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Trnavský zpravodaj

Něco málo o třídění odpadů
Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co vše se za tímto
sloganem skrývá. Jak jste na tom Vy? Kdyby se Vás někdo zeptal, proč má třídění odpadů smysl,
uměli byste odpovědět?
1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí
V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si ukážeme na velice zjednodušeném
životním cyklu sklenice od limonády.
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Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu, jako je sklářský písek,
dolomit, vápenec, živec atd. K tomu budeme potřebovat stroje a pohonné hmoty, jejichž výroba se
také negativně podepisuje na životním prostředí, stejně jako těžba výše uvedených surovin.
Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování zemního plynu. Jen pro
srovnání - výroba skla z recyklátu tj. z podrceného skla, které občané vytřídí do zelených kontejnerů
stojících po obci, vyžaduje o 30% méně zemního plynu než výroba skla ze sklářského písku.
Po té, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného odpadu, nebo do
kontejneru na tříděný odpad. Je-li sklenice vyhozena do směsného odpadu, čeká ji uložení na skládku,
kde přijde vniveč. Pokud se odpady netřídí, dochází k dvojí devastaci přírody! Na jednom místě
republiky se ničí krajina těžbou suroviny a na druhém se ničí skládkováním odpadu.
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Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu, ta nahrazuje surovinu primární,
která se pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací se docílí toho, že se těží méně
primárních surovin a méně surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto mechanismu
spočívá ochrana životního prostředí.
2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpady vychází levněji než směsný netříděný odpad
Svoz odpadu
Odstranění/využití odpadu

Tříděný odpad
Netříděný směsný odpad
Přispívá obci EKO-KOM
Platí obec
Prodá se jako druhotná
Platí obec
surovina
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Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití odpadu“. U
tříděného odpadu může jeho svoz vycházet i za nulu v případě, že je svoz efektivní tj. nesváží se
vzduch (občané šlapou PET lahve, rozlepují krabice od mléka). Jak je to možné?

Výrobce
obalu

Obalová
společnost

Obec

Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti zaplatit za jeho
recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a
recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části (v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady
spojené se svozem těchto tříděných odpadů.
Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde jak jsme si již řekli, je tříděný odpad vnímán
jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec neplatí, ale naopak za ni při
určitém množství peníze dostává. V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí jak svoz
odpadu tak i jeho odstranění!
Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů zbytkových/netříditelných.
Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80%. Spousta
obcí a měst vytřídí pouze 20% odpadů a zbylých 60% tříditelných/využitelných odpadů skončí na
skládce jako směsný odpad, za který obec/občané zbytečně platí.
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad!
Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů,
protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba
nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se
negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít
poctivějším tříděním odpadů.
Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo. Proto jsme se rozhodli
pro/zvažujeme pár vylepšení stávajícího systému nakládání s odpady:
1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj odpadový účet,
kde se budou evidovat obsloužené nádoby popř. pytle s tříděným a se směsným odpadem).
2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
3. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své pytle nebo nádoby na třídění
odpadů)
4. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – vše je založeno na dobrovolnosti
(kdo chce, může - kdo nechce, nemusí).
Než přistoupíme k výše uvedeným změnám, chceme mít přehled o tocích odpadů. Každá sběrná
nádoba bude opatřena etiketou s čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby.
Díky tomu budeme mít informace o nádobách a o jejich vytížení. Jsme přesvědčeni, že nám tyto data
napoví, kde je prostor pro zlepšení, např. domácnosti s vyšší donáškovou vzdáleností přistavují častěji
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nádobu se směsným odpadem, důchodci přistavují k výsypu popelnice minimálně, zbytečně přeplácejí
za svoz odpadů atd. Dále tyto informace poslouží k posouzení, zda plánované změny po zavedení
přinesly nějaké ovoce.
Cílem evidování nádob není kontrola jednotlivých domácností, kdo kolik dává popelnic, ale sběr dat,
na jejichž základě bude možné činit rozhodnutí pro následnou optimalizaci systému!

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22. 4. 2016
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Satturn na digitalizaci programů kabelové televize
- Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno nabídkou fimy Akté spol. s r.o. na obnovu svítidel,
energetické optimalizace veřejného osvětlení v obci. Obnova spočívá ve výměně svítedel, , zrušení tří
odběrných RVO a nasazení regulace v celkové odhadované ceně 1.300.000,-Kč.
- Zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí s nabídkou firmy Akté spol. s r.o. na obnovu svítidel.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo 3 nabídky na vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III. Nejlevnější nabídku podal pan Ing. Jiří Škrabal
v celkové hodnotě 234.740,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s nejlevnější cenovou nabídkou na zpracování dokumentace pro
stavební povolení Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III panem Ing. Jiřím Škrabalem.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo cenové nabídky na opravy MK od firmy Správa a údržba silnic
Zlínska, s.r.o. za cenu 499.325,86,-Kč a firmy NVB Line s.r.o. za cenu 178.548,-Kč, s omluvou, že
není schopna opravit úsek u č.p. 385 a č.p.173 a zajistit opravu místních výtluků, za cenu 178.548,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o..
- Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou vypracování projektu „Sběrný dvůr Trnava“
firmou KProjekt za cenu 99.462,-Kč vč. DPH.
- Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s nabídkou firmy KProjek na zpracování PD „Sběrný dvůr Trnava“
a pověřuje starostu obce zajistit nabídku za nižší cenu.
- Obecní zastupitelstvo obdrženo nabídku firmy Satturn Holešov spol. s r.o. na výměnu akumulátorů
IVVS Trnava za cenu 29.079,-Kč
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Satturn Holešovo spol. s r.o. na výměnu
akumulátorů IVVS Trnava.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo cenovou nabídku od firmy Galileo na vytvoření nových www stránek
obce včetně možnosti komunikace přes sociální sítě v hodnotě 20.990,-Kč bez DPH.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Galileo.
- Obecní zastupitelstvo cenovou nabídku firmy Innova Int. s.r.o. pro zpracování výběrového řízení
akce Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III. SO102 chodníky, sjezdy a napojení MK v ceně
45.000,- bez DPH.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Innova Int. s.r.o. na zpracování kompletního
výběrového řízení akce Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III. SO102 chodníky, sjezdy a
napojení MK.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku firmy Envicons s.r.o. na zpracování projektového záměru
„Obec Trnava, protipovodňová opatření“ v ceně 62.920,-Kč vč DPH. Cena služby je způsobilý výdaj
dotace.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním PD „Obec Trnava, protipovodňová opatření“ firmou
Envicon s.r.o.
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- Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Lenky Vajďákové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě
na Mateřskou Školkou č.p. 326.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Lence Vajďákové.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Alžběty Pavalové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě
na Mateřskou Školkou č.p. 326.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Alžběty Pavalové.
- Obecní zastupitelstvo bylo požádáno na svém zasedání 4.3.2016 panem Zdeňkem Bořutou o
uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 718/2 k. ú. Trnava u Zlína. Tento záměr byl řádně
vyvěšen na úřední desce.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí pachtem pana Z. Bořuty za cenu 100 Kč na jeden rok. Výše pachtu je
dána naprostou nepřístupností pozemku.
- Obecní zastupitelstvo bylo požádáno na svém zasedání 4.3.2016 panem Antonínem Tlusťákem o
uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p. č. 1117, 1118, a 1130 k. ú. Trnava u Zlína za cenu 1.000,Kč/ha/rok. Tento záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. Dne 21.3.2016 si podal žádost o totožné
pozemky pan Pavel Černoch ve stejné nájemní výši. Dne 22.4.2016 pan A.Tlusťák podal novu žádost,
kde je uvedena cena 1.200,-Kč/ha/rok.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí pachtem pana Pavla Černocha za cenu 1.000,,-Kč/ha/rok na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s odůvodnění, že O.Z. podporuje místní zemědělce.
- Starosta obce byl pověřen zahájit jednání, která povedou ke koupi pozemků p. č. 1024/13, 1049/5 a
1081/9 k. ú. Trnava u Zlína. Tři majitelé písemně odpověděli, že souhlasí. Z těchto tří majitelů jeden
požaduje, aby pozemky byly převedeny jako celek, s tím, že veškeré náklady převodu hradí
O.Ú.Trnava. Jeden majitel odpověděl ústně, že souhlasí s prodejem pozemku. Majitelé čekaní na
nabídkovou cenu.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí koupí pozemků za cenu 35,-Kč/m2.
- Obecní zastupitelstvo bylo pořádáno o vyvěšení záměru prodej části obecního pozemku p.č. 3022/3,
k. ú. Trnava u Zlína. Na pozemku se nachází část technické budovy 14 m2 a předzahrádka 33m2
- Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje části pozemku.
- TJ Sokol Trnava požádal o poskytnutí dotace na činnost v roce 2016 - muži ve výši 30.000,- Kč a
dále žádost o poskytnutí dotace na činnost v roce 2016 – dorost + přípravky ve výši 30.000,-Kč.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotací TJ Sokol Trnava v požadovaných výších.
- Střelecký kroužek Trnava požádal o poskytnutí dotace na činnost v roce 2016 – ve výši 15.000,- Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Střeleckému kroužku Trnava. v požadované
výší.
- Klub rodičů a přátel dětí a školy požádal o poskytnutí dotace na ukončení školního roku 2016 – ve
výši 5.000,- Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Klub rodičů a přátel dětí a školy. v požadované
výší.
- Ředitelka Mateřské školy požaduje schválit účetní uzávěrku MŠ za rok 2015. Výkaz zisku a ztráty
+8.797,67 Kč. Rozvaha – výsledek hospodaření +8.797,67 Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s účetní uzávěrkou za rok 2015.
- Ředitelka Mateřské školy požaduje schválit hospodářský výsledek MŠ za rok 2015 ve výši 8.797,-Kč
a to 6000,-Kč do fondu odměn a 2.797,-Kč do rezervního fondu.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku 2015.
- Ředitelka Základní školy předložila vyúčtování provozu tělocvičny základní školy ve výši +350,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyúčtováním provozu tělocvičny ZŠ.
- Ředitelka základní školy požádala o navýšení rozpočtu školy o dopravu Školy v přírodě na Rusavě
ve výši 20.000,- Kč.
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- Obecní zastupitelstvo souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ na dopravu Školy v přírodě na Rusavě
v požadované výší.
Na základě výše uvedených rozhodnutí je nutno provést rozpočtové opatření. A to:
-

Navýšení rozpočtu o na digitalizaci programů kabelové televize za cenu 127.000,-Kč.
Navýšení rozpočtu na realizaci chodníků v obci o 100.000,- Kč.
Navýšení rozpočtu ZŠ doprava na Školu v přírodě na Rusavě o 20.000,-Kč
Navýšení daně z nabytí nemovitých věcí o 12.000,-Kč
Navýšení rozpočtu na realizaci Sběrného dvora Trnava o 120.000,-Kč
Navýšení rozpočtu – vyúčtování byty-služby 2015 o 23.000,-Kč
Snížení rozpočtu – vyúčtování byty-služby 2015 o 7.000,-Kč

Další rozpočtové opatření se týká dotace na výkon státní správy poskytované Zlínským krajem a to
snížení původně uvažované částky 353.000,-Kč na částku 350.600,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnami rozpočtových opatření.
- Firma E-oN Distribuce, a. s. žádá o zřízení věcného břemene pro přípojku NN Slušovice, Nové
dvory, kabNN. Návrh smlouvy budoucí byl podepsán dne 17.6.2014 na částku 500,- Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro přípojku NN
Slušovice, Nové dvory, kabNN.
- Místní akční skupina VAS žádá obecní zastupitelstvo schválení dodatku ke Stanová a to
„Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke Stanovám DSO-Mikroregionu Slušovicko, kterým
pověřuje mikroregion vybíráním členských příspěvků od obcí mikroregionu pro Místní akční skupinu
Vizovicko a Slušovicko“
- Obecní zastupitelstvo souhlasí se schválením dodatku ke Stanovám.
- Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy obce Ostrata „Smlouva o ukládání
biologicky rozložitelných (rostlinných)zbytků – biomasy. Cena za m3 zpracované biomasy činní 130,Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s obcí Ostrata.
- Obecní zastupitelstvo bylo požádáno Domovem pro seniory Lukov o poskytnutí finančních zdrojů na
provoz zařízení.
- Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky ve výši 5.000,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo bylo pořádáno o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice volně žijících
živočichů Buchlovice.
- Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s finančním příspěvkem.
- Hostýnská osma-turisticko-běžecký oddíl pořádá 5 ročník závodu Hostýnská stoosma o průběh cca
100 účastníků katastrem obce.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s akci Hostýnská stoosma na k.ú. Trnava u Zlína
- Veteran Club Zlín žádá O.Z. o umožnění průjezdu cca 50 historických vozidel mezi Vrcholky
Vysoky Grůň a Vápenky v délce cca 60 m v rámci akce 26. Zlínského srazu vojenských historických
vozidel.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s průjezdem vozů v rámci 26. Zlínského srazu.
- Pan Vajďák Aleš žádá o povolení průjezdů cca 50 čtyřkolek v úseku Koliba-Točna v rámci 7. srazu
čtyřkolek. Přejezd se uskuteční v odpoledních hodinách.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s povolením výše uvedené akce.
- Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí pana Gáby Rudolfa k poplatkům za odpady v roce
2016. Starosta obce odpoví v rámci platné směrnice o odpadech.
- Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí pana Ondrašíka Josefa o poskytnutí slevy TKR.
Starosta obce seznámil zastupitele se svou odpovědí. Pan Ondrašík požaduje slevu za nefunkční tři

6

Trnavský zpravodaj
programy a výpadky vysílání.
- Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s poskytnutím slevy za výpadky vysílání
- Obední zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí paní Heleny Cibulkvé, která rozporuje platnou
vyhlášku o odpadech a roční platbu za psa.
- Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s poskytnutím úlevy platby za odpady. Úlevu lze poskytnout až po
změně vyhlášky o odpadech. Obecní zastupitelstvo souhlasí s odpuštěním platby za psa, protože paní
Cibulková bydlí od nejbližšího trvale osídleného obydlí cca 250 m.
- Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o prověření stavu mostu pod točnou u č.p. 190. Byl objednán
statický posudek.
- Starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním výpočtu ceny stočného v roce 2015 vypracované
Ing. Benešem.
- Starosta obce oznámil zastupitelům uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Lorencem-poskytovatel
právní a finančně ekonomické pomoci ve věcech daní
- Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem nákupu směrového zrcadla ke školce za
předpokládanou cenu 5.000,-Kč a vývěsky na hřbitov za předpokládanou cenu 6.000,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupy výše uvedených zařízení.
- Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zahájením jednání a technických příprav oprav místních
komunikací u č. p. 371, č. p. 249 a č.p. 265 a okolí.
- Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zahájením jednání a technických příprav opravy místní
koryta vodního toku Trnávka u č. p. 196 a okolí.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 8. 6. 2016
- Zastupitelstvu obce Trnava byla předložen závěrečný účet obce Trnava za rok 2015.
- Zároveň byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, kterou provedl
K.Ú.Z.K.. Závěrečný účet i zpráva byly vyvěšeny v termínu 23.5-7.6.2016 na úřední desce O.Ú. a
elektronické úřední desce.
- Obecní zastupitelstvo obce Trnava schvaluje předložený závěrečný účet obce Trnava za rok 2015 a
zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
- Zastupitelstvu obce Trnava byla předložena účetní závěrka obce Trnava za rok 2015. Zastupitelstvo
obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4
vyhlášky č. 220/2013 v platném znění věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky v souvislosti s účetními záznamy provedenými do následujícího období, které budou
skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období. Protokol o schválení účetní
závěrky je přiložen.
- Obecní zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěru obce Trnava za rok 2015. Zastupitelstvo
obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4
vyhlášky č. 220/2013 v platném znění věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky v souvislosti s účetními záznamy provedenými do následujícího období, které budou
skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období. Protokol o schválení účetní
závěrky je přiložen.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo cenovou nabídku firmy Innova Int. s.r.o. pro zpracování otevřeného
výběrového řízení akce Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III. SO102 chodníky, sjezdy a
napojení MK v ceně 60.000,- bez DPH.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Innova Int. s.r.o. na zpracování otevřeného
výběrového řízení akce Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III. SO102 chodníky, sjezdy a
napojení MK a ruší své usnesení 22.4.2016/6h).
- Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost SDH Trnav o navýšení částky na doplnění výbavy zásahového
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vozidla Fiat o 70.000,-Kč. Dle nabídky firmy Progres servis Šibřina spol s r. o..
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s navýšením částky na doplnění výbavy zásahového vozidla Fiat
o 70.000,-Kč. Dle nabídky firmy Progres servis Šibřina spol s r. o..
- Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní závěrky Základní školy Trnava za rok 2015.
Dále obdrželo ke schválení odpisový plán a kalkulaci nájemného TV pro rok 2016. Hospodářský
výsledek za rok 2015 činí 18.759.
- Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky Základní školy Trnava za rok 2015. Dále schvaluje
odpisový plán a kalkulaci nájemného TV pro rok 2016. Hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši
18.759,-Kč byl převeden do rezervního fondu.
- Sokol Orfeus Trnava, volejbalový oddíl požádal o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2016
ve výši 15.000,-.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotací Sokol Orfeus Trnava, volejbalový oddíl
v požadované výši.
- Ředitelka ZŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o dar na dětský tábor Kamínka Roštín.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000,-Kč na dětský tábor Kamínka
Roštín.
- Ředitelka ZŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí finančního daru, účelově určeného
na pobyt a aktivity spojené s pořádáním školy v přírodě ve prospěch žáků školy od Klubu rodičů a
přátel dětí a školy při ZŠ Trnava ve výši 55.000,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru, účelově určeného na pobyt a aktivity
spojené s pořádáním školy v přírodě ve prospěch žáků školy od Klubu rodičů a přátel dětí a školy při
ZŠ Trnava ve výši 55.000,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo bylo požádáno na svém zasedání dne 22. 4. 2016 paní Adrianou Moravcovou o
prodej části pozemku p. č. 3022/3 k. ú. Trnava u Zlína. Na základě předloženého GP má být prodáno
47 m2 za cenu 40,-Kč/m2. Tento záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce od 25.4.2016-11.5.2016.
(22.4.2016/6o))
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem 47 m2 z p. č. 3022/3 k. ú. Trnava u Zlína.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo společnou žádost manželu Šlahařových a manželů Daňových o
odkoupení obecního pozemku p. č. 3088/35 z důvodu vybudování přístupové komunikace k rodinným
domům č. p. 71 a č. p. 375 k. ú. Trnava u Zlína.
- Obecní zastupitelstvo se rozhodlo přesunout tuto žádost na příští veřejné zasedání OZ.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pan Jüngra o odprodej části pozemku p. č. 20/12 a 3059/1 k. ú.
Trnava u Zlína. Odprodej pozemků byl schválen usnesením č. 85/2015 a záměr byl řádně vyvěšen 14.
10. 2015-31. 10. 2015. Dne 17.12.2016 vypracoval pan ing. Jiří Mrkvánek komerční odhad, kdy cena
pozemku p. č. 3059/1 činí 300,-Kč/m2 a cena pozemku p. č. 20/12 činí 40,-Kč/m2. Pan Jünger navrhuje
cenu pozemku p. č. 3059/1 k. ú. Trnava u Zlína na 100,-Kč/m2. V případě, že by OZ nesouhlasilo
s jeho návrhem, žádá OZ o prodloužení nájemní smlouvy o 10 let. Současná platná nájemní smlouva
je uzavřena do 31. 12 .2030.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s cenou 100,-Kč/m2 za pozemek p. č. 3059/1 k. ú. Trnava u Zlína.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu o 10 let současné platné nájemní smlouvy.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo oznámení o Vzdání se části průzkumného území Vizovické vrchy I
pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů ropy a hořlavého zemního plynu. V letošním
roce a v letech příštích již již nebude vypláceno 250.000,-Kč z výše uvedeného průzkumného území.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo sdělení paní Mgr. Adély Pavelkové, kdy k 31. 7. 2016 ukončí nájem
v bytě domu č. p. 317, byt č. 2..
- Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 12.240-Kč a 8.928,-Kč SK
lyžařskému klubu Trnava, zisk ze sběru kovových odpadů v obci, na kterém se lyžařský klub podílel.
- Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo schválit finanční dar ve výši 12.240,-Kč a 8.928,-Kč
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Na základě výše uvedených rozhodnutí je nutno provést rozpočtové opatření. A to:
Navýšení rozpočtu o dar ZŠ Trnava, tábor Roštín Kamínka o 4.000,-Kč.
Navýšení rozpočtu na realizaci PPO Trnava o 63.000,-Kč. (schváleno usnesením
č.22.4.2016/6i)).
- Navýšení rozpočtu doplnění výbavy zásahového vozidla Fiat o 70.000,-Kč.
- Navýšení rozpočtu zápis Základní škola Trnava okr. Zlín do obchodního rejstříku o 6.000,-Kč.
- Navýšení rozpočtu upomínkové předměty cestovní ruch o 8.000,-Kč.
- Navýšení příjmů daň právnických osob o 215.000,-Kč.
- Navýšení příjmů platby daní státnímu rozpočtu o 217.000,-Kč.
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnami rozpočtových opatření.
-

- Pan Eduard Vyvlečka, Trnava 336 požádal obecní úřad o zřízení služebnosti (věcného břemene) na
p. č. 2755/9 k. ú. Trnava u Zlína, právo chůze a jízdy.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem zřízením služebnosti (věcného břemene), právo chůze a
jízdy na p. č. 2755/9 k. ú. Trnava u Zlína.
- Ředitelka MŠ Trnava Oznámila OZ uzavření Mateřské školy Trnava ve dnech 11. 7. 2016 –
26.8.2016.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 14. 7. 2016
- Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen výsledek výběrového řízení Stavební úpravy márnice. Do
výběrového řízení se přihlásil pouze firma Stavo, spol. s r.o.. Rozpočtová cena zakázky byla 247.233,Kč vč DPH. Výška dotace činí 70%, tedy 173.063,-Kč. Cena z výběrového řízení je 390.603,51Kč vč
DPH. Rozdíl rozpočtové ceny a ceny z výběrového řízení činí 143.370,51Kč vč DPH. V tomto
případě výška dotace činí 43,58%.
- Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí/nesouhlasí s navýšením rozpočtu stavby Stavební
úpravy márnice o 143.370,51Kč.
- Zastupitelstvu obce Trnava byla předložen návrh na změnu poplatků za pronájem tělocvičny na 350,Kč/hod. a hřiště u Základní školy s umělým povrchem na 150,-Kč/hod.. Od poplatků by byly
osvobozeny děti do 15ti let.
- Obecní zastupitelstvo schvaluje předložený návrh o zvýšení poplatků za pronájem tělocvičny na
350,-Kč/hod. a hřiště u Základní školy s umělým povrchem na 150,-Kč/hod.. Děti do 15ti let jsou od
poplatku osvobozeny.
- Obecní zastupitelstvo obdrželo 4 žádosti o přidělení obecního bytu 3+1 v č. p. 314. Žádost zaslal,
pan Le Van Hau, pan Štěpán Hložek, paní Pavla Hlavsová, roz. Škrabanová a pan Jan Mánek.
Vzhledem k průběhu diskuze bylo hlasování odloženo až na 18:00 hod..
- Obecní zastupitelstvo hlasovalo jako první o žádosti pana Le Van Hau. Obecní zastupitelstvo
rozhodlo o přidělení bytu v č. p. 314 panu Le Van Hau s délkou platnosti nájemní smlouvy 1 rok.
- Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o odkoupení obecního pozemku p. č. 3088/35 společnou
žádosti manželu Šlahařových a manželů Daňových z důvodu vybudování přístupové komunikace
k rodinným domům č. p. 71 a č. p. 375 k. ú. Trnava u Zlína. Svým usnesením č. 8.6.2016/6i přesunout
žádost na příští veřejné zasedání.
- Obecní zastupitelstvo se rozhodlo žádost manželů Šlahařových a manželů Daňových zamítnout
- Obecní zastupitelstvo bylo požádáno na svém zasedání 8.6.2016 panem Jüngrem o prodloužení
pachtovní (nájemní) smlouvy pozemků p. č. 20/12 a 3059/1 k. ú. Trnava u Zlína o 10 let. Současná
platná nájemní smlouva je uzavřena do 31. 12 .2030.Tento záměr byl vyvěšen na Úřední desce ve
dnech 15.6 – 1. 7. 2016, (8.6.2016/6jj)).
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením pachtu o 10 let současné platné nájemní smlouvy do
roku 2040.
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- Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace panem Petrem Zvolenským na akci
Trnavský kolík o částku 5.000,-Kč.
- Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením dotace na akci Trnavský kolík ve výši 5.000,-Kč.
Na základě výše uvedených rozhodnutí je nutno provést rozpočtové opatření. A to:
- Navýšení výdajů rozpočtu o Stavební úpravy márnice o 141.000,-Kč.
- Navýšení rozpočtu přijetí dotace na Stavební úpravy márnice 173.063,-Kč.
- Navýšení výdajů o 23.000,- Kč – úprava zeleně v obci.
- Navýšení výdajů o 12.000,-Kč – oprava herních prvků v parku.
- Navýšení výdajů o 15.000,-Kč – údržba malotraktoru.
- Navýšení výdajů o 4.000,-Kč – plot u MŠ.
- Navýšení výdajů o 15.000,-Kč – PD PPO Trnava, doplatek DPH.
- Navýšení výdajů o 250.000,-Kč – Lesní hospodářství, těžba, výchova, obnova.
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnami rozpočtových opatření.
- Od 1. října 2016 obce ztratí možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu. Nově lze zkrátit dobu
pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky.
- Charita Zlín nabízí přímou sociální pomoc občanům obce v tíživé sociální situaci.

Stavební úprava márnice

Další informace
Chodníky v obci – III. etapa.
Bylo dohodnuto s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, že výstavba chodníků bude
v součinnosti zahájena dne 1. března 2017 bez ohledu, zda obec obdrží dotace. Situace je
taková, že IROP vyřadil naši žádost o dotaci z důvodu nedostatečného počtu bodu
z požadovaných hodnotících kritérií. Obdrželi jsme 49 bodu, ale potřeba bylo 50 bodů.
V současné době žádáme o dotaci z SFDI, v případě, že na dotaci nedosáhneme, má obec
dostatečné vlastní finanční prostředky na realizaci akce.

10

Trnavský zpravodaj
Sběrný dvůr Trnava
Dne 20.9.2016 bylo zahájeno povolovací řízení Sběrného dvoru Trnava.
Obec Trnava vypíše výběrové řízení na opravu budovy tělocvičny Základní školy a dále výběrové
řízení na opravu místní komunikace „Ke kravínu“.
Povodí Moravy, s.p. přislíbilo v měsíci říjen – listopad odstranit zátarasy a nánosy po průtrži v noci ze
dne 31.7. na 1.8.2016.
V důsledku povodňového průtoku na přelomu července a srpna došlo výraznému poškození mostu
pod „Točnou“ u č. p. 190. Tento most bude stržen a vystavěn nový v předpokládaném stavebním
nákladu 500.000 – 1.000.000 Kč.
Závěrem chci poděkovat členům JPO V. a členům SDH Trnava, kteří svou připraveností zajistili
hladký průběh bleskové povodně v polovině léta letošního roku. Nemohu jmenovat všechny, kteří se
podíleli na protipovodňových pracích, ale velký dík! Doufám, že nově pořízený lodní kontejner, který
bude sloužit jako sklad protipovodňové ochrany a civilní ochrany nebude v dohledné době potřeba. V
první fázi zde budou umístěny protipovodňové pytle a plnička protipovodňových pytlů.

M. Kašpárek, starosta obce
Sběrný dvůr Trnava
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Nezaměstnanost v obci Trnava: leden - červen 2016
Měsíc

evidovaní uchazeči

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

44
41
37
29
26
23

podíl nezam.
v%
5,46
5,20
4,68
3,51
3,19
3,06

Nezaměstnanost v obci Trnava: leden - červen 2016
50
40
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evidovaní uchazeči

Květen

podíl nezam.

Červen

v%

Zvláštní ocenění Ing. Ladislava Kryštofa, radního Zlínského kraje za dlouhodobou
vynikající práci v Obecní knihovně Trnava pro paní Věru Matůšů.

Dne2016 byla paní Věra Matůšů
oceněna zástupci Zlínského
kraje za svou čtyřicetiletou
činnost v naší Obecní knihovně.
Nelze než pogratulovat a popřát
hodně zdraví do dalších
osobních a knihovnických let
přejí občané Trnavy.
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Výběrové řízení na pracovníka údržby obce Trnava
Obec Trnava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „údržbář“.
Druh práce: údržba a úklid venkovních prostor v majetku obce celoročně, sečení trávy, údržba budov
v majetku obce, používání malé a velké mechanizace, zednické a základní instalatérské a zámečnické
práce a jiné činnosti spojené s požadavky OÚ.
Pracovní poměr - na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, se zkušební lhůtou 3 (tří) měsíců,
prodlouženou o 1 (jeden) rok.
Základní předpoklady:
-

výuční list
řidičský průkaz skupiny C a T podmínkou
bezúhonnost

Vítáno:
-

platné svářečské zkoušky
místní znalost

Požadujeme časovou flexibilitu a ochotu pro práci přesčas.
Přihláška musí obsahovat:
-

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu a telefonní kontakt uchazeče
číslo občanského průkazu uchazeče
telefon a e-mail
datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
-

strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
výpis z Bodového hodnocení řidiče
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů.

Platové podmínky:
Platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy,
některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 5., při kvalitním výkonu služby osobní
ohodnocení.
Termín nástupu: 1. 11. 2016 nebo dle dohody
Přihlášku je nutno podat písemně nebo osobně na adresu Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava u
Zlína, nejpozději do 4. 10. 2016 do 15:00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v průběhu řízení.
Výsledky výběrového řízení budou zaslány uchazečům písemně.
Ing. Martin Kašpárek
starosta obce
Vyvěšeno: 20. 9. 2016
Sejmuto: 4. 10. 2016
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Zprávičky z mateřské školičky
Je mi ctí Vás všechny na začátku
podzimního období pozdravit a
napsat pár řádků o tom, jak
probíhá život v naší mateřské
škole, co nového se událo a na co
se můžeme již v započatém
novém školním roce těšit.
Prázdniny utekly jako voda,
zaměstnanci
si
vychutnali
zaslouženou dovolenou a opět se
s chutí pustili do příprav začátku
nového období, kdy se k nám vrátily dětičky a vrhli se do tříd, vzorně připravených k dalšímu
společnému hraní, poznávání, učení. Práce to byla nelehká, ovšem zlaté ruce paní školnice, paní
kuchařky a pí.učitelek vše zvládly na výbornou a mě nezbývá než poděkovat těmto krásným lidičkám,
bez kterých by naše školička nemohla fungovat, no vlastně – já osobně bych bez jejich pomoci byla
úúúplně ztracená......:) :)
Od rozsáhlých rekonstrukčních prací si budova naší školky letos odpočinula, ale přesto se podařilo
panu starostovi dodržet slovo a v místech kolem potoku Trnávka, vyrostlo nové oplocení. Děkuji
Obecnímu úřadu a zejména panu starostovi za úžasnou spolupráci a přízeň, jež školce poskytuje.

No a jak jsme vlastně začali? Velké zkušené děti se zapojili do
života ve školce bez větších problému, své staré kamarády a paní
učitelky uvítali s úsměvem a nic těmto dětem nebránilo pustit se
s chutí a radostí do všech připravených činností. Ve třídě
menších dětí jsme přivítali malinké nováčky, což se jako každý
rok neobešlo bez slzavého údolí. Někteří malí vytrvalci plakali tři
dny, někteří týden, někteří ještě déle, ale pomalu si začínají zvykat na nové prostředí, na nové lidičky,
na vše, co souvisí s životem ve školce. Určitě to pro ně není jednoduché, najednou jsou vytrženi
z maminčiny náruče a věřte, že nejčastější větou, která mi stále zní v uších je,, já chci maminku“!!
Nová školská legislativa, platná od 1.9.2016, umožňuje přijetí i dvouletých dětí k předškolnímu
vzdělávání. Pro nás to znamená zajistit vzdělávání dvouletých dětí tak, aby všichni aktéři( děti, rodiče
a učitelé) byli spokojeni a aby byly respektovány jejich potřeby a zájmy v souladu ze stávající
legislativou a v duchu osobně orientované výchovy, tzn. připravit pro tyto dvouleté děti vhodné
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podmínky( úprava prostředí a hyg. zázemí,
nábytku, volného prostoru k činnostem
),zajistit
jejich
bezpečnost(
odstranění
nevhodných a nebezpečných předmětů,
zajištění vhodných hraček a pomůcek
důležitých k seberealizaci), respektovat
vývojová specifika( možnost relaxace,
odpočinku či spánku kdykoliv během dne,
možnost
volného
spontánního
pohybu),uspokojování potřeb( pomoc při jídle,
pití, udržování čistoty a používání WC),
nabízet náruč plnou lásky, jistoty, stálosti, úzce
spolupracovat s rodinou - prostě vše potřebné
k tomu, aby integrace malých batolat byla co nejúspěšnější. Využila jsem možnosti zapojit se do OP
VVV( Operační program výzkum, vývoj a vzdělání) , vyhlášeného MŠMT 23.6.2016, jež dává
mateřským školám příležitost získat dotaci např. na zlepšení personálních podmínek školky, což pro
nás znamená možnost zavedení pracovního místa chůvy, jejíž účast na výchovně – vzdělávací práci
s dvouletými dětmi je nezbytná, do budoucna mateřské školy budou dokonce povinny při integraci
dvouletých dětí chůvy zaměstnávat.Před pár hodinami jsem se dozvěděla úžasnou novinu – náš projekt
byl úspěšně schválen pro financování, takže nám nic nebrání v tom, přijmout do našich řad novou
kolegyni. A jak se zmínila jedna paní učitelka – naše děti budou mít nadstandardní péči, a o to nám
jde. Chceme pro naše malé jen to nejlepší,
chceme jim zpříjemnit jejich dětství, chceme
vidět plamínky radosti v jejich očích,
chceme každý den na jejich rtech vykouzlit
úsměv, chceme jim dát vše, pro úspěšný
vstup do velkého světa - vychovat
sebevědomé osobnosti, schopné se učit a
poznávat,
s osvojenými
základním
hodnotami, na nichž je založena naše
společnost.
Přeji Vám všem krásné prožití podzimních dnů a pokud máte chuť se za námi přijít podívat, dveře jsou
otevřeny pro všechny, jimž naše mateřská škola alespoň malinko přirostla k srdci.
Marcela Hanulíková a kolektiv mateřské školy

Ze základní školy
S chutí do nového školního roku!
Tak nám ty prázdniny zase rychle utekly a děti i jejich vyučující jsou zpátky ve škole. Pedagogický
sbor nastoupil ve stejném složení jako vloni: Mgr. Helena Vývodová (ředitelka školy), Mgr. Alice
Náplavová, Mgr. Irena Košárková, Mgr. Adéla Pavelková, Mgr. Hana Bartíková (výchovná
poradkyně), Mgr. Lubomír Vývoda, Ing. Jana Divilková( metodička prevence) Mgr. Věra Marková,
Mgr. Kateřina Oškerová (hudební výchova), Mgr. Vladislava Mžourková, Kateřina Garguláková
(vychovatelka), Jana Špačková (vychovatelka). Správními zaměstnanci jsou Josef Gabrhelík (školník),
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Božena Hanulíková (účetní, vedoucí školní jídelny), Jana Sovjáková (uklízečka), Věra Polaštíková
(uklízečka), Miriam Hradilíková (kuchařka), Eva Sovjáková (pomocná kuchařka).
Počet dětí nám příjemně stoupl na 132 – HURÁ! V první třídě je 12 žáků, ve druhé 18, ve třetí 15, ve
čtvrté 22, v páté 15, v šesté 15, v sedmé 11, v osmé 9 žáků a deváťáků je letos 15. Kromě výuky
v jednotlivých předmětech se těšíme 5.10.2016 na tradiční okresní přebor v přespolním běhu Trnavský
vrch (XXIV.ročník) a 6.10.2016 na běh pro děti z 1.-5.ročníku, který jsme letos nově nazvali
„Trnavský přespoláček“. V říjnu nás čekají oslavy 98. výročí vzniku ČR s výstavkou dýní,
lampionovým průvodem, slavnostním předáním Slabikářů letošním prvňáčkům a tradičním
občerstvením.
Děkuji všem, kteří naši školu podporují a dětem a dospělým přeju hodně úspěchů v novém školním
roce.
Helena Vývodová, ředitelka školy

Škola v přírodě Rusava 2016 aneb Jeden za všechny, všichni za jednoho
(spolufinancováno Zlínským krajem, OÚ Trnava, KR při ZŠ Trnava)
Lavice v základní škole Trnava zůstaly v červnu na
4 dny opuštěné, neboť žáci 1. – 9. třídy společně
odjeli na školu v přírodě na Rusavě. Cestou tam se
zastavili v ZOO ZLÍN a navštívili mimo jiné i
nosála a kosmana, které sponzorují z vánočního
jarmarku. Výuka
probíhala v krásné rusavské
přírodě. Během pobytu se stihla i spousta dalších
aktivit: koupání v bazénu, výšlap na Hostýn,
mobilní planetárium, beseda a koncert raperů , přednáška prevence AIDS (2.stupeň), turnaj
v minivolejbalu a ringu…nakonec bezvadná diskotéka, o kterou se postarali žáci 9.třídy.
K dobré náladě přispělo i dobré jídlo a velmi příznivé počasí. Všichni odjížděli s přáním vrátit se tam
zase příští rok.
Žáci loňské 5. třídy
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Letní tábor – ZŠ Trnava
Zdravíme všechny, kteří mají rádi léto a dobrodružství.
Těší nás, že zájem o tábor narůstá a chuť užít si nevšední prázdninové
dobrodružství má stále více dětí! Letošní tábor byl opět velmi vydařený.
Jedenáct dní jsme společně trávili v osvědčeném rekreačním středisku
Kamínka. To se nachází nedaleko Kroměříže a je obklopeno lesy, kde se dají
báječně hrát hry. Kuchyně je tu opravdu vynikající, a tak si na své přišel každý
táborník.
Tentokrát jsme byli na
Stopě zločincům, kteří nám ukradli náš táborový
poklad. Každý den jsme do tajných schránek
dostávali indicie napomáhající nám k dopadení
těch
správných
padouchů.
Všech
šest
detektivních kanceláří mělo velmi schopné a až
neskutečně bystré detektivy, díky kterým jsme
celotáborový poklad nakonec všichni šťastně
našli. Počasí k nám bylo vstřícné a kromě pár
přeháněk jsme měli samé prosluněné dny, kdy
byl prostor třeba i pro vodní bitvy.
Moc se na všechny táborníky těšíme
zase za rok, kdy nás čekají táborové
„Velké zámořské objevy“. Doufáme, že
poplujete s námi!
Za táborové vedoucí
Michaela Dolanská
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Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Trnava ve školním roce 2016/2017
Na první schůzi SRPŠ v letošním školním roce byly odhlasovány změny, které plynou se změn v
občanského zákoníku. Mezi ně patří zejména přeměna sdružení na spolek a změna názvu, který je
nyní Spolek rodičů a přátel školy, tedy SRPŠ. Za jednotlivé třídy byli pro školní rok 2016/2017
zvoleni tito zástupci rodičů: Petr Štěpaník (1. třída), Lucie Janotová (2.třída), Romana Malčíková
(2.třída), Andrea Hrabicová (3.třída), Marcela Pšenčíková (3.třída), Věra Marková (4.třída), Martin
Žůrek (4.třída), Brigita Dovrtělová (5.třída), Magda Chrastinová (5.třída), Silvie Danová (6.třída),
Adéla Pavelková (6.třída), Veronika Žůrková (7.třída), Karel Havlíček (7.třída), Andrea Doleželová
(8.třída), Jana Gajdošíková (9.třída)
Předsedou klubu pro nadcházející školní rok byl zvolen Karel Havlíček, místopředsedkyní Veronika
Žůrková, pokladníkem Andrea Doleželová a zapisovatelkou Jana Gajdošíková. Do Školské rady byl
jako zástupce rodičů zvolen Petr Štěpaník. Na vlastní žádost z důvodu pracovního vytížení skončila ve
funkci pokladníka Božena Hanulíková, která tuto činnost zajišťovala pro sdružení po dobu 20ti let.
Jménem spolku a rodičů bych jí chtěl za její práci a pomoc při zajištování akcí pro ZŠ v Trnavě
poděkovat.
Stejně jako v předchozích letech bude Spolek rodičů a přátel školy pokračovat ve finanční podpoře při
nákupu školních pomůcek, vybavení a zajištění akcí pro žáky ZŠ v Trnavě. SRPŠ podporuje např.
pitný režim dětí ve škole, soutěže, hodiny plavání dětí na 1. stupni, Trnavský běh, Přespoláček,
lyžařský výcvik, lampionový průvod s ohňostrojem, dětský karneval , školu v přírodě, zakončení
školního roku a letní tábor. I v letošním školním roce bude spolek organizovat soutěž o nejhezčí dýně,
lampionový průvod s ohňostrojem, mikulášskou nadílku s programem, reprezentační ples ZŠ, dětský
karneval a slavnostní zakončení školního roku.
Z každé třídy by měli být ve spolku nejméně dva zástupci rodičů, proto bych chtěl požádat rodiče z 1.,
8. a 9. třídy, aby se domluvili a doplnili své zástupce. Jména prosím nahlaste v kanceláři ZŠ v Trnavě.
Organizace jednotlivých akcí vyžaduje pomoc i ze strany rodičů, kteří nejsou zástupci ve spolku, a rád
bych touto cestou poprosil rodiče o větší iniciativu a pomoc při přípravě a účasti.
Hlavní akcí v celém školním roce je XIV. Reprezentační ples Základní školy, který se bude konat
20.1. 2017. Svou osobní účastí na plese nejen podpoříte kulturní činnost v obci, příjemně se pobavíte,
ale také finančně podpoříte děti ve škole, které potom mohou jet např. na kurz plavání, lyžařský
výcvik nebo školu v přírodě. Bez peněz získaných při různých akcích by museli rodiče sami přispívat
více, protože škola sama nemůže všechny aktivity pro děti financovat v rámci svého rozpočtu.
Karel Havlíček

SDH Trnava
Sezónu jsme začali 16. 4. 2016 brigádou v lese, kde jsme dělali OPLOCENKY. 23.4 2016 jsme, jako
každý rok, čistili spolu s ostatními složkami náš potok.
V sobotu 30. 4. 2016 jsme se zúčastnili XXIII. Mezinárodní hasičské poutě na Sv. Hostýně, kde jsme
poprvé reprezentovali náš sbor novou zástavou.
Sportovní hasičskou sezónu začali muži účastí na druhé pohárové soutěži ve Slušovicích , 7.5.2016,
zde nás reprezentovaly celkem tři družstva A, B, C - kteří vznikli z řad odrostlých dětí Soptíků.
O týden později 14.5.2016 se naše mladé družstvo dorostu účastnilo pohárové soutěže o Slavičínský
pohár a 22.5.2016 při HŘE PLAMEN v Otrokovicích, vyhráli 3.místo. Toto družstvo reprezentuje
jak v kategorii dorostu, tak jako muži C..
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Již tradičně následovalo první kolo požárního sportu 11. okrsku, kterou letos pořádal SDH Podkopná
Lhota na hřišti v Trnavě dne 28. 5. 2016. Prvního kola v požárním sportu se účastnily naše ženy A,
které vybojovaly 1. místo, naši muži se účastnili v zastoupení dvou týmu A a B. Muži A skončili na 2.
místě a muži B obsadili 10. místo.
10. 6. muži A a C se zúčastnili noční soutěži v
Leskovci, štěstí jim nepřálo a obojí si dovezli
ENKO.
Další den 11 . 6. 2016 jsme se poprvé zúčastnili
Pohárové soutěže v Zádveřicích v kategorii nad
35 let, ženy vybojovaly 5. místo a muži 6. místo.
Tento den se jako každý rok konala i noční
soutěž v Zádveřicích, kde jsme se účastnili v
sestavě pěti sportovních družstev . Ženy A
vyhrály 3. místo.
19.6.2016 se muži C zúčastnili pohárové soutěže ve Francově Lhotě, kde měli prostřik na proudnici a
tudíž skončili na 14. místě.
25.6.2016 jsme se účastnili celkem tří soutěží, a to:
pohárové soutěže na Veselé, v kategorii nad 35 let naši muži vyhráli 2.místo. V kategorii muži jsme
opět byli v zastoupení tři družstev, ale na pohár nedosáhli. V kategorii ženy, ženy A vyhrály 1. místo.
Po skončení soutěže na Veselé, jsme se přemístili do Valašských Příkaz, kde v kategorii dorosti , naši
vyhráli 1. místo s časem 16:127s. Pak následovala noční soutěž ve Valašských Příkazech, kde nás
reprezentovali v kategorii muži všechny tři družstva, ale na umístnění jim časy nestačily.Mužům to
nedalo a přejeli na další Noční soutěž do Loučky, kde muži C s časem 16:96s obsadili 4.místo a muži
A s časem 17:38s skončili na 5.místě.
2.7.2016 se konal sraz Trnav – a to v Trnave meste na Slovensku. Bylo to již dvacáté druhé setkání.
Srazu Trnav se účastnilo celkem 5 Trnav a to: Trnava u Třebíče, Trnava u Hradce Králové, Trnava u
Zlína, Trnava mesto a Trnava pri Laborci. Po slavnostním nástupu družstev se začalo soutěžit.
Nejprve byly na řadě štafety 8x50m ve dvou pokusech, pak následovaly požární útoky, také po dvou
pokusech. Ve štafetách se naši muži umístili na 3.místě, v požárním útoku se umístili na krásném
2.místě. Celkově skončili na krásném 3. místě. Jako každý rok soutěžní klání opět vyhrála Trnava u
Třebíče.
2.7. jsme také účastnili Pohárové soutěže na Hrobicích, kde v kategorii ženy, naše ženy B vyhrály
4.místo a v kategorii nad 35 let naše ženy opět vyhrály 4.místo :-). Soutěže se zúčastnili i muži B, ale
moc se jim nedařilo, měli menší problémy na koši.
Další den tj. 3.7.2016 naši muži a ženy neváhali a vydali se na další soutěž, a to do Seninky, kde v
kategorii nad 35 let muži bohužel nedokončili, měli problém na proudu, a ženy vyhrály 2.místo. V
kategorii ženy, naše ženy B vyhrály 3.místo. V kategorii muži jsme se účastnili ve dvou týmech muži
A a C, bohužel s časem, který dosáhli, nedosáhli na první tři stupínky.
16.7. se muži C vydali na Jihovalašskou noční ligu do Poteče, kde se jim moc nezadařil útok.
23.7.2016 jsme se účastnili již námi blízké soutěže v Kašavě, a to družstvo žen B a tři družstva mužů.
Bohužel v Kašavě se nám nedařilo, nedovezli jsme žádný pohár.
30.7. se naši muži C účastnili Pohárových soutěží v Karolince a Dubkové.
6.8. se konalo další kolo Jihovalašské noční ligy ve Vysokém poli, zde naši muži C útok nedokončili z
důvodu prasknutí hadice, účastnily se i ženy A, útok dokončily s časem 21:50, kterým dosáhly na
7.místo.
13.8.2016 jsme se účastnili velmi oblíbené pohárové soutěže nad 35 let na Březové, kde bohužel naši
muži skončili na 7.místě, v loňském roce byli druzí, ale naše ženy vyhrály 3.místo. Ženy si polepšily
ze 4.místa na 3.
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Jako SDH nejen sportujeme, ale děláme i další aktivity, a to:
29.5.2016 jsme měli u příležitosti Pouťe v Trnavě otevřený stánek s občerstvením
28.8. jsme při konání Barumky otevřeli dva stánky s občerstvením
30.-31.8. se konala brigáda na tréninkovém hřišti, kde dáváme dokupy naše zázemí
V průběhu celého roku děláme sběr Elektra.
10.9. rozloučení s naší Avii, účastnili se všichni hasiči mladí, starší a všichni co se kolem
hasiče točí a pomáhají nám.
Všem našim hasičům dobře sloužila od roku 1976.

Co plánujeme :
8.10.2016 – Burčákový pochod 2016
12.11.2016 – Pohodová zábava 2016

Pozvánka:
„Chtěli bychom Vás tímto pozvat na Hasičskou zábavu, která se uskuteční 12.listopadu 2016, k
tanci a poslechu bude hrát skupina KOSOVCI“
Bc. Vlasta Chmelařová

Zásahová jednotka:

31.7.2016 – blesková povodeň. Za pomoci občanů jsme plnili pytle pískem a naši
hasiči je rozváželi potřebným, odstraňovali větve a nánosy pod mosty. Druhý den
čistili kanály, studny, příkopy, cestu.
19.8.2016 – technická pomoc Podkopná Lhota – pátrání po pohřešované osobě
28.8.2016 – požár lesního porostu na Grůni. Jako jediná posádka jsme vyjeli na místo požáru. Naši
hoši i TATRA se dočkali obdivuhodných slov od velitele zásahu profesionálních hasičů ze Zlína.
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Rozjezd roku za námi a před námi plno příprav, učení a tréninků.
24.3. zkoušky odbornosti těch nejmenších hasičů u nás na zbrojnici. 13 dětí bojovalo a prokazovalo
své znalosti pro získání odznáčku odbornosti STROJNÍK junior. Zkoušející byli Pavel Zbranek, Radek
Matušů a Zuzana Fotterová. Do řad mladých hasičů nám přibyl strojník junior: Patrik Gill, Viktorie
Žurková, Tomáš Holík, Filip Mozga, Tomáš Kalivoda, Klára Vajďáková, Kateřína Vajďáková,
František Holík, David Gajdošík, Jakub Chrastina, Veronika Řezníková, Amálie Pavelková a Natálie
Havlíčková. Všem moc blahopřejeme a zkoušejícím děkujeme za čas a trpělivost.
14.3. byl termín odevzdání výtvarných
děl našich dětí do soutěže "Požární
ochrana očima dětí", účastníme se každý
rok a letos máme tu velkou čest Vás
seznámit s dílem LUCIE
VAJĎÁKOVÉ, která ve své kategorii
vyhrála Zlínský kraj a v celkovém
hodnocená republiky se umístila na
nádherném 2.místě. Slavnostní předání
bylo 17.6.2016 v Přibyslavi.
BLAHOPŘEJEME a přejeme spoustu
takových velkých úspěchu ve výtvarné
tvorbě.
Seznámíme Vás s aktivitou dětí :
soutěže : 2.4. Štípský Beránek poprvé letos se mám podařilo v tak velké konkurenci dosáhnou na
pohárová místa a to v kategorii mladších žáku "A" 3. místo, "B" 11.místo, starší "A" 10.místo, starší
"B" 17. místo
1.5. pohárová soutěž v Bohuslavicích mladší 1.místo, starší "A" 6. a starší "B" 10.místo
7.5. pohárová soutěž ve Slušovicích mladší 1. místo, starší "A" 2. a starší "B" 5.místo
20.-22.5. druhá část okresního kola hry Plamen - rozděleno na tři dny. Pátek byl věnován štafetám
jednotlivců, kde o své umístěni
bojovali : Jakub Chrastina,
František Holík, David
Gajdošík, Viktorie Žurková,
Kateřina Vajďáková a ve starší
kategorii Iveta Vyvlečková.
Sobotní den byl věnován druhé
části kola hry Plamen. Mladší
starší žáci - štafeta CTIF, štafeta
dvojic, štafeta 4x60 a dva
pokusy požárních útoků. V
celkovém hodnocení zlínského
kraje s podzimní části a
celoroční činnosti se mladší žáci
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umístili na 8.místě a starší na 5.místě. Neděle byla věnována dorostu. Poprvé jsme se účastnili s
družstvem dorostů, po štafetách 4x100, štafetách jednotlivců na 100m a požárních útocích vybojovali
3.místo. Možnost se poprát o své umístění ve štafetě jednotlivců měli : Jiří Vajďák, Martin Vajďák,
Pavel Gerža, Zdeněk Matulík, Daniel Rafaja a Natále Hájková
28.5. Okrsková soutěž pořádaná Podkopnu Lhotou na Trnavském hřišti. Dětem se sčítal čas štafety
dvojic, štafety 4x60 a požárního útoku. Mladší "A" 2.místo, "B" 10.místo, starší "A" 3.místo, "B"
5.místo.
11.6. pohárová soutěž v Provodově tam se dětem náramně dařilo mladší 1.místo, starší "A" 1.místo,
"B" 5.místo.
18.6. pohárová soutěž Želechovice mladší 5.místo, starší "A" 1.místo, "B" 5.místo
25.6. pohárová soutěž na Veselé starší 6.místo a
mladší 4.místo
2.7. pohárová soutěž Hrobice mladší 1.místo,
starší "A" 2.místo, "B" 9.místo
3.9. pohárová soutěž Neubuz mladší 4.místo, starší
"A" 5.místo, "B" 8.místo
17.9. pohárová soutěž v Uble mladší "A" 6 .místo,
"B" 11 .místo, starší "A" 2.místo, "B" 8.místo.
necelá hodina doma a přejezd na noční soutěž O
Bochořskou Sovu (Bochoř u Přerova). Tato soutěž
je mezi dětmi oblíbená mladší 18.místo z
52.družstev, starší "A" 22.místo, "B" 20.místo z 57.družstev.
Konec sezóny je 31.8. a my jsme se museli z řad našich soptíku rozloučit dovršení 15 let s Ivetou
Vyvlečkovou a Simonou Chrastinovou. Děkujeme jim za odvedenou práci a dosažené výsledky jako
mladé hasičky.
brigády: 16.4. úpravy kolem potoka na hasiščské hřišti pod Podkopnou Lhotou
23.4. čištění našeho potoka Trnávka
výšlap: 15.-16.7. na sv.Hostýn v letošní roce šlo 30 poutníků z toho 16 dětí, na večerní špekáček za
námi dojelo cca 15 našich fanoušků.
plánované akce do konce kalendářního roku: 15.10.
podzimní část Hry Plamen, 22.10. Pojezdová soutěž, 19.11.
výlet do Prahy s muzikálem Ať žijí Duchové - pro všechny
mladé hasiče (do 18 let), 26.11. fotbálek a ukončená roku
formou diskotéky.
dorosti: začátkem dubna se začali pravidelně scházet pro
přípravu na sezónu. První společná soutěž Slušovice, 3.místo
Plamen , 1.místo v kategorii dorost Valašské Příkazy. Jako
muži „C“ a dorost start na 16 soutěžích. Pavel Gerža, Martin
Vajďák, Daniel Rafaja, Zdenek Matulík, Jiří Vajďák, Natálie
Hájková, Tom Váhala. Výpomoc plamen Kryštof Žurek,
doplnění muži „C“ David Matušů a Jiří Katrňák.
Sezóna jak sami vidíte byla velmi náročná ale i úspěšná. Jsme rádi, že máme tolik mladých hasičů.
vedoucí mladých hasičů: Eva Vajďáková, Pavel Váhala, Helena Březíkova a Zdeněk Březík (dorost)
Děkujeme všem co nám jakýmkoli způsobem pomáhají s dětmi.
Veškeré dění, plánované akce a soutěže najdete na stránkách www.sdhtrnava.cz
Eva Vajďáková
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BLESKOVÁ POVODEŇ TRNAVA 31.7.2016

Omlouváme se za špatnou kvalitu fotek,
zachyceno mobilem.
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Střelecký oddíl
Začátkem školního roku vrcholí sezona kulových zbraní a začíná sezona
vzduchových zbraní. Takže můžeme hodnotit a pohlédnou do budoucna.
V minulém zpravodaji jsme informovali o nominaci Jakuba Gerycha na MČR
konané v Plzni. Tam Jakub solidním výsledkem obsadil 18. místo.
Současně se už střílela malorážka, kde Marek Grebeníček a Michal Matějčný
střílel výsledky k nominaci na Český pohár talentované mládeže. 2. kolo se konalo v Ostravě a 3. kola
v Plzni. Mezi 2. a 3. kolem se konalo týdenní soustředění v Sezemicích. Zúčastnil se ho Marek
Grebeníček a Michal Matějčný. Toto soustřední organizovalo RSCM Ostrava. Jen pro zajímavost se
vystřílelo munice za 120 tisíc Kč. Žádný klub by nebyl schopen tak intenzivně trénovat. Soustředění
se konalo z důvodu přípravy na 3. kolo konané v Plzni. Po 3. kole bylo finále konané taktéž v Plzni.
Účastnit se ho mohli pouze pozvaní dle dosažených výsledků. Do tohoto kola se probojoval pouze
Marek Grebeníček. Ve finále se umístil Marek v polovině startovního pole. Ale dle tréninku se
předpokládalo, že by se mohl Marek umístit mezi 10. a 15. místem. V této konkurenci mladší
účastníci „ztrácejí nervy“. Ale tuto kategorii mohou Marek a Michal střílet ještě další 4 roky.
V průběhu ČPTM se Jakub Gerych zúčastnil 2 závodů z malorážky, aby měl výsledky k nominaci na
MČR. Michal a Marek měli nominaci jistou, ale Jakub na nominaci čekal. Nominaci nakonec dostal a
patřil mezi nejmladší účastníky MČR. Jeho nominace přispěla k vytvoření družstva SSK ZŠ Trnava na
MČR, které se konalo opět v Plzni. Michal slušným výsledkem s nástřelem 563 obsadil 39. místo a
Marek s nástřelem 559 obsadil 52. místo. Jakub s nástřelem 533 obsadil 85. Místo. Za sebou nechal
Jakub i starší a zkušenější závodníky. V družstvech jsme obsadili 20. Místo. Myslím, že se nemáme za
co stydět. Za 3-4 roky mohou tito borci ukázat co v nich je.
V říjnu nás čeká první závod, který se koná už 8. 10. 2016 v Březolupech. Poté následuje soustředění
v Ostravě, kterého bychom se měli také účastnit. Současně se bude rozjíždět Krajská liga mládeže.
Závody jsou určeny těm nejmladším, aby také zažili atmosféru závodů.
Rád bych pozval nové zájem o tento zajímavý sport na tréninky, které se konají v tělocvičně ZŠ
Trnava ve dnech úterý a čtvrtek v čase 16-17 hodin.
Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ Trnava za podporu, a také Středisku vrcholového sportu v Ostravě.
Bez jejich zapůjčených zbraní bychom nebyli konkurenceschopní a bez přídělu nábojů by to pro nás
nebylo finančně neúnosné.
Držte nám palce, ať se nám daří minimálně tak dobře jako dosud.
Radek Soukup

TJ SOKOL TRNAVA – žáci
Na podzim minulého roku jsme založili družstvo mladších žáků, po roce tréninků a pár odehraných
přátelských utkaní jsme se přihlásili do soutěže.
Mladší žáci hrají svá utkání na šířku fotbalového hřiště v počtu hráčů 7+1 do ročníku narození 2004.
V prvním ročníku zatím sbíráme zkušenosti a proti týmům, které jsou složeny i z několika obcí a
trénují spolu pět let, zatím mnoho šancí nemáme, ale i tak se snažíme a bojujeme.
Budeme rádi, když se přijdete na naše zápasy podívat a podpořit nás.

24

Trnavský zpravodaj
Naše zápasy:
2.10. 10,30hod TRNAVA – Jasenná
7.10 16.00hod Březová – TRNAVA
16.10 10.30hod TRNAVA – Hřivinův Újezd
23.10. 10.00hod Pozlovice – TRNAVA
30.10. 10.30hod TRNAVA – Slušovice
Od září máme v Trnavě další dětské družstvo „přípravku“ tuto trénuje David Sedláček, a s kterým
chceme od příštího ročníku taky začít hrát soutěžní zápasy.
Rádi mezi sebou uvítáme další fotbalisty a fotbalistky. Přijďte na trénink, který máme vždy ve středu a
v pátek od 16,30 do 18.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Petr Pavelka

SK Lyžařský klub Trnava
Vážení přátelé, příznivci lyžování a zábavy,
držíme se hesla: komu se nelení, tomu přeje sněžení. Členové
lyžařského klubu jsou aktivní po celý rok, a tak věříme, že nás
sněhová nadílka letos potěší. V dubnu proběhl sběr železného
odpadu. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří přispěli,
pomáhá nám to. O týden později jsme se aktivně účastnili
čištění Trnávky, které pořádá Obecní úřad.
V sobotu 11. 6. 2016 jsme uspořádali již 10. ročník
pohádkového lesa Po stopách Trnavského
loupežníka Píšťalky. Počasí nám nakonec přálo, a
tak se akce zúčastnilo 150 dětí v doprovodu
dospělých. V cíli na lyžařském svahu jsme tak
přivítali na 500 lidí, kteří si přišli užít odpoledne plné
her, soutěží, opékání špekáčků a sladkých odměn.
Spousta členů holduje mimo zimní sezónu cyklistice.
Společně jsme si své síly poměřili na Tour de beer,
kde jsme lyžaře reprezentovali v týmových dresech.
Co se týče lyžařského svahu, upravili jsme prostor
nástupní stanice, provedli jsme běžnou údržbu
vleku. Bohužel nám už tři sezóny po sobě nepřeje
počasí, a tak jsme nelyžovali a museli jsme zrušit
naplánované akce Běh kolem Trnavy a lyžařské
závody Od smrka důle. V letošním roce slavíme 35
let od založení Lyžařského klubu Trnava. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem lidem, sponzorům a
také Obecnímu úřadu Trnava za přízeň a podporu.
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Připravované akce:
•
•
•
•

Srdečně všechny zveme na Drakiádu na lyžařském svahu v neděli, 2. října 2016 od 13.00
hodin.
Sběr železného odpadu proběhne v sobotu, 22. října 2016 v dopoledních hodinách. Železný
odpad připravte prosím až v SOBOTU RÁNO před Váš dům. Děkujeme.
V pátek 9. prosince proběhne Valná hromada SK lyžařského klubu.
V pátek 3. února 2017 Vás zveme na 14. ples Lyžařského klubu, začátek v 19,30 hodin
v tělocvičně Základní školy v Trnavě. Hraje skupina KOSOVCI. Jako vždy na Vás čeká
bohatá tombola, dobré občerstvení, zábava a překvapení večera. Vstupenky budou v prodeji
od 23. 1. 2017 v ZŠ Trnava.
Přejeme Vám krásný podzim a těšíme se na setkání s Vámi na
některé z našich akcí a na lyžařském svahu v Dolansku.
Jiří Dolanský
předseda SK Lyžařský klub Trnava z.s

SK Lyžařský klub Trnava bude provádět

v sobotu 22. října 2016
v dopoledních hodinách

SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU
Železný odpad připravte prosím až
v SOBOTU ráno před Váš dům.
Prosíme dřív ne, jinak nám ho vyzvedne někdo jiný
Sběr provedeme i na Trnavských pasekách.
Děkujeme

Základní škola Trnava pořádá
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Sběr starého papíru
KDY: 10. - 17. října
začíná pondělkem odpoledne, končí dalším pondělím ráno
CO: svázaný papír
KDE: dvůr ZŠ, kontejnery
Soutěží každá třída jednotlivě,
počítáme kg/na jednoho žáka, podzimní i jarní sběrové týdny se sčítají.

Sběr nebezpečných odpadů z domácností
V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden ve vaší obci
"Sběr nebezpečných odpadů z domácností"
akce proběhne v sobotu 15.10.2016 od 7.30 do 10.40 hod.
1. Trnava - u čp. 285 - bytovky "Dolansko" 730 - 800 hod.
2. Trnava - u čp. 85 - nad Lipkami 805 - 830 hod.
3. Trnava - na točně Rozcestí 835 - 900 hod.
5. Trnava - u čp. 28 - u pekárny - horní konec 905 - 930 hod.
4. Trnava – horní konec – točna autobusu 935 - 1000 hod.
5. Podkopná Lhota - budova školy 1005 - 1040 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:
· olejové automobilové filtry · plechovky se zbytky barev ·
· monočlánky · autobaterie · zářivky · znečištěné láhve a sklo od chemikálií · zbytky
přípravků na hubení škůdců a postřiky · staré kosmetické přípravky · staré léky · vyjeté
motorové oleje · mořidla a rozpouštědla · plastové obaly a nádoby od škodlivin ·
opotřebované pneumatiky · hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou · obaly od sprejů ·
televizory · rádia · ledničky · domácí elektrospotřebiče ·
· objemný odpad · ( koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, ...) ·
· odpady zeleně · stavební odpady · klasický kovový šrot, dřevo ·
Jelikož tyto sběry ve vaší obci budou organizovány každoročně, není důvod, aby některé z
těchto nebezpečných odpadů končily v popelnicích, velkobjemových kontejnerech, kamnech
a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové odpady vlastní, využije
této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.
Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci děkuje
Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.
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Plánované akce
2. 10. Drakiáda na lyžařském svahu
10.-17. 10. Sběr starého papíru
15. 10. Sběr nebezpečného odpadu
22. 10. Sběr železného odpadu
25. 10. Lampionový průvod
12. 11. Pohodová zábava 2016
2. 12. Rozsvěcování vánočního stromku

Společenská kronika
Narození:

Úmrtí:

Tobiáš Onderka 1/2016

Drahomíra Vajďáková 19.4.2016

Matyáš Výmola 5/2016

Emil Juřík 1.6.2016

Laura Hanulíková 6/2016

Josef Matůšů 22.6.2016

Adam Lukeš 6/2016

Ludmila Ondrašíková 29.6.2016

Tobiáš Bečica 6/2016
Zdeněk Březík 7/2016

Sňatky:
Šlahařová Gabriela a Stanislav Tomšů
Gajdošíková Ivana a David Lukeš
Alena Gerychová a David Drábek
Marie Učníková a Petr Formánek
Petra Dolanská a Roman Bezděk
Petra Klhůfková a Martin Slováček
Jan Srovnal a Markéta Jabůrková
Tomáš Bečica a Pavla Halašková
Lukáš Bečica a Stanislava Labajová
Vojtěch Marušák a Petra Lukešová
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