říjen 2015 / XXVI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Trnavský zpravodaj

Původně měl zpravodaj naší obce vyjít už v měsíci září, jako tomu bývá každoročně. Nakonec
jsem ráda, že vychází o měsíc později, protože se mohu vyjádřit ke kauze, která zaměstnává
zastupitele již od začátku roku.
Je to nekonečné dohadování a jednání s firmou Fagus o pronájmu nebo prodeji obecního
pozemku. Rozhodla jsem se záležitost definitivně ukončit a seznámit vás s celou anabází, tak
jak od začátku roku probíhá.
Nikdo nezpochybňuje to, že dopravní situace na silnici k Podkopné Lhotě u firmy Fagus byla
neúnosná a bylo nutné ji řešit. Kamiony stávaly seřazené až po Rozcestí a přejít nebo přejet
tady v odpoledních hodinách, bylo přímo o život.
Osobně jsem neměla nic proti pronájmu pozemku firmě Fagus, ale za podmínky, že ponechají
pozemek v původním stavu a nebudou ho oplocovat. Podmínky, které si nastavila firma
Fagus, jsem nebyla ani nejsem ochotna akceptovat. A to ani v případě, že se něco sepíše
v nájemní smlouvě, která se dle mého názoru stejně nakonec nedodrží.
Po všech peripetiích a svolání mimořádného zastupitelstva proti mé vůli, jsem raději
přistoupila na směnu a odkup určité části pozemku. I když podle zpracovaného geometrického
plánu je jasné, že i tady s námi chtěla firma Fagus, lidově řečeno „vykývat“. Směna 74 m2 a
odkup 958 m2 je úsměvná. Protože ale vím, že pokud zastupitelstvo rozhodne i proti vůli
statutárního zástupce, musí tento smlouvu podepsat, rozhodla jsem se pro následující řešení.
Obci zůstane v majetku pozemek, kde by se daly atrakce při pouti postavit, vyvážet v zimě
sníh apod. a Fagus bude mít také dostačující pozemky. Zase se ale snaží firma Fagus udělat ze
zastupitelů nesvéprávné.
Na odborný posudek o ceně obvyklé, který jsme nechali zpracovat, nepřistoupí, nechají
zpracovat znalecký posudek, který je samozřejmě úplně o něčem jiném. A oni to dobře ví.
Myslím, že legrace už bylo dost, trvám na tom, že pokud není firma Fagus ochotna za
pozemek zaplatit částku, kterou zastupitelstvo schválilo, tj. 200,- Kč za m2, požaduji, aby
pozemek uvolnili a uvedli do původního stavu. Pokud vím, žádné ohlášení stavby ani souhlas
ze strany Stavebního úřadu Slušovice ani obce Trnava, vydáno nebylo.
Usnesení zastupitelstva, které bylo řádně svoláno a schváleno nadpoloviční většinou členů, je
platné.
Bylo účelem celé této kauzy rozhádat zastupitele a donutit mne ke složení funkce? Připravují
si tím půdu pro to, aby obec odkoupila stávající fotbalové hřiště a současní vlastníci na tom co
nejvíce vydělali ? Nevím…
Pouze mám jasno v tom, že žádné další zastupitelstvo, které by řešilo pozemek pro firmu
Fagus, svolávat nebudu a trvám na svém rozhodnutí, i kdybych musela jako starostka
rezignovat.
Marie Bořutová
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Přikládám kopie korespondence, která proběhla mezi firmou Fagus a obcí.
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Zápisy z jednání obecního zastupitelstva
ZÁPIS
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 31.03.2015.
Zastupitelstvo obce Trnava :
-

-

-

-

schválilo rozpočet obce na rok 2015. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ
v termínu od 10. do 26.3.2015
rozhodlo, že smlouvu o pronájmu pozemků p. č. 1000/2,916/2,937,936/2 ve vlastnictví
obce Trnava v k.ú. Trnava u Zlína s fimou FAGUS a.s.,Březová 161 zatím uzavírat
nebude. Je třeba nejprve dořešit a dohodnout podmínky nájmů.
rozhodlo vydat OZV Obce Trnava č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Trnava. Vyhláška bude vyvěšena dne 1.4.2015 na úřední desku OÚ.
Starostka informovala přítomné o zákonu č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů- poskytování návratných finančních dotací
a inv. a neinv. dotací z rozpočtu obcí.
- schválilo dodatek č. 2 smlouvy č. O/0085/2010/DOP o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb. o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů na území Zlínského kraje veřejnou
autobusovou linkovou dopravou.
schválilo smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu ZK č. D/0184/2015/KH
ve
výši
300.000,Kč
na
nákup
zásahového
dopravního
automobilu.
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-

-

-

-

-

-

-

schválilo záměr nákupu zásahového dopravního automobilu pro SDH Trnava. Zároveň
rozhodlo o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na nákup této techniky.
schválilo měsíční odměny neuvolněným zastupitelům obce dle přílohy k nařízení vlády č.
37/2003 Sb. od 1.4.2015 následovně:
Místostarosta – částka 7.772,- Kč
Předseda výboru nebo komise 1.159,- Kč + příplatek 186,- Kč
Člen výboru zastupitelstva 911,- Kč + příplatek 186,- Kč
- schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Trnava za rok 2014.
Rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku ve výši 37.405,90 Kč následovně:
20.000,- přidělit do fondu odměn, 17.405,90 do rezervního fondu.
Zároveň schválilo odpisový plán pro rok 2015
- Ředitelka MŠ Trnava požádala o navýšení neinvestičních příspěvků na rok 2015
o částku 17.000,- Kč na úhradu odměny účetní, dále částku 12.000,- Kč na
zabezpečovací systém. OZ rozhodlo, že rozpočet obce bude navýšen v průběhu
školního roku v případě, že MŠ nevyjde s přidělenými prostředky.
schválilo účetní závěrku Základní školy Trnava za rok 2014. Dále schválilo odpisový
plán na rok 2015.Rozhodlo, aby hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 12.733,-Kč
byl převeden do rezervního fondu.
- schválilo akci plynofikace budovy OÚ. Akce bude zrealizována do konce měsíce
května.
schválilo zakoupení nového televizního programu – ČS film.
Starostka přítomné informovala o dokončování akce oprava chodby v bytovém domě čp.18 a
úpravách ve sklepení základní školy.
schválilo výkup pozemku p.č. 3176 o rozloze 933 m2 v lokalitě pod obcí – u chat za cenu
120,- Kč/m2.
schválilo žádost pana Mozgy Ladislava o úpravu povrchu příjezdové komunikace k jeho
rodinnému domu na parcele 3094/9.. Bude zrealizováno během letošního roku.
- Manželé Šlahařovi požádali o řešení situace s příjezdovou cestou k rodinnému domu
čp. 375. Situace bude řešena s vlastníkem pozemku p.č. 753, ten bude požádán o
souhlas ke směně s obecním pozemkem p.č. 3088/5.
pověřilo starostku obce podpisem Smlouvy o právu provést změnu stavby – Silnice II/491,
III/4893: Slušovice – Nové Dvory. Obec je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 1/8 o výměře
222m2.
pověřilo starostku obce jednáním s vlastníkem pozemku p.č. 2974/3, 2948/1 v lokalitě pod
obcí u chat ve věci směny pozemku s pozemkem v majetku obce p.č. 2948/3.
souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330027787/002
s E.ON Distribuce,a.s. – přípojka NN ke stavbě rodinného domu.
Starostka informovala zastupitelstvo o daru ve výši 50.000,- Kč, který poskytla firma
IMECON obci. Peníze budou použity na opravu místní komunikace. Zastupitelstvo obce
s darem souhlasí.
rozhodlo, že hájenskou činnost v obecních lesích bude vykonávat místostarosta obce pan Ing.
Kašpárek.
Starostka informovala přítomné, že ve dnech 22. a 24.4.2015 bude vypnutá elektřina
v některých částech obce. Bude zveřejněno na vývěsce, TKR, webových stránkách obce
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Slušovice na zápis údajů do RUIAN –
čísla domů popisná a evidenční. Poplatek za jeden úkon 100,- Kč.
schválilo dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.
940200650/3860.
schválilo poskytnutí finančního daru 1 tis. Kč na akci Velikonoční turnaj nohejbalu trojic.
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-

-

schválilo dotaci na činnost lyžařského klubu v letošním roce ve výši 36. tis. Kč. Smlou a
podmínky poskytnutí dotace budou projednány na dalším jednání zastupitelstva obce.
schválilo dotaci na činnost střeleckého kroužku v roce 2015 ve výši 15 tis. Kč.
- schválilo dotaci na činnost TJ Sokol Trnava pro fotbalové oddíly ve výši 60 tis. Kč.
schválilo dotaci na činnost Honebního společenstva Trnava – Vrchy v roce 2015 ve výši 5
tis.Kč.
Podmínky dotace a smlouvy budou projednány na dalším zasedání zastupitelstva obce.
schválilo finanční dar ve výši 11.544,- Kč SK lyžařskému klubu Trnava – zisk ze sběru
kovových odpadů v obci, na kterém se lyžařský klub podílel.
schválilo závěrečný účet DSO-Mikroregionu Slušovicko za rok 2014 s celoročním
hospodařením DSO-Mikroregionu Slušovicko bez výhrad. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas
s hospodářským výsledkem DSO-Mikroregionu Slušovicko. Návrh závěrečného účtu DSOMikroregionu Slušovicko vč. zprávy o přezkoumání hospodaření byl zveřejněn na úřední
desce a elektronické desce od 10.3. do 25. 3. 2015.
schválilo zvýšení úhrady za činnost lesnímu hospodáři panu Ing. Škarpichovi na 3.500,- Kč/
měsíc. Zároveň schvaluje novou směrnici o hospodaření a nakládání s dřevem z obecních
lesů.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 11.5.2015
Zasedání zastupitelstva Obce Trnava u Zlína zahájila v 17:00 starostka obce paní Bořutová
Marie, jako předsedající přivítala přítomné hosty a zastupitele. Zastupitelstvo bylo svoláno dle
§92, Zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecních zřízeních) v platném znění na žádost pěti
zastupitelů a to: Kašpárek M., Chmelař P., Březíková H., Vajďáková E., Chrastinová J..
Oznámení konání veřejného zastupitelstva bylo řádně vyvěšeno a sejmuto z úřední desky.
-

-

Obecní zastupitelstvo rozhodlo a pověřilo starostku obce podepsat nájemní smlouvu
na část obecních pozemků p.č. 837, 916/2, 936/2 a 1000/2 v k.ú. Trnava u Zlína pro
firmu Fagus a.s. pouze za předpokladu, že se změní dohodnutá výše nájmu na
70.000,00 Kč/rok. Pro potřebu obce by zůstala pouze malá část pozemku u potoku, cca
300 m. Firmě Fagus bude umožněno pronajatý pozemek oplotit s tím, že v případě
potřeby bude v nájemní smlouvě ošetřeno, že firma Fagus pozemek pro potřebu obce
uvolní.
Starostka obce informovala přítomné, že pozemek, který chce většina členů
zastupitelstva obce pronajat, je v územním plánu veden pro občanskou vybavenost,
respektive se počítá s tím, že na tomto pozemku budou stát každoročně při pouti
atrakce. Jiný pozemek vhodný k tomuto účelu obec nevlastní. Navíc firma E-on
nedovolila v letošním roce postavit atrakce na parkovišti firmy FAGUS, které jsme si
každoročně pronajímali. Důvodem je vedení vysokého napětí nad tímto parkovištěm.
Starostka je přesvědčena, že pronájmem pozemku v majetku obce firmě
Fagus, by vznikly obci v budoucnu velké problémy.

-

-

Obecní zastupitelstvo rozhodlo a pověřilo starostku obce podepsat nájemní smlouvu
nebytových prostor a sportoviště s SK Podkopná Lhota na dobu určitou za sjednaných
podmínek.
V rámci diskuze pan Oškera M. poukázal na problematiku parkování před MŠ, kdy
parkující
vozy
blokují
příjezd
a
průchod
k jeho
domu.
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ZÁPIS
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 08.06.2015.
Zastupitelstvo obce Trnava :
-

-

-

schvaluje účetní závěrku obce Trnava za rok 2014. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že
by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4
vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky v souvislosti s účetními záznamy provedenými do následujícího
účetního období, které budou skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího
účetního období. Protokol o schválení účetní závěrky přiložen.
schvaluje celoroční hospodaření obce Trnava za rok 2014 s výhradami. Zároveň
schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, kterou
provedl KÚ ZK. Závěrečný účet i zpráva byly vyvěšeny v termínu 21.05.-08.06.2015
na úřední desce OÚ a elektronické úřední desce.
schválilo následující změny rozpočtu obce na rok 2015:
Příjmy:

zvýšení rozpočtu o 100,- Kč

neinv.dotace ze st. rozpočtu

24.000,-

Kč

Veřejně prospěšné práce

3.000,-

Kč

nájemné za hřiště

360,-

Kč

nájem hrobového místa

300.000,-

Kč

dotace ze ZK na nákup vozidla SDH

20.650,-

Kč

příjem z dividend

Výdaje: Zvýšení výdajů o 11.000,-

Kč

7.000,- Kč
16.000,- Kč

nákup kamery na hřiště
neinv.transfer lyžaři + nohejbal

1.000,- Kč

neinv.transfer děti - lyžaři

5.000,- Kč

ukončení školního roku

50.000,- Kč

zpevnění pozemku pod P.Lhotou –materiál

10.000,-Kč

práce na pozemku pod P.Lhotou

120.000,- Kč
50.000,- Kč
5.000,- Kč
Snížení výdajů o

Škola v přírodě

50.000,- Kč

rekonstrukce budovy OÚ
výdaje na lesní hospodářství
pol. 3399 – dar Domov pro seniory Lukov
oprava budovy OÚ

Zvýšení výdajů o 62.000,- Kč

cestovní ruch

Snížení výdajů o 62.000,- Kč

hasiči pohoštění

Zvýšení výdajů o 436.000,- Kč

Hasiči nákup doprav. prostř

Zvýšení výdajů o 40.000,- Kč

SDH dotace

Snížení výdajů o

DHIM hasiči jednotka SDH

30.000,- Kč

Snížení výdajů o 10.000,- Kč

pohonné hmoty – jednotka SDH
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Snížení výdajů

35 .000,- Kč

pol. 5221 dotace MAS VAS(úhrada příspěvků)

Snížení výdajů

19.853,- Kč

pol. 5229 dotace Mikroregion (úhrada
příspěvků)

Zvýšení výdajů

57.350,- Kč

pol. 5329 – úhrada přísp. DOS MRS,
MAS…/oprava z položky na položku).

-

zamítlo odprodej části pozemku v majetku obce p. č. 2407/2 a 2407/12. Pozemek
2407/2 zasahuje před garáž na st. p. č. 730 a odprodejem by se zamezil majiteli
přístup ke garáži. Nutno dořešit vztah se sousedem.

-

-

-

souhlasí s podpisem kupní smlouvy s vlastníky pozemků p.č. 269/3 a 269/2 za účelem
rekonstrukce místní komunikace u rodinných domků čp. 157,380,2, 99. Schváleno
usnesením č. 19/2012.
souhlasí s podpisem Smlouvy o ukládání biologicky rozložitelných zbytků – biomasy
s obcí Ostrata na období 1.4. – 30.11.2015.
rozhodlo o prodloužení nájemní smlouvy v obecních bytech paní V.L.do 28.2.2016 a
paní M. K. do 30.6.2016. Zároveň rozhodlo, že bude zveřejněno na kabelové televizi
obce, že od 1.7.2015 se uvolní garsonka nad MŠ čp. 326. Případní zájemci mohou
posílat žádosti o přidělení bytu do 30.6.2015.
souhlasí s podpisem dodatku ke smlouvě č. 047/07/TKR/SP o servisu a provozování
TKR s firmou Satturn Holešov.
25.6.2015 proběhne dětské odpoledne v základní škole a zároveň ukončení školního
roku. Obec Trnava na tuto akci uvolní z rozpočtu částku 5 tis. Kč.
rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč na akci Škola v přírodě na Rusavě.
rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 4 tis. Kč na letní dětský tábor, který se
uskuteční ve dnech 19.7. – 29.7.2015. Organizuje Základní škola Trnava.
rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15 tis.Kč na celoroční
činnost SSK při ZŠ Trnava. Vyúčtování dotace předloží nejpozději do 31.12.2015.
Částka bude předána v hotovosti panu Soukupovi Radkovi, předsedovi SSK.

-

-

-

-

-

rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 36.000,- Kč na celoroční
činnost SK Lyžařskému Klubu Trnava. Vyúčtování dotace předloží nejpozději do
31.12.2015. Částka bude zaslána na účet klubu.
rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 60 tis.Kč na celoroční
činnost TJ Sokolu Trnava – fotbalovým oddílům. Vyúčtování dotace předloží
nejpozději do 31.12.2015. Částka bude zaslána na účet TJ SOKOL Trnava.
rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 tis.Kč na celoroční činnost
Honebnímu společenstvu Trnava Vrchy.Vyúčtování dotace předloží nejpozději do
31.12.2015. Částka bude předána v hotovosti panu Martinovi Fotterovi.
projednalo žádost pana Soukupa, předsedy SSK 0887 ZŠ Trnava na úpravu půdních
prostor základní školy pro účely střeleckého kroužku. OZ rozhodlo, že pan Soukup
zajistí projekt nebo studii na tyto úpravy. Možno realizovat v příštím roce.
Starostka informovala přítomné o dopisu firmy FAGUS, container systém, Březová,
ve kterém oznamují, že rozhodnutí zastupitelstva na zasedání dne 11.5.2015 nemohou
akceptovat. Žádají o výměnu části pozemku za pozemek ve vlastnictví firmy FAGUS
s tím, že případný rozdíl v ceně doplatí. OZ souhlasí, pokud ve vlastnictví obce Trnava
zůstane pozemek vhodný pro postavení atrakcí (kolotoče, střelnice) v době pouti.
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-

-

-

Firma Fytos CZ žádá o pronájem obecních pozemků za účelem zemědělské činnosti.
OZ nemůže v současné době akceptovat žádost, vzhledem k tomu, že obec má
v současné době uzavřeny nájemní smlouvy s jinými zemědělci.
souhlasí s rozhodnutím výběrové komise na akci úprava zahrady v MŠ v Trnavě - „V
království včelích medvídků“. Pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
s nejvhodnějším dodavatelem- firmou Alestra.
Zároveň rozhodlo o úpravě
parkovacích ploch před MŠ. Obě akce proběhnou o letošních prázdninách.
souhlasí s rozhodnutím výběrové komise na akci výměna parketové podlahy
v tělocvičně ZŠ. Zároveň rozhodlo, že budou vyměněny spojovací dveře mezi
tělocvičnou a školou a dveře do tělocvičny dle nabídky firmy Dekro Bezenec.
souhlasí s rozhodnutím výběrové komise na akci „Dodávka hasičských vozidel typu
tranzit“a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy s vítěznou firmou AGROTEC,
a.s. Brněnská, Hustopeče
rozhodlo o poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Lukov v hodnotě 5 tis.
Kč. Bude uzavřena darovací smlouva.

ZÁPIS
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 29.07.2015.
obecní zastupitelstvo :
-

projednalo žádost pana V. a paní G.o odprodej pozemku p. č. 2407/2 a 2407/12
z majetku obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyvěšení záměru prodeje.
Změny rozpočtu obce:
Zvýšení výdajů o 85 tis. - dotace na fotbal
o 200 tis. – zpevněná plocha u MŠ
o 16.900,- Kč – nájemné hřiště – rok 2014
Zvýšení příjmů: o 240.123,- Kč – zahrada MŠ

-

-

-

-

-

projednalo žádost programového výboru Barum Rally o souhlas s uzavřením
příjezdové komunice III/ 4893 ze Slušovic do Trnavy v době konání rychlostní
zkoušky – tj. 29.8.2015. Zastupitelstvo souhlasí.
projednalo žádost pana J.M. o odprodej části pozemku 3097/7, který v současné době
užívá. Zastupitelstvo žádost zamítlo.
projednalo a schválilo přijetí finančního daru pro ZŠ v Trnavě na konání dětského
letního tábora.ve středisku Kamínka – Roštín.
rozhodlo o prodloužení nájemní smlouvy v bytě na čp. 314 paní B. H. a to na dobu 2
let. Zároveň rozhodlo o přidělení garsonky nad MŠ v Trnavě slečně P. A. na dobu
jednoho roku, tj. do 30.6.2016. O garsonku neměl nikdo jiný zájem.
rozhodlo o vybudování zpevněné plochy před MŠ v Trnavě. Plocha bude vydlážděna
ze žulových kostek, které jsou v majetku obce a jsou uloženy v areálu ZŠ v Trnavě.
Zároveň bude provedena oprava oplocení.
projednalo žádost fotbalového oddílu TJ Sokol Trnava na nákup přenosných
hliníkových branek, míčů a dalšího vybavení pro potřeby TJ. Zastupitelstvo rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 85 tis. Kč. S TJ SOKOL Trnava bude podepsána
veřejnoprávní smlouva a zveřejněna na webových stránkách obce.
rozhodlo o zrušení poplatku za pronájem hřiště s umělou trávou u ZŠ v Trnavě. Platit
budou pouze cizí žadatelé. Občané Trnavy a spolky platit nebudou.
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-

projednalo směnu pozemku mezi firmou FAGUS a obcí Trnava. Dle zpracovaného
geometrického plánu půjde o směnu pouze 74 m2. Další část pozemku o rozloze 958
m2 bude firmě Fagus prodán za cenu obvyklou dle odborného posudku, který nechá
obec zpracovat panu Ing. Mrkvánkovi. Záměr vyvěšen v termínu 10.6. – 26.6.2015.

Diskuse:
Přítomní zástupci fotbalového oddílu TJ Sokol Trnava vznesli dotaz na termín budování
nového fotbalového hřiště. V současné době jsou pořád v nájmu na hřišti, které je sice
v katastru naší obce,ale v majetku SK Podkopná Lhota.
Zastupitelstvo zatím nerozhodlo o zadání zpracování projektové dokumentace na stavbu hřiště
pod obcí.

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Senioři, nepouštějte si domů cizí lidi!
ZLÍNSKO: Okradli devadesátiletého muže o 65 tisíc.
V pátek 4. září 2015 odpoledne oznámil devadesátiletý muž ze Zlína na zdejší obvodní
oddělení policie, že jej dva muži okradli o pětašedesát tisíc korun, když se vracel domů s
obědem.
Policisté zjistili, že senior chodí každý den do blízké jídelny pro oběd. Když se ten den vracel
domů, zastavili u něj dva muži ve tmavém autě a chtěli vědět, kudy se jede do Luhačovic.
Muž s nimi usedl do auta, že jim cestu ukáže a řidič mu nabídl, že ho odveze domů. Po cestě
mu začal nabízet různé zboží a domluvili se, že si od nich starý muž koupí za tisíc korun
dalekohled. Zastavili u jeho domu a senior si šel domů pro peníze. Přestože zakázal mužům,
aby s ním šli dovnitř, ve chvíli, kdy si nahoře v ložnici bral blok, v němž měl uloženu větší
finanční hotovost, objevil se řidič auta za jeho zády. Jakmile spatřil, že starší muž má u sebe
více peněz, chtěl po něm místo tisícovky pět tisíc korun. Ty mu senior odmítl dát a namířil na
vyděrače dětskou plastovou pistolku se slovy: „Vás už nebaví život?“ V tu chvíli mu
slovensky hovořící asi padesátiletý muž vytrhl z ruky papír, v němž měl uloženy bankovky a
utekl z domu. Okradený muž potom spočítáním zbylých bankovek zjistil, že ho zloděj
připravil o 65 tisíc korun.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro trestné činy porušování domovní svobody a
krádež s pětiletou trestní sazbou.
8. září 2015, nprap. Monika Kozumplíková
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Rekonstrukce zahrady u mateřské školy

Výstavba nového parkoviště u mateřské školy
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P. Jan Krist, emeritní farář trnavský, emeritní kanovník olomoucký
Narodil se 24. dubna 1920 v Miloticích u Kyjova.
Po maturitní zkoušce, kterou složil na gymnáziu v
Kyjově v roce 1938, vystudoval Pedagogickou
akademii v Brně. Jako učitel působil v Miloticích a
ve Ždánicích, odkud byl poslán na nucené práce do
Rakouska. Po návratu do osvobozené vlasti vstoupil
do kněžského semináře v Olomouci. Kněžské
svěcení přijal 11. 12. 1949 v Olomouci. Od začátku
září 1950 do konce prosince 1953 pracoval ve
vojenských táborech PTP. Následně pět měsíců byl
bez státního souhlasu k výkonu kněžské služby.
K 1. 6. 1954 nastoupil
jako kooperátor do
Gottwaldova - Zlína,
odkud přešel 1. 10. 1963 jako administrátor farnosti Trnava.
Postupně se stal místoděkanem gottwaldovského děkanátu
(1971–1973), pak děkanem (1973–1985). K 1. 1. 1975 byl
jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv.
Václava v Olomouci, od 18. 1. 1994 se stal kanovníkem
emeritním. Byl členem Kněžské rady olomoucké arcidiecéze
(1990–1998) a členem Sboru konzultorů (1990–1993). K 1. 7.
2005 odešel do důchodu a žil na faře v Trnavě jako emeritní
farář (2005–2011) a pak až do své smrti jako kněz – důchodce.
Zemřel na svátek Panny Marie Nanebevzaté 15. srpna 2015 v Baťově nemocnici ve Zlíně. Byl
nejstarším knězem olomoucké arcidiecéze.
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ - Zprávy z arcidiecéze, rss-čbk

Rozloučení, jaké Trnava nepamatuje
V pondělí 24. srpna 2015 jsme doprovodili
na
poslední cestě emeritního trnavského
faráře a zároveň emeritního kanovníka
metropolitní kapituly u sv. Václava
v Olomouci P. Jana Krista. V naší farnosti
působil neuvěřitelných 52 let. Ač nežádán a
nechtěn, přesto pokorně nastoupil v roce
1963 na horké místo faráře ve valašské obci
Trnava u Zlína, na kterém vystřídal
oblíbeného předchůdce, P. Erika Pepříka.
Toho všemocný bolševik „převelel“ přes
aktivní odpor trnavských katolíků. Pamětníci
by mohli vyprávět…
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Začátky nebyly opravdu lehké, přesto otec Jan vytrval . Sílou své kněžské osobnosti , s Boží
pomocí, získal postupně zarputilé Valachy na svou stranu a stal se skutečným pastýřem
trnavským. Staral se nejen o duše svých farníků, ale také jaké správný hospodář pečoval o
kostel a faru. Začal budovat rekreační středisko pro arcibiskupství olomoucké jako
poděkování tatíčku Stojanovi za trnavský kostel. Byla opravena kaplička na Papradné, kam
rád putoval na poutě. Těšil se vždy na setkání s kněžími i křesťany z okolních farností.
Dokázal lidi oslovovat i spojovat, cestu k
němu nacházeli i bezbožníci. I ty dokázal
nadchnout pro věci, které považoval za
důležité a oni často pomohli. Prostě to s lidmi
uměl. Těšil se, ale s přibývajícími léty už spíše
jenom doufal, že z jeho farnosti vzejde
duchovní povolání. Když před devíti lety
odešel na zasloužený odpočinek, nestalo se, že
by nebyl přítomen denně na mši svaté. Pokud
mu to samozřejmě zdravotní stav dovolil.
Pán pokynul a jeho služebník skrze smrt
vstoupil dne 15. srpna 2015 ve věku 95 let k věčnému životu. Rozloučit se ním přišly stovky
obyvatel nejen z Trnavy a Podkopné Lhoty. Přijely dva autobusy krojovaných příbuzných ze
slováckých Milotic a okolí. Kostel byl plný věřících. Před kostelem byly další davy
smutečních hostí. Čestnou stráž u rakve drželi trnavští hasiči. Mši svaté v kostele Navštívení
Panny Marie předsedal světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička, kterého doprovodil
generální vikář Mons. Josef Nuzík. Přítomno bylo více jak čtyřicet spolubratří, kteří přijeli
uctít památku zesnulého kněze. K slavnostní atmosféře přispěl chrámový sbor, schóla i
dechová hudba. Promluvili starostové Trnavy i Milotic, s milovaným knězem se rozloučil
zástupce farnosti.
Děkujeme Vám otče Jane za vše, co jste pro nás a pro naši farnost za ta dlouhá léta vykonal.

S Pánem Bohem.
Lubomír Vývoda
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Zprávičky z mateřské školičky
Všechny Vás srdečně zdravím z naší krásné malé školičky a ráda bych Vás seznámila s tím,
jak jsme strávili prázdniny a začali nový školní rok.
Školička 3.července osiřela a děti i zaměstnanci si začali užívat zasloužilého volna a
prázdnin. Ale v okolí školky bylo opravdu rušno. Velký bagr začal připravovat podmínky pro
rekonstrukci zahrady, nákladní auta odvážela hlínu a zanedlouho nastoupila na řadu parta
zkušených řemeslníků, kteří se pustili do instalace krásných nových hracích prvků. Rozsáhlá
zahrada je obohacena o úžasnou průlezku se skluzavkou, houpačkou a závěsným chodníkem,
o houpací hnízdo, houpadla a o krásný dřevěný altán, který budeme s dětmi využívat nejen
k odpočinku, ale také k výchovně vzdělávací práci. Všude jsou vybudovány dopadové plochy
podle bezpečnostních předpisů. Krásný ráz
zahrady dotváří vyrovnaná travnatá plocha se
zasetou novou travičkou. Rodiče určitě potěší
nově vybudované parkoviště před budovou
školy. Za všechny tyto rekonstrukce jsme
nesmírně vděčni a velmi děkujeme všem, kteří se
na zkrášlování mateřské školy podílí, zejména
obecnímu úřadu, zvlášť paní starostce patří opět
mé velké poděkování za vše, co pro naší školičku
dělá.
Prvního září si tuto
krásu
s jiskřičkami
v očích vyzkoušely všechny děti, které se po prázdninách sešly. Ale
nejenom zahrada čekala na nápor malých nadšenců. Interiér školky
byl vzorně připraven, vše krásně vonělo čistotou a děti nevěděli,
s čím si začít hrát. Tentokrát do naší školky zavítali také maličcí
dvouletí broučci, kterým jsme se snažili vytvořit podmínky pro
jejich úspěšnou integraci v mateřské školy, bez slziček se to ale
neobejde, i ta ,,nehoda“ se občas stane, ale hodné paní učitelky se
trpělivě starají a nabízejí bezpečnou náruč pro malé plačící
batolátka.
Pro děti i jejich rodiče je opět přichystáno spousta akcí, plán akcí na tento školní rok bude co
nevidět zveřejněn na webových stránkách školy.
Pro ty, kteří mají zájem naši školičku blíže poznat budeme organizovat den otevřených dveří,
ale na návštěvu za námi můžete přijít kdykoliv po domluvě. Na závěr touto cestou děkuji
všem rodičům, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají sponzorskými dary, věcnými dary či
jakoukoliv jinou pomocí. Moc si toho vážíme a věřte, že není na světě nic krásnějšího, než
vyčarovat úsměv v očích dítěte... a vy se na tom čarování podílíte.
,,Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které
může obejmout !“
Marcela Hanulíková a kolektiv Mateřské školy Trnava
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Ze základní školy
Po hlavních prázdninách, které si všechny děti pořádně a zaslouženě užily, jsme se všichni
setkali 1.září 2015 v novém školním roce. Naši základní školu navštěvuje 122 dětí v devíti
ročnících. Jsme rádi, že nám žáků každý rok přibývá a naším přáním je, aby tomu bylo i
nadále… Do školních lavic nám letos usedlo 18 prvňáčků: Dominik Brhel, Patrik Gill,
Tomáš Holík, Dominik Cholasta, Ondřej Knedla, Šimon Mika, Jakub Mikuláštík, Štěpán
Minařík, Filip Mozga, Patrik Mozga, Damián Sedláček, Michael Uhlíř, Jana Bednaříková,
Lucie Divilková, Andrea Doleželová, Natálie Havlíčková, Lucie Janotová a Kateřina
Kašpárková. Přejeme všem novým školáčkům, ať se jim ve škole líbí a vše se jim daří!

Starat se o ně bude pedagogický sbor ve složení Mgr. Helena Vývodová, Mgr. Irena
Košárková, Mgr. Alice Náplavová, Mgr. Adéla Pavelková, Mgr. Lubomír Vývoda, Ing. Jana
Divilková, Mgr. Věra Marková, Mgr. Hana Bartíková a Mgr. Vladislava Mžourková. Ve
školní družině jsou vychovatelkami Kateřina Garguláková a Ludmila Klemšová, ve školní
jídelně pracuje Eva Barbořáková, Miriam Hradilíková Lucie Janotová. Účetní a hospodářkou
školy je Božena Hanulíková, školníkem a topičem Josef Gabrhelík, uklízí Jana Sovjáková a
Věra Polaštíková. Výuka náboženství bude zahájena v týdnu od 21.9.2015 Mgr. Martou
Krajčovou. Stejně jako v minulých letech i letos působí na naší škole pobočka ZUŠ Zlín se
hrou na klavír a kytaru. V prvním říjnovém týdnu zahájí svou činnost kroužky – podle zájmu
dětí. Nabízí se jim florbal, pohybové a taneční hry, angličtina hrou, anglická konverzace,
Věda nás baví, volejbal, hra na flétnu, zdravotnický, keramický, dramatický a taneční
kroužek…
A na co se nejvíce těšíme? Každým dnem budeme mít hotovou novou podlahu v tělocvičně a
nové dveře do tělocvičny. Kromě tradičních akcí – 30.9. Okresní přebor v přespolní běhu
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Trnavský vrch XXIII. ročník, 1.10. Ve stopě Trnavského vrchu pro menší děti, 27.10.
Výstavka dýní s lampionovým průvodem a ohňostrojem – jsme získali dotaci z evropského
sociálního fondu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, díky které žáci II.stupně vycestují
na sedmidenní jazykově-vzdělávací pobyt do Londýna.
Přeji všem dětem, jejich rodičům a všem zaměstnancům školy úspěšný nový školní rok
2015-2016!
Helena Vývodová, ředitelka ZŠ Trnava

Cesta do pravěku - PRAtáborové prázdninové hlášení
Tak se po roce opět hlásíme! Stejně jako každé prázdniny i letos pořádala trnavská škola tábor
pro děti. Padesát šest PRAtáborníků se ubytovalo v dřevěných chatkách v krásném
rekreačním středisku Kamínka nedaleko Kroměříže. Společně jsme zde strávili originálních
10 dnů plných PRAher.
Tentokrát jsme se vydali po stopách našich předků na Cestu do pravěku. PRAtáborníci byli
rozděleni do 6 kmenů, které si sami pojmenovali – Hanibalové,Valící kameny, Pragdomuti,
Píraka, Šavlozubci a Elpitékové. Jejich cílem bylo ulovit co největší počet mamutů. Protože to
byli velmi zdatní lovci a ulovili celkem 571 mamutů, tak se Trnava, ani přilehlé obce,
nemusejí bát nadcházející kruté zimy ☺.
Během celého pobytu panovalo velmi hezké a teplé počasí, proto jsme se chodili zchladit do
nedalekého bazénu, kde se dalo dělat spoustu PRAvěkých her. Například přebrodit se na
zádech mamuta přes bažinu, nebo absolvovat cvičení pro nejzkušenější lovce, kterými jsme
my rozhodně byli. Celkově jsme letos byli s táborovým areálem opravdu velmi spokojeni.
Měli jsme fotbalové i tenisové hřiště, průlezky a hlavně příjemnou obsluhu, která udělala vše,
co nám na očích viděla.
Aby rodičům po nás nebylo až tak velké smutno, přidávali jsme pravidelně každý den na
webové stránky fotky a krátké hlášení o tom, co jsme všechno zažili. Občas se tam objevila i
videa, například z PRAvěké myčky aut, která byla pro všechny rozhodně nezapomenutelná.
Můžete si je také prohlédnout a nasát trochu pohodové táborové atmosféry na našich
stránkách: www.taborytrnava.rajce.idnes.cz.
Těší nás, že spousta táborníků s námi jezdí již několik let v řadě. Já sama jsem na táboře se ZŠ
Trnava, ať už jako táborník nebo jako vedoucí, byla letos již po šestnácté a musím říci, že
každý z nich byl naprosto originální. Doufám, že jste stejně jako já, zvědaví na další táborové
překvapení příštích prázdnin.
Všechny moc PRAzdravíme a těšíme se za rok!
Za táborové vedoucí
Míša Dolanská
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Hospodaření klubu rodičů za školní rok 2014/2015
Příjmem pro klub je výběr příspěvků 150kč/žáka, sběr papíru, pomerančové kůry a především
příjem z plesu.
CELOROČNÍ NÁKLADY:
PITNÝ REŽIM (celý školní rok) 8.075,- , ADOPCE NA DÁLKU 4.929,- , TRNAVSKÝ
VRCH (věcné ceny) 1.500,- , LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, DÝNĚ 3.913.- , PLAVECKÁ
VÝUKA (3.třída) 10.840,- , KNIHY (odměna dětem) 790,- , VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ
1.013,- , PŘÍSPĚVEK NA TÁBOR 3.000,- , SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU 7.214,- , UČEBNICE, ŠK.POMŮCKY 12.452,- , LYŽAŘSKÝ VÝCVIK (žáci
2.stupně) 47.894,- , ŠKOLA V PŘÍRODĚ (celá škola) 50.040,Výdělky za sběr papíru a pomerančové kůry je výhradně použit na uhrazení adopce na dálku a
zbývající částka je použita na nákup učebnic a školních pomůcek.Na slavnostní ukončení
školního roku přispěl OÚ Trnava částkou 5.000,- Děkujeme.
Náklady za cely školní rok 2014/2015 byly 151.660,-Kč. Náš odrazový můstek je výdělek
z plesu, který ovlivní všechno co můžeme dopřát dětem a částečně přispívat na určité akce,
což ušetří peníze rodičů.
Chceme tímto poděkovat OÚ Trnava, sponzorům a Vám všem co jste nám pomohli navýšit
výdělek plesu, který jak vidíte sami, je celý použit pro děti naší školy.
Eva Vajďáková

Klub rodičů ve školním roce 2015/2016
Klub rodičů se v novém školním roce poprvé sešel 15.9.2015. Za jednotlivé třídy byli zvoleni
tito zástupci:
Lucie Janotová (1.třída), Romana Malčíková (1.třída), Andrea Hrabicová (2.třída), Marcela
Pšenčíková (2.třída), Barbora Dědková (2.třída), Věra Marková (3.třída), Martin Žůrek
(3.třída), Brigita Dovrtělová (4.třída), Magda Chrastinová (4.třída), Silvie Danová (5.třída),
Adéla Pavelková (5.třída), Veronika Žůrková (6.třída), Karel Havlíček (6.třída), Andrea
Doleželová (7.třída), Jana Gajdošíková (8.třída), Božena Hanulíková (8.třída), Marie
Matulíková (9.třída), Andrea Grebeníčková (9.třída).
Předsedou klubu pro nadcházející školní rok byl zvolen Karel Havlíček, místopředsedkyní
Veronika Žůrková, pokladníkem Božena Hanulíková a zapisovatelkou Jana Gajdošíková.
Stejně jako v předchozích letech bude Klub rodičů pokračovat ve finanční podpoře při nákupu
školních pomůcek, vybavení a zajištění akcí pro žáky ZŠ v Trnavě. Klub rodičů podporuje
např. hodiny plavání dětí na 1. stupni, Trnavský běh, lyžařský výcvik, lampionový průvod
s ohňostrojem, dětský karneval , zakončení školního roku a letní tábor. I v letošním školním
roce bude Klub rodičů organizovat soutěž o nejhezčí dýně, lampionový průvod s ohňostrojem,
mikulášskou nadílku s programem, reprezentační ples ZŠ, dětský karneval a slavnostní
zakončení školního roku.
Karel Havlíček
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Zprávy z oddílu TJ Sokol TRNAVA
V průběhu krátké fotbalové letní přestávky došlo v našem místním fotbalovém oddílu
k několika změnám. Během jarní části fotbalové sezóny jsme uvažovali, co bude nadále
s žáky a rozhodli jsme se po několika letech ukončit jejich činnost v našem oddílu. Byli jsme
nuceni přistoupit k tomuto kroku, stejně jako okolní oddíly z našeho regionu již v minulosti .
V našem klubu tento rok skončila silná garnitura fotbalových žáků ročníku 2000 a nepodařilo
se nám nahradit je mladšími ročníky . Chtěli bychom jim všem poděkovat za reprezentaci a
hlavně bychom chtěli vyzdvihnout jednoho z těchto hráčů nebo spíše hráček, a to Evu
Vyvlečkovou z Podkopné Lhoty . Ta byla celou dobu oporou, v každém okamžiku, při
trénincích nebo samotných mistrovských utkáních, a byla vždy příkladem pro ostatní .
Bylo by však velkou škodou ukončit činnost mládeže v našem klubu a proto jsme dávali
dohromady již od prvních jarních měsíců mužstvo dorostu, které se scházelo vždy jednou
týdně na umělé trávě vedle školní tělocvičny. Toto mužstvo jsme formovali ze žáků právě
ročníku 2000 a dále doplnili některými hráči, kteří již delší dobu fotbal nehráli závodně. Dále
trochu ve zlém dopadnula dřívější spolupráce mezi naším oddílem a sousedním oddílem ze
Všeminy, kdy jsme zcela jednoznačně dali najevo, že již dále neprodloužíme hostování našich
kmenových
hráčů
pro
dorosteneckou
kategorii
ve
Všemině
.
Od začátku podzimní sezóny jsme se přihlásili do okresní soutěže dorostu, tímto bychom
chtěli již nyní přemýšlet nad roky budoucími. V celém okrese začíná být spoustu problémů se
sestavováním mužstev jak pro mládežnické soutěže, tak i v kategoriích dospělých. Jako
jednou
z
možností
je
dále
vést
kategorii
dorosteneckou.
Stejně jako jsme řešili problémy s mládeží, tak se nám podařilo i něco velmi pozitivního.
Oslovili jsme 2 naše bývalé hráče mužů – Petra Pavelku a Marka Toufara z Kašavy, a
požádali je, zda by nechtěli oslovit kluky z mladších ročníků, hlavně pak žáky prvního stupně
naší základní školy .Toto se nám podařilo a od září se začali scházet vždy jednou týdně, ve
středu v 16,30.hodin, na umělém povrchu vedle místní tělocvičny . Představa je taková, že by
se tento ročník ještě nezúčastňoval soutěžních utkání a chystali by se na příští soutěžní ročník
v kategorii mladších žáků . Pokud by kdokoliv z rodičů měl zájem své dítě přivést na trénink,
budeme jen rádi a je pro tyto děti jen výhodou, že budou hrát proti stejně starým soupeřům .
Mužstvo mužů vstoupilo do podzimní části fotbalové sezóny na naši žádost již ve druhé
skupině III.třídy, ve které se budou potkávat při mistrovských utkáních s mužstvy ze svého
bližšího okolí. Budemese utkávat například se Všeminou, Kašavou, Štípou či Březovou . I
tato skutečnost může přinést ještě větší návštěvnost hlavně na domácích utkáních. Již na konci
minulé části fotbalové sezóny se na naši hlavu začaly kupit dosti vážné problémy v podobě
fotbalových úrazů a zbytek jsme již dohrávali ve zcela nekompletní sestavě . Toto se ukázalo
jako největší slabinou a jen díky nahraným bodům z dřívějších utkáních jsme skončili ve
středu konečné tabulky .
V začátku letošní sezóny se nám počet zraněných hráčů ještě navýšil a navíc se stále
potýkáme s neustálými hostováními v okolních klubech. Roman Bořuta hostuje v nově
založeném celku Slušovice „B“, Martin Knedla a Václav Srovnal, jsou na hostování
v Podkopné Lhotě.Všechny tyto skutečnosti pak mají vliv na každé odehrané utkání, kdy stále
oslovujeme hráče, kteří jsou již delší dobu neaktivní a s fotbalem skončili. Abychom vůbec
mohli trénovat se zbývajícími zdravými hráči a nerušili tréninky pro malý počet hráčů,
dohodli jsme se s oddílem Podkopné Lhoty o společném trénování v této podzimní části. Je to
sice nestandartní řešení, ale alespoň trénujeme. V nelehké situaci bychom chtěli požádat o
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podporu naše věrné fanoušky a příznivce, aby měli s námi trpělivost a nezatracovali nás
v mistrovských zápasech, neboť tyto ztráty hovoří za vše. Budeme se snažit podzimní část
soutěže dohrát jak to nejlépe půjde a věřit, že rok 2016 bude pro nás příznivější.

Stanislav Chytil, Petr Zbranek

Sportovně střelecký klub ZŠ TRNAVA
Zúčastnili jsme se MČR vzduchových zbraní, které se konalo v Plzni a kde se Jakub Gerych
umístnil v kategorii do 12 let na 42. místě. V kategorii družstev skončilo družstvo Zlínského
kraje na 16. místě. Tímto sezóna vzduchových zbraní pro tento rok skončila.
Začátkem května začala sezóna kulových zbraní. V této kategorii střílí Marek Grebeníček a
Michal Matějičný. 16.5. jsme se zúčastnili GP Poruby, kde Marek Grebeníček vystřílel 4.
místo. Další závod byl 30.5. a to 1. kolo Českého poháru talentované mládeže. Marek
Grebeníček s nástřelem 570 bodů skončil na 12. místě a Michal Matějičný s nástřelem 545
bodů se umístnil na místě 20.
2. kolo ČPTM konané 4.7. v Ostravě, tady skončil Marek Grebeníček na 7. místě s 563 body a
Michal Matějičný s 545 body na 18. místě.
3. kolo ČPTM společné pro Moravu a Čechy konané v Plzni 14.8. – 16.8., kde nástřelem 559
bodů se umístnil Marek Grebeníček na 45. místě a Michal Matějičný s 548 body na 56. místě.
Z těchto tří kol se vybírali finalisté. Díky dobrým výsledkům z Ostravy se Marek Grebeníček
nominoval na finále konané opět v Plzni, a to 28.8. – 30.8. Ve finále se mu vůbec nedařilo a
skončil na 44. místě. Za 14 dní se konalo MČR opět v Plzni, tam se nominoval jak Marek
Grebeníček, tak Michal Matějičný. Zúčastnil se jen Marek, Michal onemocněl. Střílelo se na
elektro-terče, tak jak na 3 kole ČPTM a finále ČPTM. Marek s průměrným výsledkem 566
bodů obsadil 47. místo. Při účasti 106 závodníků je to solidní umístnění. V této věkové
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kategorii může střílet ještě 4 roky. Škoda, že MČR uteklo Michalovi, ten při posledním
tréninku v Přerově ukázal velké zlepšení.
Tímto závodem skončila sezóna kulových zbraní. Poslední závod, kterého se zúčastníme bude
v Hlučíně. Poté nám začne sezóna vzduchových zbraní. Čeká nás soustředění v Ostravě a
možnost účasti mladších závodníků.
Těšíme se na další zájemce o tento sport a rádi je na trénincích v úterý a čtvrtek
přivítáme.
Děkujeme obecnímu úřadu a všem za podporu.
Radek Soukup, trenér oddílu

SDH Trnava
Jako každý rok jsme se zúčastnili v sobotu 25.4.2015 XXII. Mezinárodní hasičské poutě na
Sv. Hostýně. Těšíme se na rok 2016, kdy poprvé budeme reprezentovat SDH Trnava i s našim
praporem.
Něž jsme započali sportovní hasičskou sezónu 2015 uskutečnili jsme brigádu na úpravu
tréninkového hřiště. Sportovní klání začali naši muži účastí na první pohárové soutěži ve
Slušovicích 9.5.2015, zde překvapili a hned na začátku sezony udělali jeden ze svých rekordu,
a to 18:44 sekund. I když skončili na 18 místě, tak je to jejich velký úspěch a doufáme, že
prolomili svoji smůlu, která je doprovázela celý rok 2014.
Již tradičně následovalo první kolo požárního sportu 11.okrsku, kterou letos pořádalo SDH
Hrobice 30.5.2015. Prvního kola v požárním sportu se účastnily naše ženy A s výpomocí žen
družstva B, ženám se moc nedařilo, skončily na 6.místě.
Okrskové soutěže se také zúčastnili i naši muži A , kteří skončili v celkovém pořadí z 9 týmu,
na 5.místě.
5.6.2015 se naši muži vydali na noční soutěž do Provodovic, kterou si velmi užili, i když
dobrý výsledek se nedostavil, rozhodující bylo útok dokončit.
12.6.2015 muži pokračovali na noční soutěži v Leskovci, za pomoci ženy, útok s menšími
problémy dokončili.
Další den 13.6.2015 jsme se opět v celé sestavě čtyř sportovních družstev zúčastnili noční
soutěže v Zádveřicích, dovezli jsme jeden pohár, našim ženám z družstva A i B se podařilo
udělat osobní rekordy v požárním útoku.
Ženy A čas 20:57 sekund, který stačil na 3.místo, ženy B dosáhly času 24:70 sekund.
Muži A dosáhli krásného času 18:74 tímto časem dosáhli na 10.místo
Mužům s družstva B se útok nezdařil i přes velké úsilí, prostě to někdy nevyjde.
16.6.2015 jsme pořádali velkou brigádu, abychom uklidili zbrojnici a započali přípravy na
sraz Trnav.
21.6.2015 se muži zúčastnili pohárové soutěže ve Francově Lhotě, kde se jim dařilo a udělali
svůj další rekord, a to čas 17:99 sekund.
Pohárová soutěž byla vysílaná přímým přenosem přes youtube, takže jsme mohli z domu s
velkým napětím sledovat naše muže v požárním útoku.
26.6.-27.6.2015 – SRAZ TRNAV + 110 výročí SDH Trnava
Tradičně, jako každý rok, již po dvacáté první, se konal sraz Trnav České a Slovenské
republiky. V letošním roce se sraz Trnav konal u nás v Trnavě u Zlína, při této příležitosti se
světil náš nový prapor, který jsme po 110 letech pořídili.
Srazu Trnav se účastnilo celkem 5 Trnav a to: Trnava u Třebíče, Trnava u Hradce Králové,
Trnava u Zlína, Trnava Město a Trnava při Laborci. Po mnoha letech jsme byli rádi, že na
sraz zavítala i Trnava u Hradce Králové.
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Začátek oslav započal již v pátek slavnostní hromadnou schůzí Trnav s předáním medailí.
Večer byl ukončen večeří s posezením a diskotékou v tělocvičně základní školy.
Sobota začala přípravou a výdejem snídání v jídelně základní školy. Poté se konal slavnostní
průvod od obecního úřadu na hřiště. Po slavnostním nástupu družstev se začalo soutěžit.
Nejprve byly na řadě štafety 8x50m ve dvou pokusech, pak následovaly požární útoky také ve
dvou pokusech. Ve štafetách se naši muži umístili na 3. místě, v požárním útoku se
zásahovými hadicemi se umístili na krásném 2.místě, kdy se jim povedl jejich rekord, a to
17:55 sekund. Celkové umístnění bylo 3. místo.
Během sportovního klání byla na hřišti připravena řada vystoupení dětí z naší školy, také
z Kašavy, skákací hrad a soutěže pro děti.
Profesionální hasiči ze Zlína a SDH Slušovice, nám ukázali vyprošťování z osobního auta a
uhašení hořícího automobilu.
Po vyhlášení sportovního klání, jsme se přesunuli na oběd v místní tělocvičně, po kterém
následovala mše svatá v našem kostele se slavnostním svěcením praporu. Po mši svaté šel
průvod do tělocvičny základní školy, kde proběhla slavnostní schůze, zde byli naši zasloužilí i
součastní členové odměňování medailemi a čestným uznáním dle zásluh. Pak následovala
slavnostní večeře. Sobotní náročný den jsme zakončili zábavou se skupinou Sára.
V neděli ráno jsme se rozloučili s účastníky srazu snídaní a popřáli jim pohodovou cestu
domů.
Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu, paní starostce a všem lidem, kteří pomáhali s
přípravou a organizací srazu Trnav a oslav 110 výročí SDH Trnava. Byl to velmi náročný
víkend, ale vše se zvládlo a kladné hodnocení účastníků bylo milým povzbuzením příštích
dnů.

Chtěli bychom všem moc poděkovat za podporu a za účast na trénincích, soutěžích a
brigádách.
Bc. Vlasta Chmelařová
Jaro se nám rozjelo a my jsme plnou parou skočili do víru soutěží. 1.5. BOHUSLAVICE
mladší „A“ 5.místo, mladší „B“ 6.místo, starší „A“ 2.místo, starší „B“ 6. Místo. 10.5.
ZKOUŠKY ODBORNOSTI mladších žáků na naší hasičské zbrojnici. Jako zkoušející zasedl
Radek Matůšů, Pavel Zbranek a Michal Kozubík. Podmínkou získání odznáčku odbornosti
nebyly jen znalosti v oboru preventisty, ale i odevzdání výkresu do výtvarné soutěže PO
(požární ochrana) očima dětí. Do řad držitelů odznáčku odbornosti PREVENTISTA JUNIOR
nám přibyli: Jakub Chrastina, Tomáš Kalivoda, Emma Dovrtělová, Štěpán Minařík, Aneta
Geržová, Kateřina Vajďáková, Tomáš Judas, Adéla Hrabicová, Amálie Pavelková, Veronika
Řezníková, Viktorie Žurková, Klára Vajďáková.
15.17.5.2015 druhé kolo okresní soutěže Hry Plamen v Otrokovicích. Soutěžní klání bylo
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rozděleno do tří dnů. Páteční odpoledne bylo zaměřeno na štafetu 60m s překážkami
jednotlivců, účastnili se čtyři naši starší žáci, nejlépe se umístil Martin Vrána, následně Martin
Vajďák, Jakub Hrnčiřík a Matěj Polášek. Sobota byla určena štafetám druhého kola a
požárním útokům. Mladší žáci se v celkovém hodnocení, kde je započítáno první kolo a
celoroční činnost, umístili na 9.místě z 16.družstev okresu a starší na 4.místě z 23.družstev

okresu. BLAHOPŘEJEME k dosaženým výsledkům. Neděle byla věnována dorostu , zde
jsme měli zastoupení ve štafetách jednotlivců a to dle umístění Pavel Gerža 2. místo, Martin
Vajďák a Jiří Vajďák.
30.5. OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HROBICE – souboj štafety 4x60,štafety dvojic a požární útok.
mladší 8.místo, starší „A“ 1.místo, starší „B“ 6.místo
27.6. SVĚCENÍ PRAPORU, SRAZ TRNAV – pro děti očekávaný „náš“ prapor a jeho
svěcení spojeno se srazem Trnav. Děti ukázaly něco málo ze svých dovedností požárního
útoku na hořící dům a slavnostní nástup s předáním dosažených odznáčků odbornosti.
Léto bylo plné pohárových soutěží : 13.6. ZÁDVEŘICE starší žáci 5.místo, jednotlivci dle
umístění Martin Vajďák , Pavel Gerža a Martin Vrána. 20.6. ŽELECHOVICE mladší 2.místo,
starší „A“ 2.místo, starší „B“ 4.místo, 4.7.HROBICE starší 4.místo, 1.8. ŽELECHOVICE
PASEKY starší 2.místo, 29.8. KAŇOVICE starší „A“ 3.místo, starší „B“ 6.místo.
17.-18.7. VÝŠLAP NA sv. HOSTÝN v letošním roce nás šlo 31 poutníků z toho 17 dětí. Na
večerní rozjímání tohoto klidného místa za námi dojelo ještě 23 poutníků.
Srpnem končí dětem hasičská sezóna a my jsme letos z našich řad Soptíku museli vypustit
z důvodu dovršení 15 let: Zdenka Matulíka, Martina Vajďáka, Pavla Geržu, Martina Vránu,
Jakuba Hrnčiříka a Evu Vyvlečkovou. Děkujeme Vám za odvedenou práci a dosažené
výsledky jako mladí hasiči SDH TRNAVA.
Některé děti nám věkem odchází a některé přichází. Do našich řad mladých hasičů nastoupili:
Natálie Havlíčková, Vojtěch Bečica, Nikol Gajdošíková, Simona Chrastinová, Julie Daňová.
5.9. hned na rozjezd nové sezóny, soutěž v Neubuzi mladší „A“5.místo, mladší „B“ 7.místo,
starší 3.místo. 19.9. si už naši nováčci mohli vyzkoušet co je to napětí a nervóza při soutěži,
na 12:00 pohárová soutěž v Uble mladší „A“ 3.místo, mladší „B“ 10.místo, starší „A“
2.místo, starší „B“ 6.místo. Hodinová zastávka doma a opět na sportovní kolbiště a to na
noční soutěž BOCHOŘ U PŘEROVA. Mezi dětmi nejoblíbenější soutěž mladší 16.místo
z 35.družstev, starší „A“ 35.místo, starší „B“ 33.místo z 53. družstev.
Do konce kalendářního roku nás ještě čeká pojezdová soutěž , podzimní kolo Hry Plamen,
fotbalový turnaj a ukončení sezóny.
Veškeré dění, fotografie a videa najdete na www.sdhtrnava.cz
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM CO NÁM JAKKOLI POMÁHÁJÍ S DĚTMI
Eva Vajďáková
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Trnavský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
chtěla bych vám oznámit, že jsem se rozhodla k datu 31.10.2015 rezignovat na funkci
starostky obce Trnava a odcházím do starobního důchodu. Abych předešla různým
spekulacím, ráda bych vám sdělila, že odcházím naprosto s čistým svědomím, hlavně co se
týká hospodaření obce. Jak všichni víte, před 9-ti lety jsem do této funkce nastoupila a
převzala obec s následujícím finančním kontem: Na účtu obce bylo cca 300 tis. Kč, obec
vlastnila akcie České spořitelny v počtu 1.500 ks a podílové listy ŽB v hodnotě cca 180 tis.
Kč. Neměli jsme žádný dluh. Obecní budovy byly dosti ve špatném stavu a v lese bylo
vytěženo dřevo /po polomech z minulých let/ na 5 let dopředu. K dnešnímu dni má obec na
svých účtech částku 16 mil. Kč, stále vlastní akcie ČS a podílové listy ŽB. Některé budovy se
podařilo opravit, zakoupili jsme pro obec pozemky o rozloze 2 831 m2 na ČOV a více než 14
tis. m2 na sportoviště. Dle vyjádření inspekce životního prostředí, která proběhla v roce 2014,
jsou i lesy v pořádku. Pevně věřím, že zastupitelstvo obce bude jak s nemovitým, tak
finančním majetkem obce nakládat rozumně a hospodárně. Zároveň vám všem děkuji za vaši
pomoc a podporu a přeji vám i vašim rodinám zdraví a pohodu.
Bořutová M.

Obecní úřad Trnava Vás srdečně zve na tyto plánované akce:
Lampionový průvod 27.10.2015
Vítání dětí do života 14.11. 2015
Rozsvěcování stromku 4.12. 2015 – pátek
Setkání důchodců 6.12.2015 – neděle

Společenská kronika
sňatky
25.4. Kateřina Sovjáková a Jiří Přibyl
2.5. Jitka Dolanská a Jan Sedlář
9.5. Klára Stedlová a Pavel Pekař
6.6. Jitka Zlatušková a Lukáš Onderka
13.6. Lucie Drábková a Radek Janota
3.10. Vladimíra Kovaříková a Martin Krčma
10.10. Petra Gajdošíková a Petr Sejkora

narození
16.3. Miriam Hanulíková
24.6. Karolína Kašpárková
21.7. Adéla Černochová
15.8. Šimon Dolanský
2.9. Tereza Chmelařová
12.10. Adéla Zbranková

úmrtí
3.4. Marie Hanulíková
25.5. Václav Bečica
27.5. Stanislava Vajďáková
28.5. Josef Matúšů
12.7. Miroslav Staněk
15.8. Jan Krist
25.8. Miroslav Samsonek
1.9. Anna Vrlíčková
10.10. Ludmila Matůšů
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