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Pohodu a spokojenost o vánočních svátcích, zdraví, štěstí a 

úspěchy v roce 2013 přeje všem občanům 

zastupitelstvo obce a Obecní úřad Trnava 
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Milí přátelé,  

o vánočních svátcích si připomínáme úžasnou událost. 

Bůh, Stvořitel a Počátek veškeré existence a všeho 

živého, sestoupil mezi nás. Neviditelný Bůh učinil 

zázrak, aby se s námi setkal. Protože to tak chtěl, 

sestoupil ze své říše a vstoupil do našeho světa 

takovým způsobem, tak překvapivým, že to do té doby 

nikomu z lidí nepřišlo na mysl. Hle „ruka“, která 

uspořádala celý vesmír, se změnila v dětskou ručičku. 

Bůh se stal součástí našeho viditelného světa. Izraelité 

měli pro příchod budoucího Mesiáše připraven 

v Jeruzalémě obrovský chrám a čekali, že přijde do 

posvátného prostoru „ Velesvatyně“. Do Velesvatyně 

směl vstoupit pouze službu konající Velekněz.  

Skutečnost však byla naprosto jiná. Rodí se ve stáji, 

v městečku Betlémě, které bylo od Jeruzaléma 

vzdáleno asi 8 km. 

Do Betlémské stáje 

může však vstoupit 

každý člověk. Jak 

víme, ze zpěvu 

andělů, kteří se 

zjevili prostým 

pastýřům, byli 

pozváni všichni 

„lidé dobré vůle“ 

v nichž má Bůh 

zalíbení.  

Proč přišel mezi 

nás? Nepřišel nám 

povědět „Já jsem 

Stvořitel.“ Bůh není 

pyšný. Nepřišel nás 

žádat, abychom se 

mu poklonili, protože je umělec, který učinil všechny 

nádhery našeho světa. Přišel nám říct: “Poslyš, je 

ještě krásnější a vznešenější svět. Přišel jsem Tě pozvat 

do svého světa, který trvá věčně. Přichází nám podat 

svou ručku, chce být naším Průvodcem do jiného světa. 

Přišel proto jako „Dítě“, protože každý člověk chápe, 

že ručka malého dítěte nikoho neohrožuje. Přináší 

radostné poselství, On totiž touží, abys Ty byl s ním ve 

velké blízkosti „tváří v tvář“ a to napořád. Toto 

radostné a překvapivé poselství nás vede bezděčně 

k němému úžasu a naprosto spontánně nás vede 

k „adoraci“, tedy k postoji, hlubokého klanění. Proto 

můžeme i delší dobu stát před vyřezávanými 

„Betlémy“ a čas, jakoby se zastavil.  

Vánoční svátky mají velkou sílu zpřítomnit onu 

posvátnou noc, kdy Bůh navázal zvláštní kontakt 

s člověkem. Bůh se tak stal velmi přístupný pro 

každého z nás. Této noci se spojuje nebe se zemí a věci 

Boží se stávají věcmi 

lidskými.  

Přeji Vám všem, abyste 

prožili buď při mši 

svaté, nebo při 

soukromé modlitbě, při 

návštěvě kostela nebo 

v hezkém rodinném 

společenství, případně 

v jiných hezkých 

chvílích, že se na Vás 

Betlémské Dítě dívá a 

Vy víte, že Vás 

bezmezně má rádo. 

Hezké prožití 

vánočních svátků Vám 

všem čtenářům přeje a  

ze srdce žehná   

                                                                                  

                       otec Emil  
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ZZZZPRÁVY Z OBCEPRÁVY Z OBCEPRÁVY Z OBCEPRÁVY Z OBCE
Z Á P I S 

z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva 
v Trnavě, které se konalo dne 17.10.2012‘ 
- Byla projednána žádost paní Dany Poláškové o 
odprodej pozemku p.č. 3099/4 o rozloze 23 m2. Bude 
vyvěšen záměr o odprodej na úřední desce OÚ. 
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy č. 
11086874 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci 
OPŽP a pověřilo starostku obce podpisem této 
smlouvy. Jedná se o podporu v rámci akce „Trnava 
čistá a kvetoucí“ /kompostéry/. 
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o 
dotaci na techniku určenou k plnění funkce lesa. 
Žádost bude podána na malotraktor a příslušenství 
v hodnotě 1.200 tis. Kč na SZIF Olomouc v rámci 
Programu rozvoje venkova a to ve výši 40% z výše 
uvedené částky. 
- OZ jmenovalo pana Vraníka Luďka, místostarostu 
obce  členem  školské rady při ZŠ Trnava na školní rok 
2012/2013.  
- Zastupitelstvo obce rozhodlo o výši příspěvku obce 
Podkopná Lhota   na provoz základní i mateřské školy 
v Trnavě za školní rok 2012/2013. Obec bude 
požadovat poměrnou část /tzn. polovinu/  z částky 
3.500,- Kč na jednoho žáka základní školy a poměrnou 
část z částky 1.000,- na dítě umístěné v MŠ Trnava. 
/neinvestiční náklady přitom na jednoho žáka v ZŠ  
činily v roce 2012 zatím  14.583,- Kč a na dítě v MŠ 
8.759,- Kč/  
- OZ projednalo prodloužení smluv o pronájmu 
obecních pozemků k zemědělským účelům. OZ zatím 
nechalo záležitost otevřenou.    
- OZ souhlasí se zpracováním Integrované strategie 

rozvoje území v MAS Vizovicko a Slušovicko na 
období 2014-2020. Náklady na zpracování ISRÚ 
budou cca 265.000,- Kč.  
-  OZ souhlasí s finančním příspěvkem  na pořádání 
akce Trnavský vrch a Ve stopě trnavského vrchu 
4.000,- Kč. 
Dále souhlasí s uspořádáním oslavy vzniku ČR a Dne 
otevřených dveří v ZŠ Trnava při příležitosti 60.výročí 
vyučování v této škole a poskytnutím finančního 
příspěvku na hudbu  a občerstvení.      
- OZ souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 6 tis. 
Kč a věcného daru ve výši 656,- Kč příspěvkovou 
organizací Základní škola Trnava na akci „Trnavský 
vrch“. 
-  Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím sponzorského 
daru pro MŠ Trnava ve výši 5 tis. Kč na zakoupení 
školních pomůcek. 
-  Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s poskytnutím 
dotace  ve výši 10 tis. Kč na opravu kříže v lokalitě 
Luhy. Oprava bude stát cca 65 tis. Kč. Pan Bečica 
Josef, Trnava čp. 21  

zveřejní vyúčtování finančních prostředků ve 
Zpravodaji obce.   
-  Dne 6.11 v 11 hodin proběhne závěrečná kontrolní 
prohlídka  stavby  Silnice III/4893: Trnava, průjezdní 
úsek II – SO301, SO103, SO 104. 
-  Ředitelka ZŠ Trnava poslala žádost na zastupitelstvo 
obce ohledně opravy střechy na tělocvičně. Při deštích 
zatéká. Bude řešeno ihned. Opravu provedou 
pracovníci obce společně s panem Gerychem. 
Případnou celkovou výměny střešní krytiny budeme 
řešit v příštím roce. 

 

Z Á P I S 

z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva 
v Trnavě, které se konalo dne 29.11.2012 
- OZ schválilo změny rozpočtu obce na rok 2012, které 
jsou nedílnou součástí zápisu. 

- OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

odpadů, která vstoupí v platnost od 1.1.2013. Vyhláška 
bude vyvěšena na úřední desce OÚ. 

-Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku 
paní Daně Polášková, jedná se o parcelu č. 3099/4 o 
rozloze 23 m2. Záměr byl vyvěšen od 29.10.2012 do 
14.11.2012. Cena pozemku byla schválena na 21,- 
Kč/m2. 
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- OZ souhlasí s podpisem přílohy č. 01/2012 ke 
smlouvě o servisu a provozování TKR s firmou Satturn 
Holešov, spol. s r.o. Cena zůstává i pro další období 
stejná. Nebude se tedy navyšovat ani poplatek, který je 
vybírán od občanů. 
- OZ projednalo a zamítlo návrh smlouvy na 
odkoupení plynovodu v obci JMP NET,s.r.o. Brno. 
Obec nesouhlasí s podmínkami smlouvy. 
- OZ projednalo žádost pana Hynčicy Romana o 
prodloužení nájmu v obecním bytě na mateřské škole. 
Rozhodnutí padne na lednovém zasedání 
zastupitelstva. 
- OZ projednalo žádost o pronájem obecního bytu, 
kterou podala paní učitelka Kratinová. Obec zatím 
nemá žádný byt volný. 
- OZ souhlasí s podpisem dodatku ke Smlouvě o 
spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální 
technické mapy obce, kterou má obec uzavřenu se 
Zlínským krajem. 
- OZ projednalo prodloužení členství obce 
v Honebním společenstvu Trnava Vrchy. Dle usnesení 
zastupitelstva obce Trnava z března  2003 je obec 
členem honebního společenstva se všemi právy a 
povinnostmi. OZ souhlasí s prodloužením členství. 
Valné hromady 14.12. 2012 se zúčastní zástupce obce. 
- Starostka obce rozhodla o inventarizaci majetku obce 
k datu 31.12.2012. Inventarizace proběhne do 
7.1.2013, dokladová inventura do 15.1.2013.  
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Zdeňka 
Sovjáka o opravu mostu k domu čp. 142 a zároveň o 
zpevnění příjezdové komunikace k tomuto domu.  

 

 

Na opravu mostu musí být na základě projektové 
dokumentace vyřízeno stavební povolení  a souhlas 
vlastníka pozemku, tj. Povodí Moravy. Vzhledem 
k finanční nákladnosti takové opravy a k tomu, že most 
nesplňuje náležitosti – průtočnost a navíc není 
majetkem obce, obec zatím toto řešit nemůže.  
- OZ schválilo rozpočtový výhled obce Trnava do roku 
2015. 
- OZ schválilo poskytnutí mimořádného finančního  
příspěvku  MAS Vizovicko a Slušovicko na 
zpracování ISRÚ pro roky 2014-2020. Jedná se o 
částku 15,- Kč na občana. 
-OZ dále schválilo poskytnutí mimořádného příspěvku 
Mikroregionu Slušovicko  na akci „Slušovicko se 
vzdělává“ a to ve výši 13.991,- Kč. Tento příspěvek 
bude vrácen obci po obdržení dotace mikroregionem 
na uvedenou akci. 
- OZ rozhodlo o poskytnutí finančního daru Domu 
sociálních služeb Návojná ve výši 5 tis. Kč.  
- OZ schválilo návrh starostky obce, aby v příštím roce 
oddával svatby místostarosta pan Vraník Luděk. 
Starostka obce bude zastupovat v případě 
nepřítomnosti pana místostarosty. 
- OZ rozhodlo, že finanční výbor při zastupitelstvu 
obce zpracuje vyhlášku na pronájem obecních 
pozemků, která vstoupí v platnost v příštím roce. 
- OZ souhlasí se zadáním zpracování návrhu projektu 
na opravu tělocvičny v Základní škole v Trnavě panu 
Oldřichu Sovjákovi. 
- OZ rozhodlo, že obec Trnava bude do schválení 
rozpočtu na rok 2013 hospodařit podle rozpočtového 
provizoria. Měsíční výdaje budou v roce 2013 zatím 
činit  1/12 skutečných výdajů obce v roce  2012.

_____________________________________________________________ 

Kříž na pasekách opraven 

V neděli 2. 12. 2012 odpoledne bylo na pasekách živo. 
V 15.00 hodin se zde sešlo na šedesát obyvatel 
trnavské farnosti, aby se účastnili žehnání  opraveného 
kříže na Luzích. To provedl za pěkného podzimního 
počasí trnavský farář P. Emil Matušů.  Celá slavnost 
byla ukončena ochutnávkou trnavských koláčků a 
koštem domácí pálenky. 

Iniciátorem opravy tohoto kříže je dlouholetý trnavský 
kostelník pan Josef Bečica. Ten zavzpomínal: „Ve 
dvacátém osmém roce se pasekáři usmysleli, že by 
bylo dobré postavit na Pasekách kříž. Tehdy jich bylo 
dvakrát více než dnes.    Pan Hanulík se nabídl, že dá 
k dispozici pozemek. Byla sbírka mezi pasekáři a pak 
se kříž postavil. Na Velký pátek v roce 1985 jej strhl  
mladík ze Slušovic. Ten mu spadl na nohy a těžce ho  
poranil. Po uzdravení  se občanům Trnavy omluvil a 
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nechal kříž opravit.  Asi před dvanácti lety jsme jej svépomocí  natřeli.  Zub času však působil stále více.

V Trnavě byly doposud   opraveny  kříže v Dolansku, 
na hřbitově i před kostelem. Tento na Pasekách byl 
poslední, který chátral. Na jeho opravu však nebyly 
peníze. Sbírce, kterou bychom udělali tak jako kdysi, 
jsem moc nevěřil. Dnes jsou některé chalupy prázdné, 
další prodané chatařům.  Moji synové, Staňa s Mirkem 
přesto obešli  chalupy na pasekách a sbírka se 
uskutečnila. Velice mě překvapilo, že se vybralo 55 
tisíc korun! Přispělo celkem 36 dobrodinců. Obec 
Trnava podpořila opravu částkou 10.000.- Kč. Všem 
dárcům upřímné Pan Bůh zaplať. Práci provedla 
soukromá firma paní Hradilové ze Zlína. Zaplatili jsme 
jí nakonec  65.000.- Kč. Muselo se udělat ještě 
oplocení. Staré dřevěné již nevyhovovalo.  

Vyrobil jej a usadil kolem kříže  trnavský kovář 
Vojtěch Vajďák spolu se svými syny. Cena byla 
nakonec stanovena na 9.000.- Kč. Toto zaplatila naše 
rodina.“ Tolik ze vzpomínek pana kostelníka. 

Pavla Hradilová, restaurátorka 

Pracovala  v Muzeu jihovýchodní Moravy 40 let jako 
konzervátorka. Během působení v muzeu  se dostala k 
opravám předmětů z různých materiálů ( dřevo, 
polychromie, obrazy i historická obuv).       
V devadesátých letech, v souvislosti s opravou fasády 

na zámku ve Vizovicích, čistila pískovcové sochy v 
průčelí objektu a tak se musela vyrovnat i s tímto 
náročným materiálem. Po absolvování vyššího 
odborného studia  konzervace a restaurování památek  
si požádala o licenci MK ČR na restaurování materiálů 
z kamene, kterou v roce 1998 obdržela. Toto je období 
od kterého se odvíjí  její restaurátorská činnost v 
oblasti kamenných památek. Protože je to práce 
fyzicky náročná, pomáhá jí několik zručných 
pomocníků - zeť Julius Mesároš a neteř Leona 
Kubešová  

 Pro tuto práci je potřeba hlavně trpělivost, zručnost a 
sebevzdělávání. Autorka má  velkou radost, když se 
jim podaří obnovit památku, která potom zazáří v plné 
kráse. U nás v obci je to již třetí kříž, který  
opravovali.  ( U kostela, na hřbitově a ten současný na 
Pasekách.) Ne v každé obci jsou občané ochotní nechat 
opravovat památky. Často jsou i pro představitele obce 
priority jinde.  

A na závěr slovo paní restaurátorky: „ Přeji Vám 
krásné Vánoce a hodně zdaru v práci. Děkuji za 
spolupráci občanů obce Trnava, kde se nám dobře 
pracovalo. Věřte mi, že to všude není tak příjemné, 
jako u vás. Srdečně Vás zdravím a přeji vše dobré.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
      

 

 

 

                  Před rekonstrukcí                                        Po rekonstrukci 
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Popis památky   

Pískovcový kříž je umístěn u silnice vedoucí místní 
částí obce Trnava – Paseky.        Je osazen na 
čtyřbokém profilovaném podstavci překrytém římsou, 
na které je osazen kříž.  Střední část podstavce má na 
přední straně niku s plastickou postavou panny Marie, 
na zadní straně jsou zbytky nápisů – pravděpodobně 
datace a jméno autora  a  zadavatele. Nápis je 
v torzálním stavu.   
Do spodní části podstavce je vsazena mramorová 
deska s nápisem: 

Poutníče zde stůj, rány moje rozvazuj. 

Rány moje kynou, léta tvoje hynou 

Smrt – soud nastane, kam se duše tvá dostane? 

V horní části kříže je osazeno tělo Krista  s hlavou 
mírně svěšenou k pravému rameni.  Nad ním je 
umístěna tabulka s nápisem  INRI.  

Pískovcové bloky podstavce i tělesa kříže jsou spojeny 
středovými čepy. Celkově je podstavec čtyřdílný, 

překrytý profilovanou římsou. Na ní je osazena patice 
kříže s bohatě zdobenou horní částí.  Celý kříž, včetně 
bohaté výzdoby byl v minulosti několikrát neodborně 
natřen výrazně  barevnými syntetickými nátěry, 
barevností neodpovídající době vzniku památky. 

Pro restaurování kříže i profilovaného podstavce byly 
použity výrobky firmy KEIM Restauro. Tyto 
přípravky jsou velmi účinné. Jsou vyrobeny na bázi 
silikonů a obsahují bezbarvé zpevňující a 
hydrofobizační prostředky, ředitelné organickými 
rozpouštědly. Při použití těchto přípravků pro 
restaurování lze prodloužit životnost ošetřované 
památky. Pro následnou údržbu památky doporučuji tří 
až pětiletý cyklus odborného ošetření, které spočívá v 
povrchovém očištění kamene, biosanaci a hloubkovém 
zpevnění exponovaných partií. Záruční doba je 36 
měsíců, s výjimkou poškození památky. 

Kříž je symbolem víry nás i našich předků. Když 
půjdeme kolem, zastavme se chvilku v zamyšlení, ke 
kterému nás vybízí nápis na jeho mramorové desce…                                                 
- LV- 

________________________________________ 
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Současně se začátkem školního roku, začíná taky 
střeleckému klubu vzduchovková sezona. Hned v září 
se Eliška Bořutová zúčastnila 24-hod závodu – 
Kopřivnický tvrďák  tam tříčlenné družstvo ve složení  
Chmelíková , Hasalíková, Bořutová , obsadilo 
vynikající 8. místo. 

20.10 se konalo první kolo tříkolového Tradix capu ve 
Slušovicích, kde Eliška Bořutová skončila průběžně na  
2. Místě,  Dan Bečica na 5. a Jan Hanulík na místě 7.  

Další kolo se konalo 3.11. v Březolupech kde se 
umístil Jan Hanulík na 9. místě. Současně s tímto 
závodem se konalo třídenní soustředění v Ostravě , 
toho se zúčastnila Eliška Bořutová a nominovala se tím 
do České reprezentace kategorie C . 

Sezonu teprve začínáme a nejdůležitější závody nás 
teprve čekají, rozjíždí se Krajská liga mládeže, kde nás 
budou reprezentovat i Zdeňek Matulík a Martin Vrána. 
Rozjetá je i Zimní pistolářská liga v Poličné, které se 
taky účastníme a dále plánujeme účast na dvou 
závodech v Ostravě . Vrchol sezóny  bude až v dubnu 
a to MČR  konané v Plzni , ale to je ještě daleko . Tak 
držte palce našim závodníkům ať se jim daří a 
vzorně reprezentují naši obec. 
 

Závěrem bych chtěl popřát jménem klubu, 
příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho 
úspěchů v roce 2013.  
Za Sportovně střelecký klub Trnava:  Radek Soukup 
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TJ Sokol Trnava – oddíl kopané 

Velmi úspěšně si vedlo v podzimní části soutěže naše 
družstvo mužů, které se nachází po podzimní části 
soutěže na 2. místě tabulky. V 10 mistrovských 
utkáních  7x zvítězili,2x remizovali a 1x prohráli s 
aktivním skóre 42:12, a 23 body. Na vedoucí družstvo 
Jasenné ztrácí pouhé 3 body v tabulce s výhodou 
domácího utkání v jarní části soutěže. Po celou 
podzimní část soutěže dělalo družstvo mužů svým 
fanouškům radost, neboť na domácí půdě ze 4 utkání 
neztratili ani bod a předváděli atraktivní útočný fotbal. 

Nejlepšími střelci týmu jsou Roman Bořuta se 13 
brankami, Martin Mal čík s 11 brankami a Viktor 
Štěpánek s 5 brankami.  

Družstvo nejčastěji nastupovalo v sestavě: Váhala – 
Kučera, Zbranek, Čala S., Chytil – Hradilík, 
Kresta, Štěpánek, Slováček – Malčík, Bořuta R. 

V zimním období se zaměříme na fyzickou přípravu 
v našich přírodních podmínkách a v trnavské 
tělocvičně.  Herní připravenost prověří zimní turnaj na 
umělé trávě v Napajedlech s účastí družstev vyšších 
tříd. Naším cílem a přáním pro jarní část soutěže je 
postup do vyšší soutěže. 

 

Ještě lépe se vedlo v podzimní části soutěže našemu 
družstvu žáků, které celou soutěž po podzimní části 
vede těsně před vyrovnaným soupeřem družstvem 
Všeminy. S největší pravděpodobností se mezi těmito 
družstvy rozhodne o celkovém vítězi celé soutěže 
v jarní části. V současné době probíhá příprava 
v tělocvičně základní školy pravidelnými tréninky. 
Vyvrcholením přípravy bude tradiční žákovský halový 
turnaj, který plánujeme na polovinu měsíce března. 
Chtěli bychom tímto způsobem oslovit možné zájemce 
o kopanou. Přijďte se za námi podívat nebo rovnou 
vyzkoušet jeden z pravidelných žákovských tréninků. 
Těšíme se na Vás! 

Závěrem bych rád poděkoval všem činovníkům za 
obětavou práci v průběhu celého roku, fanouškům za 
vytvoření fantastické kulisy při našich zápasech, 
obecnímu úřadu v Trnavě a sponzorům za pomoc a 
podporu v průběhu celého roku. Zároveň bych rád 
popřál za celý výbor Sokolu Trnava všem hráčům, 
činovníkům, fanouškům a ostatním občanům naší obce 
hodně zdraví, lásky, pohody a úspěchů v roce příštím. 
Těšíme se na setkání s Vámi na turnajích a zápasech 
našich družstev v nadcházejícím roce 2013.  

Michal Špaček

_________________________________________________________________
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ČINNOST SPOLKŮČINNOST SPOLKŮČINNOST SPOLKŮČINNOST SPOLKŮ    

TRNAVŠTÍ VČELAŘITRNAVŠTÍ VČELAŘITRNAVŠTÍ VČELAŘITRNAVŠTÍ VČELAŘI    

Vážení spoluobčané, 

Konec roku 2012 se rychle blíží a my jsme rádi, že 
můžeme i v tomto roce mezi sebou přivítat další nové 
začínající včelaře. V naší ZO je evidováno 31 včelařů, 
kteří se starají o 256 včelstev.  

V prosinci už mají včelaři svá včelstva pečlivě 
přeléčená, proti varoáze a připravena na zimu. Víte, 
jak včelstva žijí v zimě? Včely se v úlu seskupí do tzv. 
chomáče, ve kterém je teplota okolo 20 °C. Pokud mají 
včely dostatek zásob, topí si tím způsobem, že cukr 
uskladněný v zimních zásobách spalují a přeměňují jej 
na teplo. Včelstva nepřežijí zimu jen tehdy, pokud 
nemají dostatek zásob a nebo jsou nemocné. Mírné 
počasí uprostřed zimy působí na přezimování velmi 
nepříznivě, neboť svádí včelstvo k plodování, aby 
k tomu nedocházelo, včelstva nezateplujeme a 
necháme je zimovat přes otevřené drátěné dno. 
Uteplujeme pouze horní víko. „Teplá hlava a studené 
nohy znamenají v zimě přínos.“           

 

Teď budeme prožívat krásné vánoční svátky, ale každý 
včelař ve skrytu duše touží po tom, aby už bylo zase 
jaro a první teplé paprsky umožnily včelám první 
prolet. Budeme věřit v to, že sezóna v roce 2013 bude 
pro včelaře o dost úspěšnější než ta letošní.     

 

Za všechny trnavské včelaře chci popřát 
Trnavjanům krásné a veselé vánoční svátky a 

mnoho štěstí v novém roce 2013. 

Kristýna Hanáčková 

                                                                                                                             

Souhrn činnosti SDH Trnava za rok 2012Souhrn činnosti SDH Trnava za rok 2012Souhrn činnosti SDH Trnava za rok 2012Souhrn činnosti SDH Trnava za rok 2012    

Činnost sboru dobrovolných hasičů jsme zahájili výroční schůzí na hasičské zbrojnici, které 
se zúčastnili jak členové našeho sboru, tak členové hasičských sborů z 11.okrsku. 

    Jako každý rok jsme se připravovali na končiny, které započaly masopustním průvodem, 
jenž byl zakončen zábavou se skupinou FOCUS. Příprava na tuto akci je velmi náročná v chystání masek, tomboly, 
ale také připravováním večerního programu,  zabezpečením průvodu i večerní zábavy. Je to velmi náročná akce, ale 
díky našim členům se vydařila.  
Velmi se už těšíme na další končiny, které se uskuteční  9.2.2013, kdy opět vyjdeme s maskami mezi naše 
spoluobčany a večer předvedeme nové číslo na končinové zábavě. 

„Chtěli bychom Vás tímto pozvat na Končinovou zábavu, která se uskuteční 9.února 2013 k tanci a poslechu bude 
hrát skupina FOCUS“ 
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Sportovní hasičská sezóna 2012 nám již tradičně 
započala soutěží I.kola požárního sportu 
11.okrsku, kterou letos pořádal SDH Všemina 
2.6.2012. Zúčastnili se družstva dětí, mužů a žen. 

V průběhu roku jsme se rozrostli příchozími 
ženami a muži, kteří přišli z řad malých „Soptíků“ 
a také z řad spoluobčanů, kteří se chtějí zapojit 
mezi sbor dobrovolných hasičů. 

Během roku následovala řada soutěží, kterých 
jsme se zúčastnili, některé byly i velmi fyzicky 
náročné .  

Naši muži se zúčastnili 23.6.2012  noční soutěže v Loučce, kde se jim velmi podařil dobrý čas, ale díky velké 
konkurenci, skončili v polovině výsledné listiny. 

30.6.2012 následovala pohárová soutěž na Veselé, kde za velmi vysokých teplot, soutěžily děti, ženy i muži. 

Během prázdnin jsme se zúčastnili řady soutěží a to:Pohárové soutěže v Ostratě 28.7.2012, kde byl velmi náročný 
terén, jenž jsme absolvovali poprvé. Nejdůležitější v daný moment pro nás bylo hlavně dodělat útok, což se nám 
povedlo. Byla to pro nás velká zkušenost.Tento den následovala noční soutěž v Kašavě, kde se zúčastnily dvě družstva 

žen a družstvo mužů. V Kašavě dostalo 
družstvo „žen B“ cenu za dokončení 
požárního útoku i přes problémy, které 
nastaly během útoku. Naše ženy to 
nevzdaly a s velkým nasazením útok 
dokončily. 

11.8.2012 naši muži nad 35 let s velkým 
nasazením bojovali na  pohárové soutěži 
na Březové.  

18.8.2012 se konala pohárová soutěž 
v Želechovicích, kde opět jsme šli do 
náročnějšího terénu, který jsme ani 
družstvo žen ani družstvo můžu 

nedokončili, doufáme že příští rok strmý kopec zdoláme a snad dovezeme i pohár ☺. 

Jako každý rok jsme se účastnili srazu Trnav, jenž se letos konal v městě Trnava na Slovensku, kde naši muži 
zabojovali a vyhráli 1.místo ve štafetě 8x50m a porazili tím každoročního favority z Trnavy u Třebíče. 
Díky tomuto úspěchu naši muži zabojovali i v další disciplíně, kde za pomocí paní starostky naší obci vybojovali 
první místo. 
Sportovní sezónu jsme zakončili 22.9.2012 na noční soutěži v Tučapech, kde naši muži docílili jeden z nejlepších času 
za tuto sezónu (20:78 s.), doufají, že příští rok budou mít čas ještě lepší. 
V průběhu roku jsme se věnovali nejen sportu, ale také jsme pořádali  pouťovou zábavu, otevřeli stánek s občerstvení 
u kolotočů, pořádali hodovou zábavu, která se velmi vydařila. Pomáhali při organizaci pojezdové soutěže 11.okrsku, 
kde děti soutěží v různých disciplínách, taktéž jsme pořádali tradiční vánoční hasičský turnaj ve fotbale. 
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Pomáhali jsme obecnímu úřadu při organizaci Jarmarku ve Slušovicích. V měsíci prosinci jsme již tradičně přichystali 
pro děti Mikuláše. 

V letošním roce se zásahová jednotka zúčastnila třech zásahů a to: 
Při požáru dodávky v naší obci, kde díky včasnému zásahu bylo zabráněno jak rozšíření ohně, tak i případné explozi 
hořícího vozidla.  
Dále jsme se účastnili hledání pohřešované osoby v obci Podkopná Lhota. Noční zásah v nepřehledném terénu byl po 
dvou hodinách ukončen nalezením pohřešované osoby. V měsíci prosinci naše zásahová jednotka vyrazila 
k ohlášenému požáru haly pro sušení a skladování dřeva. Požárem byla při příjezdu zasažená část střechy objektu. 
Jednotky provedly lokalizaci požáru a likvidaci požáru. 

Tyto výjezdy svědčí o připravenosti požární techniky, ale i připravenosti členu SDH, kteří ctí:    
 „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. 

  V příštím roce začínáme 4. ledna výroční schůzí na obecním úřadě, na kterou srdečně zveme všechny členy. 

 

 

„Přejeme Vám v příštím roce hodně zdraví, štěstí a žádný požár“. 

 Vlasta Chmelařová
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Podzim se nám začal nádherně vybarvovat a my jsme vstoupili do dalšího ročníku HRY PLAMEN 2012/2013 a to ve 
Všemině 13.10. Mladší žáci odstartovali závodem všestrannosti, starší požárním útokem CTIF a ukončili tento den 
závodem všestrannosti v kategorii starších žáků. Do jarního kola jdeme s body za umístění - mladší 10 bodů  ZV, 
starší  10 bodů CTIF a 8 bodů ZV. Pro nás úspěšně. Umístění a veškeré informace týkající se Hry Plamen můžete najít 
na stránkách OSH - www.oshzlin.cz/index.php/soute/hra-plamen. 

20.10. - POJEZDOVÁ SOUTĚŽ plná mimo-hasičských 
disciplín začala ve Všemině a postupně se přejíždělo na 
Neubuz, Slušovice, Trnavu, Březovou a konec této soutěže 
byl na Veselé. Tato soutěž přinesla velkou radost 
z umístění mladší 3. místo a starší 1. místo.  

17.11. - BRIGÁDA V LESE - nátěr stromků, úklid malé části lesa a konec vždy stejný – únava a mastná pusa od 
špekáčků. 

1.12. - 11.ROČNÍK 
FOTBALOVÉHO TURNAJE – jako 
pořádající zveme družstva 1 
11.oksrsku a každý rok hosty 
z Lukova. Naše děti se umístily mladší 
na 2.místě, starší „A“ na 3. místě a 
starší „B“ na 4.místě. Děkujeme OÚ 
Trnava za finanční podporu. 

8.12. DISKOTÉKA na ukončení 
roku, kterou každý rok pořádáme 
dětem jako poděkování          za jejich 
odvedenou celoroční práci a snahu co 
nejlépe prezentovat mladé hasiče SDH 
TRNAVA.  
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4.1. na valné hromadě v Trnavě budou 
slavnostně předány odznáčky odbornosti, 
které děti získaly v roce 2012. Naše činnost 
v roce 2013 se rozběhne přípravou na 
masopustní průvod a večerní vystoupení dětí 
na končinové zábavě. 
Do roku 2013 jdeme počtem 22 děti (1 
družstvo mladších a 2 družstva starších 
žáků), pod vedením Heleny Březíkové a Evy 
Vajďákové.  Fotky ze všech akci a soutěží 
roku 2012 můžete zhlédnout na stránkách  -  
www.sdhtrnava.rajce.idnes.cz 

Děkujeme hasičům za přepravu dětí na 
soutěže, udržení techniky a všem co nám 

s dětmi jakkoli pomáhají. 

                                                                                                                                      Eva Vajďáková 

ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
60. výročí vzniku školy  

V letošním roce jsme oslavili 60 let vyučování 
v současné školní budově. Společně s podzimními 
oslavami vzniku republiky se konal Den 
otevřených dveří, který byl spojen s výstavkou 
školních fotokronik. Přítomní si mohli 
prohlédnout, co se ve škole změnilo. Přibyla  nová 
okna ve škole i v tělocvičně, všechny třídy jsou 
vybaveny nastavitelným žákovským nábytkem. 
Obnoveno bylo i zařízení školní družiny. Všichni 
si mohli prohlédnout naše nové interaktivní 
tabule. Další novinkou je zavedení počítačové sítě 
v celé školní budově. Potěšil nás velký zájem 
veřejnosti o tuto akci, a tak výstava fotografií 

pokračovala v zasedací místnosti OÚ i po 
skončení těchto oslav. Oblíbený lampionový 
průvod s tradičním gulášovým občerstvením 
zakončil bohatý ohňostroj a tím dětem začaly 
vytoužené podzimní prázdniny.  

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

Zveme vás na XX. ples ZŠ Trnava, který se koná v pátek 18.ledna 2013 a dětský karneval v neděli 20.ledna 2013 
v tělocvičně naší školy. 

Zápis do1.ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst.4 zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon 
v pondělí 21. ledna 2013 v 15,00 hodin v Základní škole Trnava.  

K zápisu se dostaví děti, které k 1.9.2013 dosáhnou šesti let a děti, kterým byla školní docházka v minulém roce 
odložena. S sebou rodný list dítěte a OP rodičů. 
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Činnost a hospodaření klubu rodičů ve školním roce 
2011/201. 

Začátkem školního roku se vybírá příspě
150,- na žáka, probíhá první ze dvou sbě
začínají sběry plastových vršků z PET láhví, sb
pomerančové kůry. To vše jsou peníze, které jdou do 
pokladny KR. Největším přínosem je př
který každoročně pořádáme začátkem kalendá
roku. Výdělek rozdělujeme dle požadavk
školy, tak aby  příspěvky rodičů na akce rů
byly co nejméně finančně
Náklady v průběhu školního roku nabízíme 

Trnavský Trnavský Trnavský Trnavský zpravodajzpravodajzpravodajzpravodaj    

ZŠ Trnava přeje krásné Vánoce a š

čů ve školním roce 

říspěvek do KR 
na žáka, probíhá první ze dvou sběrů papíru a 

PET láhví, sběr 
ry. To vše jsou peníze, které jdou do 

ínosem je příjem z plesu, 
čátkem kalendářního 

lujeme dle požadavků a potřeb 
čů na akce různých typů 

čně náročné. 
hu školního roku nabízíme  

 

k nahlédnutí. 
PITNÝ REŽIM  6.180,-
4.922,-  financována sběrem papíru, d
adopci vybraly  /  OCENĚ
1.500,-  /  LAMPIÓNOVÝ PR
Trnava přispěl 1.000,- na této akci se KR stará o 
ocenění vyřezaných dýní, ob
ohňostroj, který NENÍ dotován KR, ale dobrovolným 
příspěvkem.  /  KNIHY 
1.500,-  
MIKULÁŠ – CUKROVINKY  1.015,
koncert 2011 občerstvení formou bufetu, první rok kde 
členové KR byli převlečeni za sv.Mikuláše, 

   

 

eje krásné Vánoce a šťastný rok 2013 ! 

-  /  ADOPCE ROK 2012  
ěrem papíru, děti samy si tuto 

adopci vybraly  /  OCENĚNÍ TRNAVSKÝ VRCH  
/  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD  4.386,- OÚ 

na této akci se KR stará o 
ezaných dýní, občerstvení pro děti a 

ostroj, který NENÍ dotován KR, ale dobrovolným 
vkem.  /  KNIHY – ODMĚNA PRO ŽÁKY  
  / 

CUKROVINKY  1.015,-  /  Vánoční 
čerstvení formou bufetu, první rok kde 
řevlečeni za sv.Mikuláše, čerty a 
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anděle rozdávali dětem balíčky, které měl připraven 
OÚ Trnava.  /   
REPREZENTAČNÍ PLES a jeho organizace je 
nejnáročnější činnost pro KR, pátek ples, neděle 
KARNEVAL PRO DĚTI, kde je potřeba připravit a 
hlavně sehnat ceny do tomboly na obě tyto akce. Ceny 
do dětské tomboly se dokupují. Náročnost a práce se 
úročí. Výdělky těchto víkendů se celé použijí pro naše 
děti, jejich potřeby pro a modernizaci pomůcek školy. 
FLÓRBALOVÉ HOLE, PODLOŽKY  2.683,- 
/PLAVÁNÍ ŽÁCI 1.ROČNÍKU  9.133,-  /  ŠKOLNÍ 
DRUŽINA:   48.159,- 
(ŠATNOVÉ LAVICE, STOLY, ŽIDLE, KOBEREC 
NA SEZENÍ, EL.TANEČNÍ PODLOŽKA)  /  KNIHY 
KNIHOVNA 2.ST.  3.019,-  /  VYSTOUPENÍ – 
DRAVCI  6.800,- 
CENY TRASA POZNÁNÍ  2.000,-  /  ZMRZLINY 
VŠEM DĚTEM  1.089,- rozdáváme dětem na konci 
školního roku za sběr papíru a jejich pochopení a 
snahu pomoci někomu jinému (adopce „na dálku“)  /  
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU  14.238,-  OÚ Trnava 
přispěl 4.000,- odpolední program, vystoupení 
kouzelníka Hadaše spojeno se slavnostním předáním 
vysvědčení. KR zajišťuje vystoupení a občerstvení 
všem dětem. 
DĚT.LETNÍ TÁBOR  3.000,-  /  UČEBNICE  23.059,- 
reformou financování školství nastal problém 
s nedostatkem financí na učebnice a učební pomůcky. 
Po domluvě KR a školy se rozhodlo, že finance 
získané za sběr papíru a jakýchkoli surovin, po 
odečtení adopce, budou každý rok  použity pro školu 
jako příspěvek na nákup učebnic a učebních pomůcek. 
Celkové náklady KR na školní rok 2011/2012 byly 
132. 683,- 

Děkujeme OÚ Trnava, sponzorům a Všem co jakkoli 
pomáhají při organizacích akcí, které pořádá KR. 

Dovolujeme si Vás pozvat na XX.ročník 
REPREZENTAČNÍHO PLESU 18.1.2013. Čeká Vás 
předtančení dětí naší školy, ukázka společenských 
tanců, barmanská show, tombola a zcela výjimečně 
půlnoční TOP tombola

. 

Zveme i Vaše děti a to 20.1.2013 na KARNEVAL 
plný soutěží, tanečků a dovádění s VIKTOREM  
ŠÁŠOU!!!                                                                              

Eva Vajďáková

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

    

    

Plánované akce: 
Tříkrálová sbírka   2.- 6.1.2013  
XX. Ples ZŠ Trnava  18.1.2013 
Dětský karneval  20.1.2013 
Zápis do 1. Ročníku  21.1.2013  
Běh kolem Trnavy  26.1.2013  
X. Ples lyžařského klubu   1.2.2013  
Končinová zábava    9.2.2013 

Matrika:  

Narození: Výmola Tomáš, 6.10.2013, Trnava 47            
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Mateřská školaMateřská školaMateřská školaMateřská škola    
Zprávi čky z mateřské školičky 

Dovolte, abych Vás všechny zase po nějakém čase 
pozdravila a napsala pár řádků o životě v naší 
Mateřské škole. Není to ani dva měsíce, kdy jsem plná 
rozpaků dopisovala svůj první příspěvek do vašeho 
zpravodaje. Čas je ovšem neúprosný, plyne jako voda. 
Tak v poklidu také plynou dny v mateřské škole, 
nabité spoustou akcí a činností, které obohacují nejen 
děti, ale i rodiče a paní učitelky. Zmíním se jen o 
některých . 

Při podzimních dílnách jsem poznala, jak jsou trnavští 
rodiče a jejich děti tvořiví a nápadití. 
Skřítci,,Podzimníčci“ nám hlídali vchod do MŠ dlouhý 

měsíc. Děti i paní učitelky jsou nadšené z dopoledních 
vycházek do trnavských lesů, např. zakrmovali 
zvířátka dobrotami, které si s rodiči připravili a plnili 
nejrůznější úkoly z oblasti environmentální výchovy.  
S nadšením chodí krmit koníka k panu Řezníkovi, 
tímto mu děkuji za ochotu a čas věnovaný dětem. 
Přirozeným způsobem děti vedeme k úctě ke všemu 
živému, k ochraně životního prostředí a  ke zdravému 
životnímu stylu. V tomto duchu proběhl velmi 
zajímavý dopolední program věnovaný zdravé výživě 
,,Zdravá 5“.  Podzimní čas nám zpestřilo několik 
divadelních představení, na jedno z nich jsme se vydali 
do nedalekých Vizovic. Již samotná jízda autobusem 
byla pro děti nezapomenutelným zážitkem. 

Pomalu jsem se dostala až k poslednímu měsíci v roce, 
který je akcemi opravdu bohatý.  

Prosinec byl zahájen ,,Čertovským týdnem“, v těchto 
dnech nás navštívil Mikuláš s čertovskou a andělskou 
družinou a rozdal dětem připravené dárečky. A v pátek 
7.12. nás čekalo první velké vystoupení na veřejnosti 
při rozsvěcování  vánočního stromečku v parku před 
ZŠ. Jiskřičky v dětských očích a jejich nadšení ukázat 
to, co se naučily, byly umocněny všudypřítomnou  
vánoční atmosférou. I přes mrazivý večer se děti 
předvedly v plné kráse a já děkuji nejen jim a 
doprovázejícím rodičů, ale zejména paní učitelkám a 
celému kolektivu MŠ za zodpovědnou přípravu 
programu. Nemohu opomenout vystoupení starších 
dětí na nedělním setkání seniorů, kde program 
s velkým úspěchem zopakovaly. Všichni se velmi 
těšíme na společné vánoční tvoření s rodiči, na exkurzi 
do místní pekárny, na vánoční koncert dětí ze ZUŠ a 
v neposlední řadě na příchod Ježíška s dárky pro naši 
školku. 

Chtěla bych Vám všem poděkovat za pomoc a 
spolupráci s naší školkou, popřát co nejklidnější prožití 
vánočních svátků a do Nového roku popřát zdraví a co 
nejvíce radosti nejen z Vašich dětí.  

Na závěr mi dovolte popřát k významnému životnímu 
jubileu dlouholeté zaměstnankyni MŠ Trnava paní 
Mileně Kučerové hodně lásky, zdraví a pohody. Je mi 
ctí pracovat s tak obětavým, pracovitým a ochotným 
člověkem. Milence patří za vše opravdu velký dík. 

 ,,Na nebi létají v podvečer andělé, pod bílou peřinou 
spí celá zem. Šťastné a veselé Vánoce všem.“                             

Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava  
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