonem stanovený počet žáků ve třídách, došlo stejně jako v minulých letech ke 
spojování ročníků na 1.stupni, na 2.stupni byli ročníky spojeny při výuce tělesné, výtvarné, 
hudební a pracovní výchovy. V prvním a šestém ročníku jsme učili podle vlastního vzdělávacího 



programu, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola. Vzhledem k 
tomu, že naše škola již dávno pracuje moderními metodami, přechod k novému vzdělávacímu 
programu byl plynulý. Stejně jako vloni jsme výuku zpestřili několika projekty - vánočním, 
velikonočním, jarním, hudebním. Novinkou byl projekt Školička, který byl určen budoucím 
školáčkům, aby se ve škole trošku "rozkoukali" před opravdovým vstupem do prvního ročníku. 
Výtěžek sběru jsme věnovali naši adoptivní indické holčičce, podpořili jsme i postižené děti a 
udělali radost obyvatelům Domova důchodců v Lukově. Všichni měli možnost vidět vystoupení 
našich žáků na besídkách a akademiích. Velkou radost nám dělali naši žáci vynikajícím 
umístěním v okresních i krajských soutěžích (Pavel Hanulík, Michal Kozubík). 
Letošní výlety jsme naplánovali na poslední květnový týden a velmi nás potěšil příspěvek Klubu 
rodičů ve výši 500 Kč na každého žáka. Jako první vyrazili ve středu 29.5. na Slovensko žáci 
9.ročníku spolu s paní učitelkou Bartíkovou a Staroveskou. Strávili pěkné tři dny v oblasti Malé 
Fatry a Těrchové. Jako další se vypravili na výlet šesťáci vedení paní učitelkou Mžourkovou 
spolu se sedmým ročníkem a paní učitelkou Šnédarovou. Navštívili Zbrašovské aragonitové 
jeskyně a hrad Helfštýn a druhý den uskutečnili návštěvu zlínské ZOO. Ve čtvrtek 29.května 
odjeli žáci 8. ročníku na dvoudenní výlet vlakem do Rožnova od Radhoštěm, kde se snažili 
zdolat nástrahy lezeckých stěn lanového centra. A co žáci prvního stupně? Ti se oblékli do 
indiánských kostýmů a s hurónským pokřikem společně s paní učitelkou Vývodovou, 
Špačkovou a Pavekovou vyrazili do westernového městečka v Boskovicích. 
A co říci na závěr? Na konci školního roku dosáhli žáci školy průměrného prospěchu 1,42. 
Prospěch s vyznamenáním má 53 žáků. Držíme palce našim deváťákům, aby se jim dařilo 
nejen na vybraných školách, ale v celém dalším životě. 
Děkujeme těm, kteří naší škole celý školní rok fandili a podporovali naše činnosti a aktivity. 
 Přejeme všem veselé prázdniny plné pohody, klidu, zdraví a radosti. 
                                                                                          Mgr. Helena Vývodová,  ředitelka školy 
  
 

ZPRÁVY  SPORTOVNÍCH  KLUBŮ 
TJ SOKOL TRNAVA:  fotbalový oddíl 
V průběhu měsíce června skončil soutěžní ročník 2007/08 pro všechny naše družstva. Naše 
velmi omlazené družstvo žáků se bohužel umístilo na posledním místě okresního přeboru a 
sestoupilo do okresní soutěže. Družstvo dorostu ve své druhé soutěžní sezóně skončilo na 6. 
místě celkově. Nejlepšího výsledku nakonec ve své soutěži dosáhlo družstvo mužů svým 
celkovým 5. místem. Po skončení sezóny proběhl na trnavském hřišti dne 28.6 mezinárodní 
žákovský turnaj. Tohoto turnaje se zúčastnila družstva Trnavy, Bratřejova, Spytihněvi a  
Nitranské Stredy. Po velmi kvalitních výkonech v obou odehraných utkáních se podařilo 
našemu družstvu v tomto turnaji s jistotou zvítězit. Zároveň nejlepším střelcem celého turnaje 
se stal domácí hráč Dominik Matůšů. Na základě výsledku schůze vedení oddílu jsme minulý 
týden opět přihlásili družstva žáků, dorostu i mužů do nadcházející soutěžní sezóny 2008/09. 
Zde se podařilo přesvědčit a udržet členy, kteří zvažovali své další působení u oddílu díky stále 
chybějícímu vlastnímu zázemí klubu. V současné době probíhá krátká letní pauza. Tréninky 
všech oddílů budou zahájeny v pátek 18.7.2008. V průběhu letní pauzy se chystáme sehrát 
několik přípravných zápasů. Prvním bude v neděli 20.7.2008 přátelské utkání oddílu mužů 
v Lípě. Následující neděli 27.7.2008 se toto družstvo zúčastní turnaje ve Všemině. Termíny 
dalších případných přípravných zápasů a turnajů budou upřesněny v následujících dnech. O 
termínech jejich konání Vás budeme informovat prostřednictvím kabelové televize. Závěrem 
bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za vytvoření fantastické kulisy a pozvat všechny 
naše příznivce na utkání nového soutěžního ročníku 2008/09, který bude zahájen o víkendu 9-
10.8.2008. 
                                                                                                             Michal Špaček ml. 
FOTBALOVÝ TURNAJ ŽÁKOVSKÝCH MUŽSTEV : 



V sobotu 28.6.2008 ukončili naši mladí fotbalisté letošní fotbalovou sezónu žákovským turnajem na 
domácím hřišti v Trnavě . Hrál se zde turnaj pod záštitou OV KSČM Zlín , za účasti týmů : 
Nitranská Streda ( SR ) , TJ Sokol Bratřejov , FC Slovácká Sparta Spytihněv , a domácí mužstvo 
TJ Sokol Trnava . 
Domácí mužstvo nastoupilo v sestavě : David Matúšů , Jiří Katrňák , Marek Soukup , Jan 
Škrabana , Josef Gargulák , Ondřej Zbranek , Vojtěch Vyvlečka , Dominik Matůšů , Martin 
Knedla , Petr Gargulák , Adam Páleníček , Tomáš Zbranek  , Lukáš Hrnčiřík , a Chytil Martin. 
Turnaj se hrál vyřazovacím způsobem , kdy 1.utkání mezi sebou hráli hosté z Nitranské Stredy a 
Bratřejova . Toto utkání skončilo v normální hrací době nerozhodně 2 : 2 , a na pokutové kopy 
zvítězilo mužstvo Bratřejova . 
V dalším zápase sehrálo své utkání domácí mužstvo TJ Sokola Trnava s mužstvem Slovácká Sparta 
Spytihněv , a v tomto utkání jednoznačně zvítězilo 6 : 0 .  
O branky se podělili 3.zásahy Dominik Matůšů , dále přidali po jedné brance Adam Páleníček , 
Marek Soukup a Martin Chytil . 
Poté bylo sehrán zápas o třetí místo mezi mužstvy Spytihněvi a Nitranské Stredy , které po 
vyrovnání hostů v poslední minutě , opět skončilo remízou . Na penaltový rozstřel tentokrát 
Nitranská Streda nezaváhala . 
 
Ve finále se utkalo domácí mužstvo Trnavy a hostujícího Bratřejova . Po nedorozumění mezi 
našimi zadáky a brankařem jsme si sami vstřelili vlastní gól , a poté jsme se marně snažili o 
vyrovnání . To se nám podařilo po krásné křižné střele Adama Páleníčka . Další tři branky vstřelil 
po standartních situacích Dominik Matůšů , který těmito brankami zcela jasně , při závěrečném 
vyhodnocení , získal cenu za nejlepšího střelce . 
 
KONEČNÉ POŘADÍ TÝMŮ : 1) TJ Sokol Trnava 
                                                     2) TJ Sokol Bratřejov 
                                                     3) Nitranská Streda 
                                                     4) FC Slovácká Sparta Spytihněv  
 
V tomto turnaji se ukázalo , že v našem klubu působí spousta šikovných mladých fotbalistů , a při 
práci s nimi , se nemusíme bát o budoucnost našeho fotbalu v Trnavě . 
Děkujeme tímto za perfektní organizaci celého turnaje , kdy se na něm podílely i ostatní složky 
v obci , a především p.Vilému Gerychovi , který vše dotáhnul k bezchybnému průběhu celého 
turnaje . 
Poděkování patří také všem sponzorům – paní Zdeňce Vraníkové, Jarmile Staňkové, Zdeňce Janů, 
panu Luďku Vraníkovi.  Dále také Obecního úřadu Trnava a Podkopná Lhota, firmě FAGUS, a.s, 
Slušovice a ČSZ Trnava. 
 
                                                                                                                           Petr Zbranek 

 
TJ SOKOL TRNAVA:  oddíl volejbalu 
Letošní sezóna pro nás začala  v lednu  účastí na otrokovickém turnaji VFC CUP 2008. 
V tělocvičně na Trávníkách se sešlo deset družstev z okresu Zlín. Tři družstva byla zlínská 
(ZDrafšúl, GMG a NEMO), tři z Otrokovic (VFC, ASPV a Senators) a dále družstvo z Napajedel, 
Žlutav, Fryštáku a náš Sokol Trnava. Turnaj  probíhá každý měsíc ve čtyřech kolech. Vrcholí 
tedy v dubnu. Hraje se ve dvou skupinách. Smíšená družstva jsou nasazena vždy podle 
umístění v předchozím ročníku. Finále bylo  v sobotu 19. dubna. Jako jediní jsme vyhráli jeden 
zápas a ve třech zbývajících uhráli remízu, ale vždy z lepším skóre, což znamenalo nakonec 
první místo v celém náročném turnaji! Po dvou letech jsme tedy zase zvítězili. 
V termínu našeho turnaje byla společná obecní akce očista potoka Trnávky. Vzhledem 
k nevhodnosti tohoto termínu jsme svůj úsek vyčistili za čtrnáct dní. 



Týden na to se konal již 14. ročník Memoriálu Rudolfa Oškery v tělocvičně ZŠ Trnava.  
Tentokrát jsme pozvali na náš turnaj družstvo TJ Elán Trnava – Slovenská republika (naše 
družba je již tradiční), Skandál Brno, Kostelec-Štípu a domácí Sokol postavil tradičně dvě 
družstva – Orfeus a Sokol. 
V nejlepší formě se ukázalo slovenské družstvo z Trnavy, které vyhrálo všechny zápasy a to 
celkem přesvědčivě, takže zaslouženě naplnili křišťálový pohár šampaňským.  Na druhém místě 
skončil domácí Orfeus, který vyhrál tři utkání. O třetím až pátém místě rozhodovalo nakonec 
počet uhraných míčů, protože každé ze tří družstev mělo jedno vítězství ze vzájemných zápasů. 
Podruhé dosáhli na třetí místo naši kamarádi z Brna. Čtvrté místo obsadil domácí Sokol a pátá 
skončila Štípa. 
Třetí významnou sportovní akcí letošní sezóny byla účast na 14. ročníku Memoriálu Dušana 
Svatého ve slovenské Trnavě. Ten se konal v sobotu 24.6. 2008. V městské sportovní hale se 
na dvou kurtech utkalo celkem devět družstev, které byly rozděleny do třech skupin po třech. 
Vítězové skupin se utkali v boji o 1.-3. místo, druzí ve skupině o 4.-6. místo a třetí ve skupině o 
7.-9. místo. Naše družstvo se sešlo ve skupině s TJ ELÁN Trnava a podařilo se mu oplatit 
měsíc starou porážku z našeho memoriálu. To bylo radosti! Postoupili jsme tedy do skupiny o 
4.-6. místo. Zde se nám již tolik nedařilo, ale i tak jsme odjížděli velice spokojeni se šestým 
místem. Mezinárodní turnaj na Slovensku (Italové, Valaši a Slováci) má vždy vysokou úroveň a 
vzhledem k tomu, že jsme neodjeli v nejsilnější sestavě, odpovídalo umístění našim 
možnostem.  
O letošních prázdninách žádné letní turnaje neobsazujeme a tak pouze trénujeme každý čtvrtek 
plážový volejbal na dostupných hřištích v okolí. Poslední čtvrtek v srpnu již začínáme pravidelný 
trénink v tělocvičně v Trnavě v 19.00 hodin. Zveme mezi nás všechny zájemce o volejbal. 
Přijďte si zahrát! 
Děkujeme za podporu OÚ TRNAVA, firmě PNEU VRANÍK, OÚ P. LHOTA a dalším nehrajícím 
příznivcům volejbalu. 
                                                                                                                Lubomír Vývoda  
SK LYŽAŘSKÝ KLUB TRNAVA 
Vážení přátelé, příznivci lyžování, 
zimní období nepřeje našemu Lyžařskému klubu tak, jak bychom si všichni představovali. A to i 
přesto, že před minulou sezónou proběhly na lyžařském vleku nemalé úpravy a přestavby pro 
zkvalitnění zázemí pro návštěvníky, zvětšení ohřívárny, pořízení automatu na čaj a kávu, 
úpravu a zvýšení rychlosti vleku, osvětlení celé sjezdovky, doladění ozvučení, zprovoznění tří 
on-line webkamer, kde na našich internetových stránkách www.lyzari.trnava.cz se zobrazuje 

pohled zároveň s aktuální teplotou přímo na svahu. Za tuto 
naši nemalou snahu jsme nebyli odměněni ani jediným dnem 
lyžování. 
Proto jsme se rozhodli přesunout část aktivit i na letní období. 
V sobotu 14. června 2008 jsme uspořádali II. ročník akce 
nejenom pro děti, ale i dospělé a to „Po stopách Trnavského 
loupežníka Píšťalky“. Oproti prvnímu ročníku nám tentokrát 
počasí přálo. Akce se zúčastnilo 170 dětí a 330 dospělých. 
Start byl nad „Rozcestím“ a cíl na lyžařském vleku. Po cestě 
děti (a někdy i dospělí) plnili na deseti stanovištích různé 
úkoly, za které byli nejenom na místě, ale hlavně v cíli, 

odměněni sladkostmi. Na závěr si 
každý mohl upéct špekáček.              
 Kdo byl Loupežník Píšťalka, víme 
již z předchozího ročníku putování 
po jeho stopách. Nikomu se ale 
nikdy nepodařilo zachytit jeho 

podobiznu. Nám se, po dlouhém pátrání, podařilo „jako jediným“ 



získat jeho podobiznu, zachycenou neznámým umělcem. Ačkoliv je to informace historicky 
nepodložená, zastihnul Píšťalku, už jako staršího, při jedné z jeho loupežných cest po okolí 
Trnavy. Tato jeho podobizna byla slavnostně odhalena u příležitosti druhého ročníku, kdy jsme 
se vydali po jeho loupežných cestách….  
Za obětavost při zajištění stanovišť si zaslouží poděkování a pochvalu všichni, převážně mladí 
pořadatelé a také dík patří trnavským fotbalistům, kteří se zodpovědně zhostili jednoho ze 
stanovišť. Na některé momentky z této úspěšné akce se můžete podívat na našich stránkách. 
Všichni se už teď těšíme na setkání s Vámi při dalším  ročníku. 
        
V tomto roce plánujeme uspořádat ještě tyto akce: 

• V sobotu 30. srpna 2008 od 17,00 hod. táborák na lyžařském svahu 
• V sobotu 20. září 2008 od 13,00 hod. Drakiádu 
• V sobotu 25. října 2008 dopoledne sběr železného odpadu 

O termínech a podrobnostech připravovaných akcí se více dozvíte na našich pravidelně 
aktualizovaných internetových stránkách. 
Přeji Vám všem krásné, teplé léto, hezkou dovolenou, dětem dlouhé prázdniny a snad se 
v zimě potkáme při lyžování na lyžařském svahu v „Dolansku“. 
                                                                         Jiří Dolanský,  předseda SK Lyžařský klub Trnava 

Z HISTORIE 
 
Před nedávnem jsem měla možnost se seznámit s prací  Katky Špačkové, studentky gymnázia. Práce má 
název „Život lidí v podhorské valašské vesnici ovlivněný událostmi 19. století a první světovou válkou“. 
Je natolik zajímavá, že jsem se rozhodla alespoň část jedné kapitoly pojednávající o slavném trnavském 
rodákovi, zveřejnit v obecním zpravodaji. 
 
„…Úvod ………..Při práci na tomto tématu jsem se dostala k osudu Slavomíra Kratochvila, syna řídícího učitele 
v Trnavě, který se stal první obětí domácího československého odboje za první světové války. Konec tohoto 
mladého života podpořil rozhodnutí velkých politiků tehdejší doby, jako byl T.G. Masaryk, a přesto se oněm jen tak 
málo ví. Rozhodla jsem se proto zpracovat jeho životopis a zařadit jej do své práce, protože ačkoli se na událostech 
přímo v Trnavě nepodílel, vyrostl zde a byl jí ovlivněn. Měli bychom si tudíž připomenout jeho činy a alespoň takto 
uctít jeho památku……… 
 
Slavomír Kratochvil  
     Jméno Slavomíra Kratochvila dnes už v málokom vyvolává nějaké pocity. Při namáhavém vzpomínání musíme 
většinou rezignovat a uznat, že tohle jméno, ať už znamená cokoli, je nám naprosto neznámé. Je smutné, že nám 
dějiny nezanechávají jména lidí jako byl on – Slavomír Kratochvil – člověk, který ve svých pětadvaceti letech položil 
život za ideu, na niž se do té doby mnozí báli pomyslet, veškeré své síly soustředil k boji proti germanizaci a 
klerikalismu. Ačkoli svým vlivem malý, během krátkého času, který mu byl v životě určen, dokázal rozhýbat síly 
završující vyhlášení samostatného Československého státu 28. října 1918. Jak mohl existovat někdo takový, díky 
němuž naše země dosáhla autonomie, a nikdo o něm neví? Nejsou všechny jeho skutky nadsazené? Sám Tomáš 
Garrigue Masaryk ve svém projevu z 21.11.1920 přiznal, že až smrt Slavomíra Kratochvila se stala jedním z hlavních 
důvodů pro jeho definitivní protirakouské rozhodnutí. Pokud uznáme, že jeho činy asi měly jistý vliv na vývoj 
soudobých událostí, podívejme se, jaký byl život tohoto člověka a možná budeme schopni posoudit jeho odkaz. 
     Slavomír Kratochvil se narodil 2. ledna 1889 v Trnavě jako syn řídícího učitele v tamější škole –Františka 
Kratochvila. Už od raného dětství byl ovlivněm prostředím, ve kterém vyrůstal: na jedné straně stál jeho otec, člověk 
vzdělaný, ve svých myšlenkách velmi pokrokový, odhodlaný měnit zaostalá schémata vesnického života, muž 
s literárním i vypravěčským nadáním, a na straně druhé zbytek valašské osady, jejíž tvář ještě nestačily poznamenat 
vrásky novověku. Podle dalšího vývoje můžeme usoudit, že tato sociální determinace tvořila základ jeho myšlenek a 
představ, stejně tak je ale jisté, že si odnesl velkou část svého vlastního otce Františka. 
     Při prvních krůčcích na cestě ke vzdělání byl veden v trnavské škole, později v měšťanské škole ve Vizovicích, 
než byl přijat na studia na Vyšší průmyslové škole strojnické v Brně.  



1 . října 1907 nastoupil jako technický úředník přerovské firmy Heinik, jejímiž majiteli byli Angličané, usilující o 
celkovou germanizaci podniku. Pro Kratochvila to znamenalo ostrý střet s germánskou kulturou, která fakticky 
ovládala české země po čtyři sta let, ale navíc zde dostal možnost k seznámení se životem dělnictva a s jejich 
pracovními podmínkami. 
     Když v roce 1914 byla nařízena úplná mobilizace, vyvaroval se vojenské službě díky staré zlomenině zápěstí…… 
     Aktivně se zapojil do činnosti několika organizací. V Sokolu  nejdříve závodně cvičil na nářadí, dokud se nezranil 
na kruzích a po absolvování cvičitelského kurzu se věnoval výchově mládeže ve spolku. Stal se dopisovatelem 
přerovského Obzoru, kde vedl sekci Sokolská hlídka a při příležitosti oslav na počest 500. výročí upálení Jana Husa 
byl ustanoven jednatelem Výboru pro oslavy Mistra J. Husa. … 
     Příchod války a skutečnost, že se mu vojenská služba vyhnula, pro něj představovala možnost zapojit se do 
ilegálního antimilitaristického odboje. Ve válce viděl hrozbu českého národa a pošpinění lidství a to byly rozhodně 
další z důvodů, proč na podzim 1914 tajně rozšiřoval se svými přáteli protirakouské a protiválečné letáky…. 
     Krátce po zahájení první světové války – 16. listopadu 1914 – se přerovští Sokolové sešli na schůzi v sále 
akciového pivovaru, jelikož sokolovna byla využívána k vojenským účelům. Po jejím skončení se několik z nich sešlo 
v restauraci. Patří mezi ně Slavomír Kratochvil, ale také Vojtěch Fárek, Vladimír Stejskal, František Klabazňa nebo 
Alois Křepelka, starosta Polkovic. Právě poslednímu jmenovanému předal Kratochvil antimilitaristický leták, který 
obsahoval 39 řádků textu, již zmiňovanou báseň Antonína Rozsypala jsme Rakušané, jenž vyšla už před válkou 
v přerovských Národních novinách. Starosta ukázal leták ve vsi a občané na něj začali naléhat, aby věc oznámil, 
jinak ho udají oni sami. Alois Křepelka odešel 18. listopadu 1914 na přerovské hejtmanství a k místním četníkům, 
kteří ještě tentýž den zatkli všechny, kteří se zúčastnili schůze v restauraci. Při prohlídce Kratochvilova bytu nelezli 
dalších patnáct otisků letáku a opisy dvou ruských manifestů. Všichni zúčastnění byli ihned převezeni do Moravské 
Ostravy. 
 …..Proces proběhl rychle, navíc obviněný Slavomír Kratochvil vzal všechnu vinu na sebe a byl tudíž jeho hlavní 
viník odsouzen k trestu smrti. Ostatní mělo čekat osm let těžkého zaláře, ať už bylo jejich provinění jakkoliv velké či 
malé, svůj trest si však odpykali pouze do května 1917. Sám udavač trestu neušel. Alois Křepelka byl v Polkovicích 
krátce po vyhlášení samostatného Československa zastřelen svým sousedem, kterému starosta opět vyhrožoval 
udáním. 
…..Tento krátký pětadvacetiletý život ovlivnil mnohé. Nezůstalo nám po něm jen jméno sokolské župy, ulice nebo 
pomníky, nebyl to život, který by nám zanechal jen oslavné věnce na hrobě. Tento mladý člověk formuloval své 
názory ještě předtím, než s nimi vystoupil Masaryk ve Francii, jeho myšlenky jsou progresivní a dodnes aktuální, živé 
a inspirující. Dvacet pět let – to je jedno velké hrdinství, na které bychom neměli zapomenout.“  
      
Ještě bych chtěla dodat, že Katka se svou prací obsadila 2. místo v krajské soutěži gymnázií. Tímto jí chci 
poblahopřát a popřát další literární úspěchy. Zároveň se Katce omlouvám, že jsem si dovolila bez jejího 
vědomí část práce otisknout. 
 
                                                                                                      Bořutová Marie 
 
 
                                   STATISTIKY  Z NAŠÍ  MATRIKY 
__________________________________________________________________________ 
                                                                                        
Jakými jmény byly křtěny děti před 100lety?           A jména po 100 letech? 
 
Aloisie – 3x                       Alois – 8x                                             ADÉLA 2x              FRANTIŠEK     
Anastázie/-sia/-5x             Augustin,Arnošt                                   AMÁLIE                 DAVID – 3x 
Anežka-2x                         Emil-2x ,Eduard                                  ANETA – 4x           DOMINIK                                
Amalie                               Bohumil – 2x,                                      BARBORA – 2x     DUŠAN                                  
Božena                              František – 18x                                   ELEN, EMMA        JAKUB – 4x 
Františka – l6x                  Jindřich                                                ERIKA, ELIŠKA      FILIP 
Emilie-2x, Filomena-3x     Jan – 8x                                              JULIE – 2x, KATEŘINA      
Hedvika – 2x                     Josef – 23x                                         KAROLINA             JAN– 2x,JIŘÍ 



Julia                                  Jaroslav – 5x                                      KRISTÝNA – 2x      LUKÁŠ 
Karolina                             Karel – 4x                                          MICHAELA,            MAREK – 2x        
Kristina/-ýna/ - 3x              Oldřich                                               LUCIE, NELA         MATĚJ 
Ludmila,Lidmila – 5x          Miloslav-2x                                        NATÁLIE – 2x        NICOLAS 
Otilie – 10x                         Robert– 2x                                        TEREZA – 2x         PETR,PAVEL 
Maria a Marie – 21x           Rudolf – 3x                                        VERONIKA             ROBIN 
Marianna                           Stanislav – 4x                                     VIKTORIE              ŠIMON 
Štěpánka – 5x                   Slavomír – 2x                                      RENÁTA               VLASTIMIL         
                                          Teodor – 2x,  
                                          Tomáš 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Kolik se před 100 lety rodilo dětí?          A nyní? 

Rok           Hoši           Dívky                                         Rok              Hoši       Dívky 
1904             27          20                                                                           2004              4            8 
1905             20         16                                                                           2005              8          10 
1906             26          29                                                                          2006              7           5 
1907             25          24                                                                         2007              5           6  
 
Zemřeli 
Rok          Muži     Ženy     z toho děti Prům. Rok          Muži    Ženy     Prům. 
       do l r.    starší     věk dosp.                                                           věk  
1904 18         13         11        6        51     57                  2004          6         8          68   72   
1905           18          8           8        9         61     64                  2005          5         3          71   70 
1906           15         15         12        7        56     51                 2006           11        4         62   71 
1907           15         22         14        5        62     61                 2007            4         4         71   69 
 
 
Zemřelí byli ukládáni na hřbitově ve Slušovicích,                                                                    
od srpna 1912 se začalo pohřbívat na hřbitově v Trnavě 

    
      
 
 

ZPRÁVY  OBECNÍHO  ÚŘADU 
 
JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME NA OÚ 
 
AGENDA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ /přijímání žádostí, ohlášení ztráty, odcizení OP, příjem 
nalezených OP apod./ 
AGENDA KOLEM UZAVÍRÁNÍ SŇATKU   
PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ  /rodný, oddací, úmrtní list/ 



ŽÁDOSTI O OSVĚDČENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ 
ŽÁDOSTI O ZMĚNU JMÉNA NEBO PŘÍJMENÍ 
ZÁPISY O URČENÍ OTCOVSTVÍ /souhlasným prohlášením rodičů/ 
POTVRZENÍ O SKUTEČNOSTECH ZAPSANÝCH V MATRIČNÍCH KNIHÁCH 
ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ PLNÉ MOCI      
ÚŘEDNÍ OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A KOPIÍ LISTIN  
 
POSTUP PŘÍ ZMĚNĚ TRVALÉHO POBYTU 
Přihlášení na  úřadu v místě nového TP, odhlašování se neprovádí. 
 
PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 
Poslední etapa výměny občanských průkazů:      
OP vydané 1.1.1999 do 31.12.2003  pozbývají platnosti   31.12.2008.     
 
NOVINKY VE SBĚRU PLASTŮ: 
DO  PYTLŮ MIMO PET LAHVE JE MOŽNO PŘIDAT SÁČKY A FÓLIE, POLYSTYREN, OSTATNÍ  
PLASTOVÉ OBALY /kýble, kanystry, apod./, vše bez zbytků jiných látek 
 
N E V K L Á D E J T E : 
kelímky a krabičky od potravin, plastové obaly se zbytky potravin, plastové obaly 
od chemikálií a nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny 
 
Od 1.6.2008 si můžete na OÚ vyzvednout oranžové pytle, které jsou určeny na třídění papírových 
obalových materiálů od mléka, džusu,vína apod. 
Krabice je potřeba umýt a stlačit.  
 
Děkujeme Vám, že třídíte odpad !!!!!!! 
 
 
 

KRONIKA OBCE 
NAROZENI: 
 

 
VRLÍČKOVÁ NICOL  č.p. 20     3.4.2008 
KALIVODA TOMÁŠ   č.p. 283   28.5.2008 
DOVRTĚL PETR     č.p. 380   12.6.2008                                      
 
SŇATKY: 

 
BARBOŘÁK Jiří    č.p. 318   21.6.2008 
ĆAPKOVÁ Bohumila 



 
ÚMRTÍ : 
 
URBAN Pavel      č.p 39      4.5.2008 
SLOVÁČKOVÁ Marie č.p. 67    21.5.2008 
HUSINA Zdislav   č.p. 62    19.6.2008 
_________________________________________________________________________ 
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