D uben 2015 / XXV . ročník
ro ník / vydává Obec Trnava, Z línský kraj

P ŘÍJE
ÍJE M N É A R A D O STN É PR O Ž ITÍ V E LIK O N OČN
O N ÍCH SV Á TK U ,
SPO JE N É S P ŘÍCH
ÍCH O D E M JA R A
P ŘE
E JE O B E CN Í Ú ŘA
A D A Z A STU PE TE L STV O O B CE

Milí přátelé,
postní doba vrcholí ve Svatém týdnu, kdy si připomínáme důležité dny ze
života našeho Pána. Můžeme od Květné neděle prožívat jeho slavný vjezd do
Jeruzaléma a hned si připomeneme také Pánovo utrpení, které bylo provázeno
tělesnými
a
duševními
bolestmi.
Římský způsob bičování vedl velmi často ke smrti odsouzeného, tak krutý to
byl trest. O ukřižování říká filosof Seneka, že to bylo umírání v bolestech a po
kapkách. Někdy trvalo i více dní.
Ve čtvrtek si připomínáme ustanovení dvou svátostí. Je to především svátost eucharistie (mše svatá),
což je zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži a také ustanovení svátosti kněžství. Na velký pátek si
připomínáme to hrozné utrpení, které Pán Ježíš podstoupil z lásky k nám, aby nikdo nemohl vyčítat
Bohu Otci, že člověkovi svěřil velmi křehký, ale velmi vzácný dar, lidskou svobodu. Byla to lidská
zloba a nenávist, které přivedla Pána Ježíše na kříž. Zemřel z důvodů náboženských, ale také
politických. Dělal ze sebe Božího Syna a jak někteří z těch co ho nenáviděli, říkali, že je jenom
člověk a dělá se rovným Bohu. Také zemřel proto, že se většina členů Velerady bála o svoji
nezávislost. Římané jin dávali určitou samostatnost a o tu nechtěli přijít. To jsou ovšem jenom lidské
důvody. Největší důvod pro Ježíšovu oběť byla Otcova vůle a Synova láska, kterou měl a stále má k
nám, hříšným lidem.
Víme dobře, že Pána Ježíše provázela celou dobu utrpení také Panna Maria, s níž se sekal při cestě,
když nesl kříž, s pomocí Šimona Cyrenského, na Golgotu. Také při umírání na kříži byla Maria
přítomná. Spolu s ním duševně trpěla. Také byla přítomná, když Pána Ježíše pochovali do hrobu. To
vše jsme mohli prožívat při pobožnosti „křížové cesty“. Maria neztratila naději, když prožívala dny
nepřítomnosti Ježíše, ale s důvěrou kráčela k nedělnímu ránu, protože věděla, že její Syn je skutečně
Syn Boží. Toto přesvědčení a víru měla od okamžiku Zvěstování. Toto tajemství jsme také prožili
letos v postní době.
Velké překvapení pro apoštoly i ženy, které přišly k hrobu pomazat Pánovo Tělo, byla skutečnost
prázdného hroby. Ještě větší bylo překvapení pro všechny, kteří se setkali osobně se Vzkříšeným
Pánem. Tato skutečnost byla pro všechny těžko uvěřitelná, a je tomu tak do dnešní doby pro mnohé
lidi. Je zde také zajímavá postava svatého Tomáš, který nebyl přítomen, kdy Pán Ježíš přišel i přes
zavřené dveře do Večeřadla. Ostatní apoštolové radostně zvěstovali Tomášovi: „Viděli jsme Pána!“
Tomáš však trvá na viditelných a hmatatelných důkazech. I dnes je spousta takových lidí, kteří hledají
a pochybují ve své víře a ve svém hledání. Potřebují zkušenost víry, aby mohli věřit, že ten
Ukřižovaný je živý.
My všichni spolu s Tomášem hledáme smysl svého života, smysl utrpení vlastní i utrpení jiných lidí.
Utrpení v tomto světě a v dnešní době je opravdu mnoho. Víra ve vzkříšení nám může pomáhat při
našem hledání.
Přeji Vám všem velký užitek z letošních Velikonočních svátků. Protože Velikonoce nejsou pouhé
svátky jara, ale naděje pro lepší svět a věčný život. Všem žehná a všechno dobré vyprošuje od Našeho
Pána
otec Emil

V ýznam né životní jubileum
V pátek 24. dubna 2015 se dožívá úctyhodných 95 let náš dlouholetý duchovní
správce, od 1. července 2005 emeritní farář P. Jan Krist. Dále je emeritním
kanovníkem Metropolitní kapituly u Sv. Václava v Olomouci. Narodil se v roce
1920 v Miloticích u Kyjova, kněžské svěcení přijal 11. 12. 1949 v Olomouci.
Dne 1. října 1963 nastoupil jako administrátor do trnavské farnosti. V Trnavě
žije nepřetržitě dlouhých 52 let! Dodnes bývá, když to zdraví dovolí přítomen
na mši svaté. V loňském roce oslavil 65 let kněžství. Předtím působil devět let
jako kooperátor v Gottwaldově-Zlíně.

Svým požehnaným působením zasáhl určitě do každé trnavské rodiny. Ať to byly křty, první svatá
přijímání, biřmování, svatby nebo pohřby.
Milý otče Jane. Děkujeme Vám za vše, co jste pro nás za ta léta udělal a přejeme Vám do dalších let
hodně zdraví, hojnost Božích milostí a ochranu Panny Marie Svatohostýnské.
Farníci z Trnavy a Podkopné Lhoty

ZÁPIS
z veřejného zasedání O becního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo
dne 21.01.2015.
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet nákladů na provoz tělocvičny při ZŠ v Trnavě.
Souhlasí s částkou 350,- Kč. Na základě toho schvaluje změnu v placení nájmu
následovně:
Děti do 15ti let zdarma
Sportovci organizovaní v obci a všichni občané obce také zdarma
Ostatní 350,- Kč/hodinu
-OZ souhlasí s podpisem smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na hřiště u Mateřské školy v
Trnavě.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy lesnímu hospodáři panu Ing. Škarpichovi do
31.12.2015.

- OZ rozhodlo o kontrole hracích automatů v hostinci „Na rozcestí“. Kontrolní komise provede
kontrolu nejméně 1x za rok, v každém případě po 31.7.2015, kdy konči povolení.
- 26., 27. a 28. 6 2015 proběhne v obci setkání Trnav - soutěž o „Pohár primátora Trnavy“.
Kulturní program zajistí kulturní komise v čele s paní Vajďákovou Evou.
- Obec Ostrata nabídla možnost svozu biologického odpadu do kompostárny v jejich obci. Kompost by
si naše obec mohla vzít zdarma zpět. Poplatky za zpracování se ještě upřesní.
Obec Trnava má o tuto službu zájem.
- Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že v letošním roce bude provedena oprava, případně výměna
podlahy v tělocvičně ZŠ a dále nové obklady stěn. Bude vyhlášeno výběrové řízení.
- Starostka seznámila přítomné s e-mailovou odpovědí, kterou poslalo Povodí Moravy, s.p. na dotaz
pana Kopky Jiřího ve věci pročištění koryta potoku Trnávka.
- Zastupitelstvo obce rozhodlo, že z organizačních důvodů zruší jedno pracovní místo
na obecním úřadě v Trnavě k datu 31.3.2015.
- Firma Fagus, a.s. Březová 161 požádala OZ o pronájem pozemků v majetku obce p.č. 1000/2, 916/2,
937, 936/2 v k.ú. Trnava u Zlína v lokalitě pod P. Lhotou a to na dobu 15 let s předkupním právem.
Zastupitelstvo tuto variantu zamítlo. Souhlasí s nájmem na 4 roky, tzn. do konce tohoto volebního
období. Na základě § 39, Zákona o obcích bude po dobu 15 dnů vyvěšen záměr na úřední desce OÚ.
Další podmínky nájmu budou upřesněny na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce.
- Zastupitelstvo obce schválilo „Program rozvoje obce na léta 2015-2021“.
- OZ schválilo rozpočtový výhled obce na léta 2015-2018.
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu plynárenského zařízení
číslo : 9414003779/181818 se společností RWE GasNet,s.r.o. Ústí nad Labem.

E .O N – V ypnutá elektrika
Dne 22.4.2015 od 9 – 11 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie. LUHY pod
Imeconem vč, adres: Trnava č.p.: 0, 165, 171, 175, 189, 199, 248, 251, 313, 74, 75, 76, 77, 78
Dne 22.4.2015 od 12 – 14 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie. Lokalita u
MŠ a požární zbrojnice vč. adres: Trnava č.p.: 0, 103, 105, 112, 130, 14, 141, 16, 161, 168, 196, 229,
230, 234, 239, 255, 259, 275, 276, 286, 306, 312, 318, 321, 324, 326, 327, 328, 332, 341, 362, 364,
367, 383, 53, 54, 81, 90, 91
Dne 24.4.2015 od 9 – 11 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie. Lokalita u
rekreačního střediska Trnava a paseky nad Imeconem vč. adres: Trnava č.p.: 0, 114, 014, 80, 82,
83, 86, 92, 93
Dne 24.4.2015 od 12 – 14 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie. Lokalita
mezi lomem a masnou Bořuta vč. adres: Trnava č.p.: 0, 10, 11, 12, 120, 126, 13, 143, 163, 164, 166,
17, 176, 177, 188, 195, 200, 205, 206, 223, 256, 257, 258, 277, 307, 330, 333, 339, 340, 353, 360, 375,
382, 384, 44, 5, 71, 8, 85

N E B E Z PE ČN
N Ý O D PA D
„Sběr nebezpečných odpadů z domácností
akce proběhne v sobotu 23.5.2015 od 7.30 do 10.00 hod.
1.
2.
3.
5.
4.

Trnava - u čp. 285 – bytovky „Dolansko“
Trnava – u čp. 85 – nad Lipkami
Trnava – na točně Rozcestí
Trnava – u čp. 28 – u pekárny – horní konec
Trnava – horní konec – točna autobusu

7.30 – 8.00 hod.
8.05 – 8.30 hod.
8.35 – 9.00 hod.
9.05 – 9.30 hod.
9.35 – 10.00 hod.

Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta
do další obce.
V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat k likvidaci
následující druhy odpadů:

V ým ěna
na průkazek
pr kazek m im ořádných
o ádných výhod a průkaz
pr kazů
kaz osoby se zdravotním
postižením
K datu 31.12.2015 skončí platnost všech stávajících průkazek mimořádných výhod /MV/ a průkazů
osoby se zdravotním postižením /OZP/, tj. TP, ZTP a ZTP/P bez ohledu na délku jejich platnosti /i
kdyby byly přiznané jako trvalé/ a to u všech držitelů těchto průkazů. Od 1.1.2016 již budou muset mít
všichni nový průkaz OZP. Tyto nové průkazy bude Státní tiskárna cenin distribuovat od dubna 2015.
Od dubna do konce prosince 2015 musí všichni stávající držitelé průkazů požádat na Úřadu práce ve
Zlíně o výměnu za nový typ, a to svou osobní návštěvou na pracovišti ÚP Zlín. Upozorňujeme, že tuto
záležitost nelze vyřídit na pracovišti ÚP či na sociálním odboru ve Vizovicích.
Při podpisu podkladů pro vydání nového průkazu OZP je tedy nezbytná účast samotného klienta,
neboť tento tiskopis se tiskne přímo z aplikace v počítači a klient ho
bude na místě sám podepisovat, a lepí se zde jeho fotografie.
K jednání na ÚP je třeba mít s sebou:
* Platný občanský průkaz
* Stávající průkaz MV či průkaz OZP, nejlépe pokud klient dohledá i
rozhodnutí o jeho přiznání
* Aktuální fotografii /barevnou, velikost jako na OP/
Za výměnu průkazu bude ÚP účtován správní poplatek ve výši 30,-Kč.
Je třeba zdůraznit, že kdo nebude mít od 1.1.2016 nový průkaz OZP, od tohoto dne zcela ztratí nárok
na své výhody pro OZP a bude muset podat novou žádost o přiznání průkazu a absolvovat veškerá
vyšetření u posudkového lékaře a absolvovat též celé správní řízení na ÚP.
Informace na tel.: 950 175 111 , případně 777 471 156, 777 471 157.

N ěkolik
kolik inform ací k ořezu
o ezu a kácení dřevin
d evin na březích
b ezích toků
tok
Katastrem naší obce protékají dva toky. Trnávka, která je od pramene po celé délce toku ve správě
Povodí Moravy, s.p. a Kopná, jejímž správcem jsou Lesy ČR s. p., závod Vsetín. A ještě další malé
přítoky, které jsou také ve správě Lesů ČR.
V povědomí občanů je zakořeněno, že co roste kolem potoku, musí vyřezat správci toku a ti si také ve
většině případů nechávají dřevo, které vytěží.
Dle platné legislativy tomu tak ale není. Je potřeba, aby vlastníci nemovitostí věděli , že co roste na
jejich pozemku, je v jejich vlastnictví a zodpovídají také za případné škody.
Stalo se nám v poslední době, že jsme se správci toku řešili případy, kdy strom vlivem nepříznivého
počasí – větru – spadl a poškodil obecní majetek. Správci toku se k tomu staví tak, „pokud vznikla
škoda, náhradu žádejte po vlastníkovi nemovitosti“. Tudíž, kdyby se,nedej Bože, stalo v důsledku
toho, že spadl strom nějaké neštěstí, zodpovídá vlastník nemovitosti!!!
Pokud ale vlastník pozemku chce ořezat nebo skácet takovéto stromy, musí požádat správce toku o
svolení. Dále žádá MěstÚ Vizovice, životní prostředí o posouzení a rozhodnutí.
Doporučovala bych tedy všem, kteří mají na parcele ve svém vlastnictví dřeviny, které by mohly
někoho ohrozit, případně něčí majetek, aby požádali o písemné vyjádření, zda správce toku se
skácením stromu souhlasí nebo ne.
Minimálně budete kryti, pokud dřevina způsobí jakoukoliv škodu nebo újmu.

M apa dopravního značení
zna ení na objízdných trasách při
p i rekonstrukci m ostu v K ašavě.
ašav .

Z právičky
právi ky z trnavské školičky
školi ky
Dobrý den, řekne sněženka
za tenkou okenicí sněhu.
Dobrý den, řekne potůček
a vyrazí ven z břehu.
Pak stébla trávy zelené
napřímí se a vstanou
a sníh se kamsi vytratí
s tichounkým Nashledanou...
Těmito verši posílá celá naše mateřská škola krátké jarní pozdravení všem dobrým lidičkám. A když
to právě teď venku opravdu na jaro nevypadá, s dětmi už netrpělivě čekáme na to, až sluníčko vytáhne
svoje drápky, vysuší promáčenou zem a my začneme s dětmi trávit opět hodně času na zahradě a v
okolí školky.
V úvodu bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do plnění úkolu našeho
úspěšného projektu pod názvem ,,Hrajeme si a povídáme se včelími medvídky“ týkajícího se podpory
logopedické prevence v naší mateřské škole. Na rozvoj logopedické prevence jsme získali dotaci s
MŠMT měsíce dubna se chystáme zakoupit
všechny plánované atributy např.logopedické
zrdcadlo, fotoaparát, Logopedárium, pracovní
sešity a další didaktický materiál a pomůcky.
Naši cílem je je rozvoj komunikačních
dovedností a zkvalitnění preventivní
logopedické péče a zejména seznámení rodičů
s možnostmi a způsoby logopedické prevence,
a to prostřednictvím konzultačních hodin,
zapůjčováním pomůcek,zveřejňováním
informací na webových stránkách a na
nástěnkách. Využijeme tvořivé dramatiky,
hudby, zorganizujeme besídku, svou práci
konzultujeme s odbornou logopedkou z SPC,
vybavíme klidovou místnost určenou pro
individuální logopedickou práci. Cílem je minimalizovat počet dětí s odkladem školní docházky z
důvodu narušené komunikační schopnosti.
A co dalšího se v naší školičce událo přes dlouhou zimu? Děti mají
stále bohatý program. Hned ve druhém týdnu po Vánocích nás
potěšilo představení balonkového klauna a naše nejstarší děti,
předškoláci, navštívili před zápisem tu ,,velkou školu“. Také jsme
se vydali do okolních lesů, kde jsme nakrmili ptáčky vlastnoručně
vyrobenými semínkovými koulemi a ozdobili jsme suché
stromečky mrkvičkami, jablíčky a sušeným pečivem. A jelikož
nám napadlo i trochu sněhu, mohl k nám zavítat pan musher s opravdovým psím vspřežením a my se
mohli oddávat dobrodružné jízdě na severských saních, a to společně s dětmi z 1.třídy ZŠ.

V únoru jsme s dětmi rejdili v karnevalových maskách, využili jsme sněhové nadílky k barevnému
zimnímu malování do sněhu a naši předškoláci se zapojili do projektu ,,Školička“, který pro ně
každoročně připravuje paní ředitelka ze ZŠ a bude pokračovat do června. A jelikož jsme zdravá
školka, tak i letos měli děti možnost prožít dopoledne s lektorkou ZDRAVÉ 5, kde si upevnili své
znalosti o zdravé výživě a zdravém životním stylu.
Jarní, předvelikonoční období právě vrcholí v čase, kdy Vám píši tyto zprávičky. Děti malují
vajíčka,vyrábějí zajíčky,ovečky a kuřátka, učí se jarní písně a říkadla a těš íse na návštěvu rodičů a
prarodičů na již tradičním tvořivém odpoledni. Naše děti čeká ještě spousta akcí,divadelních
představení, pravidelných EVVO vycházek,kurz plavání, rodiče se mohou těšit na jarní brigádu na
zahradě a pro všechny ostatní milé lidičky budou otevřeny dveře naší školičky ve středu 29.4. 2015 od
8 do 16, kdy se uskuteční ,,Den otevřených dveří“. Následující den ve čtvrtek 30.4.2015 proběhne sběr
žádostí o přijetí nových dětí pro
školní rok 2015-2016. Všechny
potřebné dokumenty si mohou rodiče
vyzvednout v budově mateřské školy
od 13.dubna.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
stále sbírají víčka pro malou
Marušku, všem , kteří jakoukoliv
formou pomáhají naší školičce,
všem, kteří projevují o dění v
mateřské škole zájem, všem, kteří
milují děti....
Přeji Vám krásné prožití jarních dnů
a stále úsměv na tváři :)

Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava

Jaro v naší škole
Konečně tu máme jaro se vším, co k němu tradičně
patří! V zimě jsme si ale také užívali školního
života. Po vydařeném školním plesu a ještě
vydařenějším dětském karnevalu proběhl zápis
dětí do 1.třídy. Jsme moc rádi, že letos přišlo k
zápisu 19 dětí. Je pravděpodobné, že všichni
nenastoupí 1.září do školy, protože požádají o
odklad školní docházky. To jsou však ojedinělé
případy. Zároveň jsme zahájili již osmý ročník
projektu „ Školička“, který se nám velmi osvědčil.
Prvňáčci jsou tak na začátku nového školního roku se školním prostředím dokonale seznámeni.

V únoru se žáci II.stupně zúčastnili lyžařského kurzu. Díky podpoře Klubu rodičů mohli tento kurz
absolvovat všichni žáci i ti, kteří neměli svoji výstroj. Tato akce proběhla na rekreačním středisku
Luhy v Trnavě a všem zúčastněným žákům se moc líbila. Zázemí, které nám rekreační středisko
poskytlo, bylo dokonalé a počasí nám
také přálo.
V zimě dosáhla skvělého úspěchu naše
žákyně Tereza Sovjáková, která je
reprezentantkou v ledním hokeji.
Zvítězila se svým družstvem v turnaji
Visegradské čtverky i mezinárodním
turnaji ve Švýcarsku.
Jaro jsme uvítali vystoupením
společnosti Seiferos. Tito nadšení
pánové nám předvedli výukový
program „Letové ukázky s dravci“.
Jezdí k nám pravidelně každé 3 roky a
vtipným způsobem nám přibližují svoji práci s handicapovanými dravci a sovami.
Zúčastnili jsme se okresního kola dějepisné olympiády a soutěže v anglickém jazyce
Mini First Certificate (Michaela Bečicová, Nikola Gajdošíková, Pavel Gerža, Martin Vajďák). Žáci
prvního stupně prověřili své dovednosti v jarní recitační soutěži. Ti nejlepší ( Filip Divilek, Veronika
Havlíčková a Eliška Hložková) nás reprezentovali i v okrskovém kole v Kašavě. Tam sice nezvítězili,
ale rozhodně nám neudělali ostudu – byli skvělí – děkujeme!
Do Velikonoc proběhne u nás soutěž I.stupně ve zpěvu, Aprílový den a ještě stihnou žáci čtvrté třídy
prožít ve škole Noc s Andersenem. Sportovci od třetí do páté třídy poměří své síly ve Slušovicích
na turnaji ve vybíjené a florbale a starší
žáci ve florbale.
Sběr starého papíru se koná ve dnech 13.19.4.2015 na školním dvoře.
V dubnu budeme hodnotit výsledky
našeho snažení za 3.čtvrtletí tohoto
školního roku
( 15.4.
pedagogická rada a třídní schůzky). Do
konce roku nás pak čeká mimo jiné i
Projekt Hasík
(2. a 6.třída), Diskusní
fórum Nadace Jane Pivečky (8. a 9.třída),
Výchovné poradenství pro 8.ročník – volba
povolání a proběhne plavecký výcvik pro žáky 2. a
3.ročníku.
Den matek oslavíme tradiční akademií ve středu
7.května odpoledne.
Těšíme se na novinku letošního školního roku –
všichni se vypravíme na Školu v přírodě! Chceme
si zpestřit výuku téměř před prázdninami jiným
způsobem než doposud a prožijeme necelý
týden
(9.-12.6.2015) v Hotelu Rusava.
Můžeme prozradit, že pro děti připravujeme
zajímavý program…

Slavnostní ukončení školního roku se bude konat ve čtvrtek 25.6.2015 na školním hřišti a potom
HURÁ na prázdniny. Pro zájemce je připraven dětský tábor, letos v Rekreačním areálu Kamínka v
termínu od 19.7. do 29.7.2015. Bližší informace nejen k táboru máme na webových stránkách školy.
V lednu odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Eva Staroveská, která úžasným a úspěšným
způsobem vedla na naší škole taneční kroužek. Děkujeme jí a zároveň hledáme někoho, kdo by taneční
kroužek nadále vedl.
Děkujeme také paní učitelce Janě Špačkové za všechno, co pro naši školu udělala. Přejeme jí, ať si
následujících volných dnů užije ve zdraví a pohodičce.
Velmi si vážíme podpory Klubu rodičů při naší škole za podporu konání lyžařského výcviku, školy v
přírodě a mnoha dalších akcí.
Veselé Velikonoce celé Trnavě přeje za celou naši školu Helena Vývodová

FO TB A L
Naše žákovské mužstvo začalo přípravu na jarní část fotbalové sezóny v prvním únorovém
týdnu. Scházíme se v tělocvičně místní základní školy vždy v úterý a sobotu. Dne 7.3. jsme se
zúčastnili fotbalového turnaje v Kašavě, kdy se nám podařilo v konkurenci osmi mužstev obsadit
1.místo, kdy jsme nepoznali hořkost porážky a ve finále porazili silné mužstvo Lůžkovic.

Hned o týden později 14.3.se uskutečnil již tradiční žákovský fotbalový turnaj u nás, a i zde potvrdili
kvalitu našeho mužstvo a ve finále jsme remizovali z mužstvem Kašavy, a po penaltovém rozstřelu
jsme prohráli . Děkujeme všem kteří nám vypomohli se zajištěním celého turnaje.
Fotbalová sezóna začíná pro naše žáky v neděli 5.4. doma proti Přílukám. Tréninky probíhají v v
průběhu fotbalové sezóny již v jiných termínech a to vždy ve středu od 16,30 – 18,30.hodin a v pátek
od 16,30 – 18,00.hodin na travnatém hřišti .
Kdykoliv rádi uvidíme mezi sebou kohokoliv, kdo by měl chuť přijít mezi nás .
ŽÁCI – okresní soutěž žáků, skupina „ B „ :
16.kolo NE 5.4. – 12,30.hodin TRNAVA- PŘÍLUKY
17.kolo NE 12.4. – 12,30.hodin TRNAVA - LUKOV
18.kolo NE 19.4. – 10,00.hodin KOSTELEC – TRNAVA
19.kolo NE 26.4.
VOLNO
20.kolo
Hlášenka
LŮŽKOVICE „B“ - TRNAVA
11.kolo NE 10.5. – 10,00.hodin PŘÍLUKY – TRNAVA
12.kolo NE 17.5. – 13,30.hodin LUKOV – TRNAVA
13.kolo NE 24.5.- 13,30.hodin TRNAVA - KOSTELEC
14.kolo NE 31.5.
VOLNO
15.kolo NE 7.6. – 13,30.hodin TRNAVA – LŮŽKOVICE „B“
Michal Špaček

Pozvánka na tradiční
tradi ní volejbalový turnaj
V sobotu 18. dubna 2015 se koná v trnavské tělocvičně již po jednadvacáté Memoriál Rudolfa Oškery.
Na tradičním setkání smíšených družstev k uctění památky našeho prvního oddílového předsedy se
utkají proti sobě družstva ze
slovenské Trnavy a Galanty, ze
Žlutav, Fryštáku a dva domácí týmy
– TJ Sokol Trnava a Orfeus Trnava.
Slavnostní zahájení za přítomnosti
paní starostky bude v 8:30 hod.
Zápasy se hraji od 8:45 hod.
Ukončení turnaje je plánováno na
17:00 hodin. Přijďte se podívat
povzbudit naše hráče! Těšíme se na
Vaši návštěvu.
V letošním roce jsme se účastnili
dvou turnajů. Na lednovém
Tříkrálovském turnaji ve Žlutavách
jsme obsadili skvělé druhé místo a
na únorovém, tradičně velmi kvalitně
obsazeném Valentýnském turnaji v
Galantě jsme vybojovali velmi
lichotivé páté místo. Tak uvidme, jak se nám bude dařit doma.
Lubomír Vývoda, předseda oddílu volejbalu

H OK E J - LIG A STA RŠÍCH ŽÁ KU , RE PREZE N TA CE ČR
R
V letošním roce 2014/15 jsem se zúčastnila za VHK Vsetín-ligu starších žáku zlínského a
olomouckého kraje. Skončila jsem na třetím místě kanadského bodování (góly + nahrávky) mužstva.
Taky jsem hrála za HK Vsetín ženy – Divize B (seniorská liga). V tabulce jsme skončily na 2. místě
Hrála jsem i několik zápasů za reprezentaci žen U 15 (do 15 let) :
* 11. 4. 2014 ČR - Maďarsko 15:0 (Přerov)
* 12. 4. 2014 ČR - Maďarsko 13:1 (Prostějov)
* 6. - 8. 2. 2015 turnaj ve Švýcarsku - Emmental
ČR - Německo 7:0
ČR - Švýcarsko 5:2
ČR - Rakousko 11:0
* 5. 3. 2015 ČR - Austrálie 8:2

Inform ace o dění
d ní sportovně
sportovn střeleckého
st eleckého klubu Trnava
Před Vánocemi jsme Vás informovali, že sezona vzduchových zbraní
teprve začíná. V současné době končí, tak ji můžeme hodnotit.
Všechny závody, kterých jsme se zúčastnili směřovaly k tomu, aby si
každý závodník střelil dva dobré výsledky, které se posílají na
nominaci na Mistrovství České Republiky (MČR) .
Těchto závodů pomalu ubývá, ale co je horší, na závody musíme jezdit
dál. Co se týče disciplíny vzduchová puška 30 v kategorii 12-14 let je
situace lepší. Zlínské krajské sdružení pořádá střeleckou ligu mládeže, takže se jezdí jenom po kraji.
Jedná se o závody pořádané v Uherském Brodě, Březolupech, Nivnici a Uherském Ostrohu.
V disciplíně Vzduchová puška 40 ve stoje je to horší. I když se jedná o olympijskou disciplínu, konají
se v našem kraji jen dva závody, a to v Uherském Brodě a Březolupech. Na další závody jezdíme
většinou do Moravskoslezského kraje (do Ostravy, Opavy a Kopřivnice). Týká se to přibližně 5-6
závodů.
I přes tyto problémy jsme se zúčastnili dostatečného počtu závodů, aby bylo z čeho vybírat nominační
výsledky pro kvalifikování na MČR .
Na MČR konané v Plzni 15. 3. 2015 se nominovali oba dva závodníci, kteří střílí za náš klub, a to
Marek Grebeníček a Michal Matějčný. Po náročném závodě se umístil Marek Grebeníček na 36. místě
a Michal Matějčný na 40. místě. V kategorii družstev, ve které tyto dva sportovce posílil ještě
Dominik Hájek z Uherského Ostrohu a obsadili 17. místo pro Zlínský kraj.
V disciplíně vzduchová puška 30 v leže jsme se zúčastnili zatím všech kol krajské ligy. V této
disciplíně je průběžně Jakub Gerych na 5 místě. Současně jsme odstříleli 3 kola poháru RSC v
Ostravě. Z těchto závodů jsme poslali dva výsledky na nominaci MČR konané taktéž v Plzni dne 4. 4.
2015. Na závod se Jakub Gerych bez problémů nominoval. Závod se v době psaní tohoto článku ještě
nekonal, tak Vás s výsledky tohoto závodu seznámíme v dalším čísle.
Koncem dubna nám začíná sezona kulových zbraní. Tato sezona je pro závodníky zajímavější, protože
se střílí na venkovních střelnicích z malorážkových zbraní.
Nezbývá nic jiného než popřát našim střelcům hodně štěstí v nadcházející sezoně 2015, aby vzorně
reprezentovali naši obec na republikové úrovni. Dále bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu v
Trnavě a všem, kteří nám drží palce a fandí našemu sportu.
Za SSK Trnava Radek Soukup

Z práva z činnosti
innosti SD H Trnava
Rok 2014 nám uplynul jak voda a máme tu rok 2015, který bude pro náš sbor velmi náročný.
Tento rok jsme zahájili výroční schůzi, která se konala 19.12.2014 na obecním úřadě, volili jsme
nové funkcionáře na období 2015 – 2020.
Ráda bychom Vás seznámila se členy a jejich funkcí na období 2015-2020 :
Gargulák Oldřich
Matůšů Radek
Zbranek Pavel
Soukup Radek
Chmelařová Vlasta
Březík Zdeněk
Fotterová Zuzana
Vajďáková Eva
Březíková Helena
Gerych Pavel
Šlahařová Gabriela
Truhlaříková Pavla
Šlahařová Andrea
Chmelař Zdeněk
Váhala Pavel

starosta
jednatel
velitel
zástupce velitele
pokladník
strojník, vedoucí mužů
vedoucí žen
vedoucí mládeže
vedoucí mládeže
hospodář
Kulturní referent
kronikář
zdravotník
členové výboru
členové výboru

V měsíci prosinci a lednu jsme se účastnili valných hromad, a to v Podkopné Lhotě, Březové,
Neubuzi, Všemině a ve Slušovicích.
Po mnoha letech jsme se vypravili na Aktiv na Veselou, v docela velkém zastoupení, akce začala
schůzí 11.okrsku, po schůzi následovala zábava s bohatou tombolou.
Každý rok začínáme jednou s největších akcí, kterou již pořádáme po několik let a to přípravou na
končiny, které započaly před obecním úřadem 14.2.2015, kde nám místostarosta obce udělil povolení
k průvodu po naší obci. Končiny byly zakončeny zábavou ze skupinou SKARLET a samozřejmě naši

hasiči, jak žáci, tak dospělí přichystali půlnoční překvapení.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci, jak s přípravami, úklidem, který vždy
následuje po takové akci a hlavně těm, kteří nám otevřeli dveře a připravili něco dobrého k zakousnutí.
Děkujeme a těšíme se na příští masopustní průvod, který se bude konat 6.2.2016. ☺

21.2.2015 se konalo školení rozhodčích na Březové, kde náš hasič Michal Kozubík složil úspěšně
zkoušky rozhodčího.
Michal Kozubík již zastává dva posty rozhodčích, a to rozhodčí mládeže, kterou složil vloni a nyní i
rozhodčí u dospělých. Přejeme mu hodně úspěchu.
Plán činnosti :
V měsíci dubnu plánujeme velkou brigádu na hasičské zbrojnici, kdy bychom chtěli uklidit hasičskou
zbrojnici a okolí.
Jako již tradičně plánujeme cestu na XXII. Mezinárodní hasičskou pouť na Sv. Hostýn, která
proběhne v sobotu 25.4.2015
Plánujeme stánek s občerstvením při příležitosti poutě přímo u kolotočů.
V letošním roce nás čeká několik soutěží, které již tradičně začnou I. kolem požárního sportu 11.
okrsku, kterou letos pořádá obec Hrobice dne 30.5.2015. V měsíci červnu již začne Jihovalašská
noční liga, kterou plánujeme absolvovat a samozřejmě se účastnit všech pohárových soutěží 11.okrsku
i jiných, které jsou u nás oblíbené tj.
9.5.2015 – 1.ročník pohárové soutěže ve Slušovicích
6.6.2015 – okresní kolo Hřivínův Újezd, kde se zúčastní nejlepší družstva z prvního kola požárního
sportu
13.6.2015 – noční soutěž Zádveřice
20.6.2015 – Jihovalašská noční liga Loučka
27.6.2015 – pohárová soutěž Veselá
4.7.2015 – pohárová soutěž Hrobice
18.7.2015 – JLNS Poteč + noční soutěž Kašava
25.7.2015 – JLNS Mirošov
1.8.2015 – JLNS Drnovice
15.8.2015 - pohárová soutěž Březová nad 35 let
15.8.2015 – JLNS Vysoké Pole
29.8.2015 – JLNS Vrbětice
5.9.2015 - pohárová soutěž Neubuz
28.11.2015 – Mikulášská soutěž Vrbětice

V měsíci červnu 26.6. – 28.6.2015 se uskuteční Sraz Trnav, jak České, tak Slovenské
republiky, během této akce budeme zároveň slavit 110. Výročí založení sboru Trnava u
Zlína. Náš sbor již po 110 letech bude mít svůj prapor, který bychom rádi, při příležitosti
oslav, nechali posvětit.
V měsíci září plánujeme sběr elektrospotřebičů, který se vloni velmi vydařil. Pokud máte něco na
vyhození do elektro odpadu, tak nás neváhejte kontaktovat, sběr je možný i během roku. Máme na to
vyhrazen prostor.
14. 11.2015 plánujeme Pohodovou zábavu, se skupinou Kosovci, na kterou Vás srdečně zveme.
V průběhu roku máme naplánované školení zásahové jednotky a pravidelnou údržbu techniky.
„Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům za účast na trénincích, soutěžích při organizaci
zábavných akcí a hlavně když je potřeba pomoci bližnímu svému, tak jsou všichni nápomocni.“
Bc. Vlasta Chmelařov

Z práva zásahové jednotky SD H Trnava
20.2.2015 – jsme se zúčastnili výjezdu v naší obci v části Hořansko

20.2. byl našemu sboru vyhlášen poplach na požár garáže v obci Trnava. Po příjezdu na místo zásahu
byl proveden průzkum, při kterém byl zjištěn požár střechy na garáži u RD. Za použití vysokotlakého
proudu byl požár lokalizován a následně zlikvidován. Během tohoto zásahu nebyl nikdo zraněn.

Fašanky fašanky s černými fusy…. tato slova každému z nás přeletí mysli, když se přehoupneme do
nového roku. Končiny jsou tu! Brzké vstávání, převlékání, malování, skotačení, dovádění, zpívání, no
prostě spousta vydané energie a únava. Přes to všechno se děti na končiny velmi těší, protože
masopustní průvod jim přináší spoustu legrace, dobrot a sladkosti, které jim každoročně připravujete.
Večerní vystoupení i tak děti zvládly s úspěchem a největší odměnou byl pro ně bouřlivý potlesk
diváků. Děti silně cítí vaši náklonnost a otevřenou náruč, což je moc dobře do budoucna. Děkujeme za
vaši pohostinnost a vstřícnost.
1.3.2015 zkoušky odbornosti starších dětí v Zádveřicíh, do řad nám přibyl PREVENTISTA Daniel
Němeček, Iveta Vyvlečková, KRONIKÁŘ Pavel Gerža, Martin Vajďák, Jakub Hrnčiřík, Lukáš Gerža
a Eva Vyvlečková Všem blahopřejeme!!!
12.3.2015 brigáda před zbrojnicí a okolo školního hřiště. 28.3. Štípský Beránek – účast se dvěma
družstvy mladší 8. místo z 19družstev a starší 11.místo z 21družstev.
Jaro je pro nás spoušť velkých příprav a spousty práce před sezónou, abychom SDH TRNAVA
prezentovali co nejlépe.
Veškeré dění, plánované akce a soutěže najdete na stránkách: www.sdhtrnava.cz
Děkujeme za podporu a pomoc s dětmi.

Eva Vajďáková

N A ROZE N Í

U M RTÍ

Vogeltanz Kristián - 8.12.2014
Konupka Daniel - 6.1.2015

Hanáček Jan- 23.12.2014
Vrchovská Anna - 19.1.2015
Srovnal Josef - 23.1.2015
Kalivodová Jarmila - 26.1.2015
Urban Rudolf - 3.2.2015
Hanulík Josef 3.3.2015
Slavíková Božena - 13.3.2015
Vajďák Josef - 4.3.2015
Baroňová Martina - 1.3.2015

11.4. SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU – LYŽAŘI
11.4. TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC
18.4. VOLEJBALOVÝ TURNAJ
13.-19.4. SBĚR PAPÍRU - ŠKOLA
29.4. DEN OTEVŘENÝCHDVEŘÍ - MATEŘSKÁ ŠKOLKA
30.4. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
7.5. DEN MATEK
23.5. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
25.6. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
26-28.6. SRAZ TRNAV
27.6. HASIČSKÁ ZÁBAVA - KAPELA SÁRA
19.-29.7. TÁBOR - ŠKOLA
24.-25.7. VÝŠLAP NA sv. HOSTÝN - HASIČI

SR A Z TR N A V 26.26.- 28.6.2015
Sobota 27.6.2015
9:00 sraz u obecního úřadu, slavnostní průvod
10:00 zahájení hasičské soutěže
16:00 mše svata – svěcení praporu
21:00 hasičská zábava – kapela SÁRA
Během celého dne je pro Vás a pro všechny děti připraven bohatý program a občerstvení.
Srdečně zve obecní úřad a hasiči Trnava
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