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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 15. 9. 2016 

 

Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen dílčí přezkum hospodaření obce Trnava za rok 

2016. Přezkumné období od 1. 1. 2016-30. 6. 2016. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s dílčím přezkumem hospodaření obce Trnava za rok 

2016. Přezkumné období od 1. 1. 2016-30. 6. 2016. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvu obce Trnava byla předložena starostou obce Technickou ekonomická studie 

odkanalizování obce Trnava, která řeší kanalizaci obce jako, gravitační, tlakovou a 

decentrálních ČOV. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na gravitační 

kanalizaci. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo od SK Podkopná Lhota, jednatel pan V. Podéšť návrh na 

odkoupení fotbalového hřiště za cenu 3.999.000,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s přesunutím vyjádření k předložené nabídce až po konání 

Valné hromady TJ Sokol Trnava. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem statického posudku u mostu u č. p. 196 

pod autobusovou Točnou. Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nabídka na opravu mostu 

od firmy MSS projekt s.r.o. na pořízení projektové dokumentace v hodnotě 55.660,-Kč a 

získání dotačních prostředků na opravu mostu. 

Předpokládaný náklad na opravu mostu činí cca 500.000,- - 1.000.000,- Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zahájením zadání projekčních prací opravy mostu. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou firmy MSS projekt s.r.o. na zpracování 

Hlavních prohlídek mostů, mostních listů a mostní archiv mostů ve správě obce Trnava, tak 

aby bylo dosaženo souladu s platnou legislativou. Nabídková cena 74.000,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo s nabídkou firmy MSS projekt s.r.o. na zpracování Hlavních prohlídek 

mostů, mostních listů a mostní archiv mostů ve správě obce Trnava, tak aby bylo dosaženo 

souladu s platnou legislativou. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem akce „Protipovodňová ochrana obce 

Trnava“ v rámci OPŽP, osy 1, specifického cíle 1.4, Životního prostředí 2014-2020. 

V hodnocení projektu bylo dosaženo maximálního počtu bodů 90/90 a doporučení pokračovat 

v projektu zadáním PD. Výše dotace činí 85 % stavebních nákladů, náklady na PD, VŘ, 

odborné posudky jsou součástí dotace. 
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Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou Regionální rozvojové agentury pro rozvoj 

Východní Moravy na získání dotace  „Rozvoj sociálního bydlení v obci Trnava“. Dotace 

spočívá ve výstavbě sociálního bytu 2+kk v domě č. p. 314. Dotace činí 90 % stavebních 

nákladů. Náklady na PD bytu 2+kk činí 58.000,-Kč dle nabídky Ing. Arch. Miroslava Baleja. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou Regionální rozvojové agentury pro rozvoj 

Východní Moravy na získání dotace  „Rozvoj sociálního bydlení v obci Trnava“. Dotace 

spočívá ve výstavbě sociálního bytu 2+kk v domě č. p. 314. Dotace činí 90 % stavebních 

nákladů. Náklady na PD bytu 2+kk činí 58.000,-Kč dle nabídky Ing. Arch. Miroslava Baleja. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou Regionální rozvojové agentury pro rozvoj 

Východní Moravy na získání dotace  „Jazyková a polytechnická učebna, řešení 

bezbariérovosti ZŠ Trnava“.. Dotace činí 90 % stavebních nákladů. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí nabídkou Regionální rozvojové agentury pro rozvoj Východní 

Moravy na získání dotace  „Jazyková a polytechnická učebna, řešení bezbariérovosti ZŠ 

Trnava“.. Dotace činí 90 % stavebních nákladů. Starosta obce zajistí výběrové řízení na PD 

stavby. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou Regionální rozvojové agentury pro rozvoj 

Východní Moravy na získání dotace  „Environmentální učebna, přírodovědný pavilon ZŠ 

Trnava“. Dotace činí 90 % stavebních nákladů.  

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí nabídkou Regionální rozvojové agentury pro rozvoj 

Východní Moravy na získání dotace  „Jazyková a polytechnická učebna, řešení 

bezbariérovosti ZŠ Trnava“. 

Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo možnost uspořádat výběrové řízení na akci: „Oprava 

budovy tělocvičny ZŠ Trnava“ externí firmou. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s organizací výběrového řízení na akci: „Oprava budovy 

tělocvičny ZŠ Trnava“ externí firmou. 

Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo možnost uspořádat výběrové řízení na akci: „Trnava-

oprava místní komunikace“ externí firmou.  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s organizací výběrového řízení na akci „Trnava-oprava místní 

komunikace“ externí firmou. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo od Satturn Holešov spol. s r. o.  návrh přílohy smlouvy č. 

01/2010 ke smlouvě č.047/07/TKR/SP ke smlouvě servisu a provozování TKR Trnava, 

navýšení provozního poplatku z 96,51 Kč na 138,18 Kč z důvodu navýšení programové 

nabídky. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem od Satturn Holešov spol. s r. o.  přílohy smlouvy č. 

01/2010 ke smlouvě č.047/07/TKR/SP ke smlouvě servisu a provozování TKR Trnava, 

navýšení provozního poplatku z 96,51 Kč na 138,18 Kč z důvodu navýšení programové 

nabídky. 

 



Trnavský zpravodaj 
 

5 

 

Obecní zastupitelstvo obdrželo od GB-geodezie, spol. s r. o. smlouvu o „Dodávce a ochraně 

údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě“. 

Obecní zastupitelstvo se smlouvou od GB-geodezie, spol. s r. o. „Dodávce a ochraně údajů 

katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě“. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost firmy Zaremba na odkoupení pozemku p. č. 3075/2 k.ú. 

Trnava u Zlína před sídlem společnosti Zaremba Stav Group SE. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 3075/2 k. ú. Trnava u Zlína 

za následujících podmínek: Firma Zaremba Stav Group SE předloží projektovou dokumentaci 

pro  územní/stavební povolení na dopravní napojení a parkoviště při objektu č. p. 400, k. ú. 

Trnava u Zlína včetně vyjádření Policie ČR, ŘSZK, M. Ú. Vizovice. Dopravní napojením 

nesmí vzniknout žádná újma současným uživatelům obecního pozemku. Zaremba Stav Group 

SE provede stavbu  na vlastní náklady. Na základě kolaudace převede vybudovaná dopravní 

zařízení bezplatně obci Trnava. Za část pozemku, jehož přesná výměra bude známa až po 

vytvoření GP zaplatí tržní cenu v místě obvyklou, stanovenou soudním znalcem. Bylo již 

projednáno 17. 3. 2014, usnesení č. 14. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Marie Kalivodové o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 18. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Marii Kalivodové. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní L. Fylyk o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 18. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní L. Fylyk. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace ZŠ Trnava  na běžeckou akci 

Trnavský vrch, 24. ročník o částku 4.000,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace ZŠ Trnava. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Klubem rodičů a přátel dětí a školy 

na akci Nejhezčí dýně v rámci oslav 28. 10. 2016 částku 3.000,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Klubu rodičů a přátel dětí a školy. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Honebním společenstvem Trnava 

vrchy o částku 10.000,-Kč na krmivo pro zvěř. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace HS Trnava vrchy-krmivo pro zvěř. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace organizací Hvězda z.ú. , projekt 

Domov seniorů. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace pro Hvězda z.ú., projekt Domov seniorů 

částku 2.000,-Kč. V domově trvale žije paní L. M. z Trnavy. 
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Ředitelka ZŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí finančního daru, účelově 

určeného na dětský tábor Kamínka Roštín ve výši 24.000,-Kč. Dále žádá o schválení převzetí 

věcného daru-zeměpisné mapy v celkové výši 13.710,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru, účelově určeného na  dětský tábor 

Kamínka Roštín ve výši 24.000,-Kč. Dále schvaluje převzetí věcného daru-zeměpisné mapy 

v celkové výši 13.710,-Kč. 

Ředitelka ZŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí finančního daru, účelově 

určeného na nákup cen Trnavský vrch, 24. ročník ve výši 9.000,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru, účelově určeného na nákup cen 

Trnavský vrch, 24. ročník ve výši 9.000,-Kč. 

Ředitelka MŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí finančního daru, účelově 

určeného na rozvoj vzdělávání, školství a podpory mládeže ve výši 20.000,-Kč od Kresta 

Racing, s. r. o. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru, účelově určeného na rozvoj 

vzdělávání, školství a podpory mládeže ve výši 20.000,-Kč od Kresta Racing, s. r. o. 

Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 3.900,- 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 3.900,-Kč 

Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen návrh na změnu poplatků za pronájem sportovní 

místnosti nad tělocvičnou ZŠ Trnava na 87,50,-Kč/hod. Od poplatků by byly osvobozeny děti 

do 15 let. 

Obecní zastupitelstvo schvaluje předložený  návrh na změnu poplatků za pronájem sportovní 

místnosti nad tělocvičnou ZŠ Trnava na 87,50,-Kč/hod. Od poplatků by byly osvobozeny děti 

do 15 let. 

Na základě pravomoci starosty obce dávám na vědomí OZ následující rozpočtová opatření 

učiněná v měsíci srpnu: 

- Položková změna rozpočtu v důsledku srpnových povodní a to 93.000,-Kč – přesun 

v rámci položek rozpočtu. 

- Rozpočtové změny za měsíc září: 

- Navýšení výdajů o 19.000,-Kč na volby do Zastupitelstva ZK. 

- Navýšení výdajů o 10.000,-Kč lavičky hřbitov. 

- Navýšení výdajů o 6.000,-Kč finanční dar, vítání občánků. 

- Navýšení výdajů o 15.000,-Kč úhrady sankcí jiným rozpočtům. 

- Navýšení výdajů o 15.000,-Kč dotace volejbal. 

- Navýšení výdajů o 50.000,-Kč těžba dřeva. 

- Snížení výdajů    o 50.000,-Kč pěstební činnost v lese. 

- Navýšení příjmů o 24.000,-Kč dotace volby Zastupitelstvo ZK. 
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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. V měsíci září došlo k dalšímu výkladu 

vyhlášky a zřízení výkladové komise MV CŘ. 

Obecní zastupitelstvo zatím nebude vydávat novou vyhlášku upravující noční klid. 

Firma E-oN Distribuce, a. s. žádá o zřízení věcného břemene pro přípojku NN pro pana Janů. 

Návrh smlouvy byl schválen dne 10. 12. 2014 na částku 500,- Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro přípojku 

NN pana Janů. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost manželů Mahďákových o zřízení služebnosti, na 

pozemek p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína v majetku Obce Trnava, povolení vjezdu ke stavbě 

RD na p.č. 1322/55 a 1328/3 k. ú. Trnava u Zlína. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s řízením služebnosti na p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína 

v majetku obce Trnava. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ředitelky ZŠ Trnava o povolení výjimky zřizovatelem 

z počtu žáků v ZŠ dle § 23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4 vyhlášky č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Dále byla předána Výroční zpráva o činnosti ZŠ 

Trnava. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky zřizovatelem z počtu žáků v ZŠ dle § 23 

odst. 3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a zavazuje se k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ Trnava 

dle § 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona a bere na Vědomí Výroční zprávu o 

činnosti. ZŠ Trnava. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Martina Fottery o změnu  pořízení změny 

územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 1724, 1726 a 17723/1 k. ú. Trnava 

u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. Fottery. Tato žádost bude 

prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, která bude zpracována v letošním roce. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Ing. Romana Kalivody o změnu  pořízení změny 

územního plánu Trnava a to přesunutí plochy technické infrastruktury TE111 v severní části 

obce, na pozemku p. č. 1112 k. ú. Trnava u Zlína, mimo plochy individuálního bydlení. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana R. Kalivody pod podmínkou 

kladného vyjádření firmy E.oN a majitelů okolních pozemků ke měně umístění plochy 

technické infrastruktury TE111. Následně tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  

ÚP Trnava, která bude zpracována v letošním roce. 
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Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh změny úředních hodin O. Ú. Trnava a to 

pondělí  08:00 – 11:30  12:30 – 17:00 

Středa   08:00 – 11:30  12:30 – 17:00. 

Obecní zastupitelstvo se změnou úředních hodin O. Ú. Trnava: 

pondělí  08:00 – 11:30  12:30 – 17:00 

středa   08:00 – 11:30  12:30 – 17:00. 

Dne 30. 9. 2016 končí pracovní poměr na O. Ú. Trnava pan Václav Barbořák. Obecnímu 

zastupitelstvu je navrženo na uvolněné místo uspořádat výběrové řízení – údržbář. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním výběrového řízení na uvolněné místo údržbáře 

s podmínkou, aby nový zaměstnanec vlastnil řidičské oprávnění skupiny C+T. 

Dne 31.11.2016 končí pracovní smlouva panu Jiřímu Kremzovi, který je zaměstnán na 

O. Ú. Trnava jako dělník v rámci dotovaného místa Úřadem práce Zlín. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením pracovní smlouvy panu Jiřímu Kremzovi. 

Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny 

svatební obřady v roce 2017: 18.3., 15.4., 13.5., 10.6., 7.7., 8.7, 12.8, 19.8., 30.9., 28.10., 

18.11. a 30.12. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny 

svatební obřady v roce 2017: 18.3., 15.4., 13.5., 10.6., 7.7., 8.7, 12.8, 19.8., 30.9., 28.10., 

18.11. a 30.12. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost SDH Trnava o zaslání dvou členů SDH na získání 

řidičského oprávnění skupiny C z důvodu rozšíření výjezdové skupiny JPO V. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vysláním jednoho člena SDH do autoškoly pro řidiče SDH, 

kterou provádí HZS ČR, výcvikové středisko Hlučín. 

Společenské akce v obci: 25. 11. Lampionový průvod, 26. 11. 2016 Vítání občánků, 2. 12. 

Rozsvícení vánočního stromu, 4. 12. Setkání důchodců 

Sběr nebezpečných odpadů proběhne dne 15. 10. 2016 od 07:30 do 10:40 hod. 

Dne 20. 9. 2016 bude slavnostně oceněna paní Věra Matůšů za svou činnost v Obecní 

knihovně Trnava zástupci Zlínského kraje a pracovníky Krajské knihovny Františka Bartoše 

ve Zlíně. 

Při dílčím přezkumu hospodaření obce Trnava za rok 2016. Přezkumné období od 1. 1. 2016 - 

30. 6. 2016 byly zjištěny dílčí nedostatky v odměňování zastupitelů obce. Odměňování 

zastupitelů obce se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev v platném znění dle přílohy č. 1. k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.. 
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Starosta obce je odměňován měsíčně, jako uvolněný člen zastupitelstva obce, za výkon 

funkce (pevná složka), starosty, dle sloupce 1. Dále příplatek podle počtu obyvatel obce 

poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5 dle sloupce 8 ve výši  určující počet 

obyvatel nad 1000 do 3000, dále je připočtena odměna za matriku dle § 1 odst. 3 písm. c) NV 

37/2003 Sb. a bez příplatku podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle 

sloupce 9 až 12 uvedené v sloupci 13. 

Místostarostka obce je odměňována měsíčně, jako neuvolněný člen zastupitelstva obce, bez 

dalších příplatků za výkon funkce (pevná složka), místostarosty, dle sloupce 6 ve výši 8.005,-

Kč a bez příplatku podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 

až 12 uvedené v sloupci 13. 

Předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, předseda stavebního výboru, 

předseda kulturního výboru jsou odměňováni měsíčně,  jako neuvolnění členové 

zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, dle sloupce 10 ve výši  

určující počet obyvatel nad 1000 do 3000, činí maximální pevná složka odměny 1194,-Kč a 

včetně příplatku podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 

12 dle uvedené výše odměny v sloupci 13 činí maximální pevná složka odměny 192,-Kč. 

Zastupitelé obce, jako členové zřízených výborů jsou odměňováni měsíčně, jako neuvolnění 

členové zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, dle sloupce 11 ve 

výši  určující počet obyvatel nad 1000 do 3000, činí maximální pevná složka odměny 938,-Kč 

včetně příplatku podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 

12 dle uvedené výše odměny v sloupci 13 činí maximální pevná složka odměny 192,-Kč. 

Zastupitelé obce jako  neuvolnění členové zastupitelstva obce, za výkon funkce člena 

zastupitelstva obce jsou odměňováni měsíčně dle sloupce 12 ve výši  určující počet obyvatel 

nad 1000 do 3000, činí maximální pevná složka odměny 384,-Kč  včetně příplatku podle 

počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 12 dle uvedené výše 

odměny v sloupci 13 činí maximální pevná složka odměny 192,-Kč. 

Dále v zápise ze dne 16. 12. 2015 jsou zavádějícím způsobem označeny orgány obce názvem 

komise. Ve skutečnosti se jedná o Finanční výbor a Kontrolní výbor. V zápise ze dne 

13. 11. 2015 jsou výbory označeny správně. 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2016 

Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh smlouvy o smlouvě budoucí, umístění trafostanice 

v rámci investiční akce „Trnava, p. Novák, venk. VN, TS, kab. NN“ na p.č. 3039 v k.ú. 

Trnava u Zlína s vlastnickým právem obce Trnava. 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí, umístění 

trafostanice v rámci investiční akce „Trnava, p. Novák, venk. VN, TS, kab. NN“ na p. č. 3039 

v k.ú. Trnava u Zlína s vlastnickým právem obce Trnava. V územním plánu je navrženo 
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umístění TS v prostoru pod stávajícím VN, v prostou p. č. 1125/7, 1125/10, 1125/12, 1112 a 

1113 k. ú. Trnava u Zlína. Navrhované umístění TS je v rozporu s plánovaným rozšířením 

místní komunikace a s plánovanou výstavbou kanalizace. Výstavbou TS nebude možné 

vybudovat sjezd na p. č. 1112 k. ú. Trnava u Zlína. V prostoru plánované TS je vedeno 

plynové potrubí. Navrhované umístnění TS by svým ochranným pásmem narušilo 

uvažovanou liniovou zástavbu RD. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí sdělení paní Marie 

Bořutové k umístění TS. 

Starosta obce seznámil zastupitele s možností bezúplatného převodu pozemku p. č. 1104 k. ú. 

Trnava u Zlína v majetku Státního pozemkového úřadu – ČR. Pozemek je v trase plánované 

splaškové kanalizace, rozšíření místní komunikace, případných sjezdů na přilehlé pozemky. 

Na pozemku se nachází  plynové potrubí, sdělovací vedení, elektrické vysoké napětí, a lez zde 

uvažovat s umístěním energetického koridoru pro posílení stávající elektrické sítě. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1104 k. ú. Trnava u 

Zlína v majetku Státního pozemkového úřadu – ČR. Pozemek je v trase plánované splaškové 

kanalizace, rozšíření místní komunikace, případných sjezdů na přilehlé pozemky. Na 

pozemku se nachází plynové potrubí, sdělovací vedení, elektrické vysoké napětí, a lez zde 

uvažovat s umístěním energetického koridoru pro posílení stávající elektrické sítě. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo veřejnou nabídku Státního pozemkového úřadu – ČR na 

odkup pozemku p. č. 3086/5 k. ú. Trnava u Zlína za cenu 3069,-Kč.  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou Státního pozemkového úřadu – ČR na odkup 

pozemku p. č. 3086/5 k. ú. Trnava u Zlína za cenu 3069,-Kč. Pozemek se nachází v místě 

uvažované výstavby chodníků a splaškové kanalizace. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost firmy Fagus, a. s., zastoupené panem Vladimírem 

Podéšťěm na zřízení služebnosti (věcného břemene) příjezdu na vybudované panelové 

komunikaci na p. č. 916/2, 995/2, 936/2 a 937 k. ú. Trnava u Zlína. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízení služebnosti (věcného břemene) průjezdu na 

vybudované panelové komunikaci na p. č. 916/2, 995/2, 936/2 a 937 k. ú. Trnava u Zlína. 

Výše náhrady služebnosti bude stanovena na příštím veřejném zasedání OZ. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Jiřího Dolanského o prodej pozemku p. č. 323/1, 

č. lv. 10001 o výměře 25 m
2
, který je ve vlastnictví obce Trnava. 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s žádost pana Jiřího Dolanského o prodej pozemku p. č. 

323/1, č. lv. 10001 o výměře 25 m
2
, který je ve vlastnictví obce Trnava. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o zaslání objednávky pro vestavbu dodávky DA-Fiat 

Ducato na firmu PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o. V původním požadavku SDH 

nebylo započteno DPH 43.323,-Kč.  

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zasláním objednávky pro vestavbu dodávky DA-Fiat Ducato 

na firmu PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o. V původním požadavku nebylo započteno 

DPH 43.323,-Kč. Rozdíl bude řešen v rámci vnitřního rozpočtového posunu. 
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Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem prodeje požárního vozu AVIA A30. 

Nabídka byla uveřejněna na úřední desce s ukončením VŘ dne 21. 10. 2016 s tím, že nikdo o 

vůz neprojevil zájem. Obecnímu zastupitelstvu byla navržena ekologická likvidace vozu 

s následným zrušením vozu v registru vozidel. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí ekologickou likvidací vozu s následným zrušením vozu AVIA 

A30 v registru vozidel. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Pavlíny Katrňákové o prodloužení nájemní 

smlouvy v bytovém domě č. p. 314. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Pavlíny Katrňákové. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Štěpána Lukáše o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 326. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Štěpána Lukáše. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Marcely Gerychové o prodloužení nájemní 

smlouvy v bytovém domě č. p. 314. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Marcely Gerychové. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Radka Vajďáka o prodloužení nájemní smlouvy 

v bytovém domě č. p. 314. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu panu Radku Vajďákovi. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace ředitelkou Mateřské školy Trnava na 

vánoční besídku MŠ Trnava 2016 o částku 5.000,-Kč na nákup hraček a pohoštění. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutím dotace na vánoční besídku MŠ Trnava 2016, 

částku 3.000,-Kč na nákup hraček. Dotace nebude použita na pohoštění. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o paní ředitelky MŠ Trnava Marcely Hanulíkové o 

rozpočtové opatření pro MŠ z důvodu nákupu 1 ks mycího dřezu a 2 ks nerezových regálů 

v celkové výši 43.000,-Kč. Svou žádost podložila protokolem o kontrole KHS Zlín. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením pro MŠ z důvodu nákupu 1 ks 

mycího dřezu a 2 ks nerezových regálů v celkové výši 43.000,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o paní ředitelky ZŠ Trnava Mgr. Heleny Vývodové o 

rozpočtové opatření pro ZŠ z důvodu opravy převodovky a hřídele převodovky ČOV ve výši 

78.000,-Kč a opravy motoru výtahu ve výši 36.000,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s žádostí o paní ředitelky ZŠ Trnava Mgr. Heleny Vývodové o 

rozpočtové opatření pro ZŠ z důvodu opravy převodovky a hřídele převodovky ČOV ve výši 

78.000,-Kč a opravy motoru výtahu ve výši 36.000,-Kč. 
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Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Pavla Blahy o odkup části pozemku p. č. 931/7 k. 

ú. Trnava u Zlína v majetku pana P. Blahy do vlastnictví obce o rozloze cca 137 m
2
. Svou 

nabídku odůvodňuje umístěním účelové komunikace, která vede na přilehlé pozemky. Svůj 

pozemek si chce oplotit. 

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s odkupem cca 137 m
2
  oddělených z p. č. 931/7 v majetku 

pana P. Blahy v k. ú. Trnava u Zlína. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku pana Roberta Suchánka na zastřešení schodiště MŠ 

Trnava v ceně 53.500,- Kč.  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vybudováním zastřešení schodiště MŠ Trnava panem 

Robertem Suchánkem ve výši 53.500,-Kč.  

Na základě pravomoci starosty obce dávám na vědomí OZ následující rozpočtová opatření 

učiněná v měsíci listopadu:  

- Rozpočtové změny za měsíc listopad: 

- Navýšení příjmů o 389.000,-Kč, Prodej dřeva 

- Navýšení výdajů o 7.000,-Kč les. 

- Navýšení výdajů o 46.000,-Kč rozpočet MŠ 

- Navýšení výdajů o 114.000,-Kč rozpočet ZŠ 

- Navýšení výdajů o 4.000,-Kč knihovna, plyn 

- Navýšení výdajů o 10.000,-Kč dotace myslivci 

- Navýšení výdajů o 14.000,-Kč nová okna nebytové prostory 

- Navýšení výdajů o 8.000,-Kč odborné posudky 

- Navýšení výdajů o 53.000,-Kč odpady 

- Navýšení výdajů o 45.000,-Kč Sběrný dvůr 

- Navýšení výdajů o 64.000,-Kč Mzdové odvody zastupitelé 

- Navýšení výdajů o 100.000,-Kč Mzdy zaměstnanci 

- Navýšení výdajů o 70.000,-Kč Služby obec 

- Navýšení výdajů o 50.000,-Kč Průtoková dotace ZŠ 

- Navýšení příjmů o 50.000,-Kč Průtoková dotace ZŠ 

- Navýšení výdajů o 38.000,-Kč Lyžaři, železo 

- Navýšení příjmů o 36.000,-Kč Lyžaři, železo 

 

Na základě pravomoci starosty obce dávám na vědomí OZ následující rozpočtová opatření 

učiněná v měsíci říjnu:  

- Rozpočtové změny za měsíc říjen: 

- Navýšení příjmů o 40.000,-Kč Lesní hospodářství, poradenství 

- Navýšení výdajů o 74.000,-Kč Lesní hospodářství, poradenství 

- Navýšení výdajů o 3.000,-Kč Dotace klub rodičů, lampiónový průvod 

- Navýšení výdajů o 9.000,-Kč Tisk zpravodaje 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnami rozpočtových opatření. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo oznámení, že koncem roku 2016 končí povinnost O2 Czech 

Republic a.s. provozovat veřejný telefonní automat (VTA). V případě, že obec má zájem o 
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zachování VTA je nutno uzavřít smlouvu o provozu VTA za příspěvek 1.000,-Kč bez DPH 

měsíčně.  

Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s uzavřením smlouvy na provoz VTA na rok 2017. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost od SK Lyžařský klub Trnava, z. s. o povolení 

uspořádání plesu a bezplatný pronájem tělocvičny ZŠ. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s konáním plesu dle platné legislativy, ale nesouhlasí 

s bezplatným pronájmem tělocvičny ZŠ.  

Ředitelka Mateřské školy Trnava oznámila uzavření budovy ve den školních prázdnin 26. 10. 

– 27. 10. 2016. 

Ředitelka Základní školy Trnava oznámila vyhlášení volného dne ředitele školy na 18. 11. 

2016. 

Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost firmy Fagus, a. s. o schválení umístění ČOV na 

pozemku uvnitř firmy Fagus, a. s. a umístnění odpadního potrubí přes pozemek obce do 

místní vodoteče  Trnava-Luhy.  

Starosta obce vyzval žadatele o doplnění žádosti, ten, však tak neučinil do doby konání 

veřejné schůze OZ. Žádosti takto nelze vyhovět. 

Dne 1. 11. 2016 byl přijat na uvolněné pracovní místo údržbáře obce Trnava pan Radek 

Vajďák  

Dne 15. 9. 2016 obdržela obec Trnava platební výměr za opožděné tvrzení daně od FÚ pro 

Zlínský kraj. 

Starosta obce seznámil zastupitele z výhercem výběrového řízení na zpracovatele „Trnava – 

ČOV a splašková kanalizace“ Recprojekt, s. r. o. 

 

Nové posezení LČR, s. p. 

LČR, s. p. postavily nové posezení 

na „Žárské pasece“. K posezení se 

dostanete z Hořanska po „Žárské 

lesní cestě“ za bývalou hájenkou č. 

p. 100 vlevo nebo z Luhů  po lesní 

cestě pod vlekem Skiareálu Trnava-

Luhy odbočení vpravo. 
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Adventní jarmark Slušovice 

Dne 26. 11. 2016 se uskutečnil 

tradiční Adventní jarmark ve 

Slušovicích, který pořádá Mikroregion 

Slušovicko. Naše obec se podílela 

prodejem výborných „Trnavských 

palačinek“, které prodávaly Bohumila 

Chmelařová a Lenka Vajďáková. 

Děkujeme za skvělou reprezentaci 

obce. Starostové Mikroregionu se těší 

na příští rok. 

 

Svatební obřady v naší obci v roce 2016 

V působnosti naší matriky Trnava se konalo celkem 41 svatebních obřadů. V Podkopné Lhotě 

se konaly 3 svatební obřady. V kostele Navštívení Panny Marie se konalo 7 církevních 

obřadů, z toho 4 obřady byly za účasti alespoň jednoho z nastávajících manželů z Trnavy 

nebo Podkopné Lhoty. Na RS Trnava Luhy se konalo 8 obřadů, z toho tři obřady se týkaly 

občanů Trnavy nebo Podkopné Lhoty. V Pivovaru Vraník se konalo 23 obřadů, z toho jedna 

svatba byla mezinárodní s přítomností tlumočníka, bohužel ani jeden obřad se netýkal občanů 

Trnavy nebo Podkopné Lhoty. Pro náš matriční úřad to představovalo 21 sobotních dnů. Na 

rok 2017 je již nahlášeno 21 svatebních obřadů, dokonce se v jeden den budou konat tři 

obřady a to není ještě konec roku 2016! Pro vaši představu v okolních obcích, kde je veden 

matriční úřad, není ročně více jak 10 svatebních obřadů bez rozlišení civilních nebo 

církevních s tím, že matriku vede samostatný zaměstnanec Obecního úřadu.  

 

Vítání občánků 

V letošním roce proběhlo 

vítání občánků na jaře a na 

podzim. Celkem bylo do 

naší obce přivítáno 13 

občánků. 
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      Nezaměstnanost v obci Trnava: leden–listopad 2016 

   

Měsíc evidovaní uchazeči 
podíl nezam.      

v % 

Leden 44 5,46 

Únor 41 5,20 

Březen 37 4,68 

Duben 29 3,51 

Květen 26 3,19 

Červen 23 3,06 

Červenec 27 3,59 

Srpen 26 3,46 

Září 22 2,93 

Říjen 25 3,19 

Listopad 26 3,46 

   

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  

   Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově 

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a 

rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních 

akčních skupin (MAS). S jejich pomocí se opravovaly kulturní domy, místní komunikace 

nebo modernizovala zemědělská technika. Nově se budou podílet na budování rodinných a 

komunitních center, budou podporovat školská zařízení, agroturistiku nebo regionální výrobu. 
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„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou 

rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR 

Václav Pošmurný. Motivací pro jejich založení je podle něj především snaha spojit partnery 

v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje 

jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním 

udržitelnosti, ale především je propojuje. 

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské 

sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). V rámci svých aktivit vytváří 

strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto 

strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v 

rámci Místní akční skupiny..  

V současnosti je počet 

Místních akčních skupin 180, 

a to v územní působnosti 

5 873 obcí, v nichž žije 6,1 

milionu obyvatel, což je 58 

procent populace České 

republiky. Jejich činnost je 

financována z Integrovaného 

regionálního operačního 

programu (IROP), členských 

příspěvků, půjčkami, granty 

a úvěry krajů nebo výnosy 

organizace, které Místní 

akční skupiny poskytují.  

Na našem území je aktivní Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, která sídlí na 

městském úřadě ve Vizovicích. Pokud se o nás chcete dozvědět více, nebo se stát naším 

členem, navštivte internetové stránky www.masvas.cz. 
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Svozový kalendář na rok 2017 (Trnava, Podkopná Lhota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávičky z mateřské školičky 

Dovolte, abych Vás všechny zase po nějakém čase pozdravila a 

napsala pár řádků o životě v naší Mateřské škole.  Čas je 

neúprosný, plyne jako voda. Tak v poklidu  plynou i dny v 

naší mateřské škole, nabité spoustou akcí a činností, které 

obohacují nejen děti, ale i rodiče a paní učitelky. 

V podzimních měsících proběhly ve školce již tradiční akce, 

zejména společné odpolední tvoření s rodiči, také jsme se vydali 

na výlet do zlínského kina a tradiční vycházky do okolních lesů 

jsou nedílnou součástí výchovně-vzdělávací práce naší mateřské 

školy. V rámci podtématu o zdravém životní stylu proběhla již 

tradiční akce ,,Zdravá 5“ a přednáška o dentální hygieně, určená 

nejen dětem, ale i rodičům. Předškolní děti se s chutí zapojují do 

společných tvořivých činností, probíhá pravidelná logopedická péče a v měsíci listopadu jsme 

se věnovali přípravě programu na akci ,,Rozsvěcování vánočního stromu“. Chtěla bych velmi 

poděkovat  dětem, pí. učitelkám i ostatním zaměstnancům za pomoc při přípravě této velmi 

úspěšné akce. Své vystoupení si  děti zopakovaly v neděli 4. 12., kde své vystoupení 
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předvedly v plné své kráse trnavským seniorům a také jim předaly vlastnoručně vyrobená 

vánoční přáníčka. 

Pomalu jsem se dostala až k poslednímu měsíci 

v roce, který je akcemi opravdu bohatý. Společně s 

dětmi jsme se pustily do pečení a zdobení 

vánočních perníčků, Ježíškovi jsme pomohly 

nastrojit stromeček, jeden den se z nás staly krásní 

zlobiví čertíci, navštívil nás Mikuláš s čertovskou a 

andělskou družinou s krásným divadelním 

představením a rozdal dětem připravené dárečky. 

Všichni se velmi těšíme na  vánoční besídku s rodiči a v neposlední řadě na příchod Ježíška 

s dárky pro naši školku. 

Chtěla bych Vám všem poděkovat za pomoc a spolupráci s naší školkou, popřát co 

nejklidnější prožití vánočních svátků a do Nového roku popřát zdraví a pokoj v duši a co 

nejvíce radosti nejen z Vašich dětí. 

,,Na nebi létají v podvečer andělé, 

pod bílou peřinou spí celá zem. 

Šťastné a veselé Vánoce všem.“ 

 

Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ 

Trnava 

 

 

 

 

 

Ze základní školy  

Blíží se Vánoce, na které se všichni moc těšíme! 

Podzim ve škole jsme prožili ve sportovním duchu : Ve středu 5. října se konal XXIV. ročník 

okresního přeboru v přespolním běhu Trnavský vrch. Zúčastnilo se ho 143 závodníků. Nejlepšími 

z Trnavy byli Kryštof Žůrek (7. místo) a Veronika Havlíčková (20. místo). Blahopřejeme jim a 

děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!  

Každoročně se konává v následujících dnech po „velkém“ běhu i závod pro žáky z první až páté třídy. 

Letos jsme připravili novou trať a závod nazvali „Trnavský  přespoláček“. Tato akce však neproběhla 

kvůli nepříznivému počasí. Snad nám to příští rok vyjde. 
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 V polovině října jeli čtvrťáci s paní učitelkou Adélou Pavelkovou na dopravní hřiště do Malenovic, 

kde si prověřili své znalosti a dovednosti z dopravní výchovy.  

Podzimní prázdniny  jsme začali večerním lampionovým průvodem, výstavkou vyřezávaných dýní,  

ohňostrojem, oblíbeným gulášem a slavnostním předáváním Slabikářů letošním prvňáčkům – a jako 

každé prázdniny i tyto nějak rychle utekly. 

 Žáci šesté a sedmé třídy absolvovali zajímavý preventivní program, který pro ně připravila Unie 

Kompas.  

Svátek svatého Martina jsme si zpříjemnili tradičními svatomartinskými rohlíčky, kterých se nám ve 

škole sešlo opravdu hodně. Dělení o rohlíčky (spolu s bílým oblečením všech dětí i dospělých )  bylo 

velmi přátelské a milé. Pro děti z prvního stupně ještě proběhl aktivní program zaměřený k postavě 

svatého Martina v provedení Centra pro rodinu Vizovice. 

 Koncem listopadu jeli žáci druhého stupně do Kongresového centra ve Zlíně na výchovný koncert 

Filharmonie Bohuslava Martinů. Menší děti cestovaly do Městského divadla ve Zlíně na pohádku.  

Listopad jsme ukončili přípravou výrobků na školní jarmark. Ten proběhl v den rozsvícení vánočního 

stromečku a Mikulášské nadílky. Výtěžek z jarmarku věnujeme adopci zvířat na Lešné. Den předtím 

se konala v tělocvičně tradiční Mikulášská překážková dráha pro děti ze školy i ze školky. Ve škole, 

školce  a v obci pak naděloval Mikuláš s čerty a anděly (deváťáci) v pondělí  5. prosince. 

V úterý 6.prosince jsme hned od rána spolupracovali s panem Patíkem z BESIPU, který všechny 

příchozí poučil o správném označení za šera a pro druhou a třetí třídu měl  program k dopravní 

výchově. Předběžně je domluvena  i přednáška pro důchodce.  

Ve středu 7. prosince jsme přijali milé pozvání z mateřské školky pro prvňáčky na Mikulášský 

program s nadílkou. 

 V pátek  9. prosince vystoupili naši třeťáci na besídce v Podkopné Lhotě. Koncert žáků hudebního 

oboru ZUŠ proběhne v pondělí  12. prosince.  

Do konce kalendářního roku pojedou žáci druhého stupně do divadla a všichni se zúčastníme 

preventivního programu Vzpoura úrazům 20. prosince.  

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný rok 2017! 

Za celou školu Mgr. Helena Vývodová 

Mikulášský turnaj v minivolejbale 

V pondělí 5. 12. 2016 jsme pořádali velký turnaj 

v minivolejbale pro celou školu. Hra, kterou 

trénujeme jak v hodinách tělesné výchovy, tak ve 

sportovních kroužcích je pro děti velmi přitažlivá. 

Začíná se formou přehazované u těch nejmenších a 

postupně se do hry zapojují volejbalové prvky, takže 

žáci ve čtvrté třídě začínají již odbíjet míče podle 

volejbalových pravidel.  
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Turnaje se opravdu účastnila skoro celá škola. V kategorii 1.–3. třída to bylo 22 dvojic, které hrály ve 

čtyřech skupinách. Vítězové skupin hráli velké finále o 1.–4. místo , ti  kteří se umístili na druhém 

místě hráli malé finále o 5.–8. místo. Po dvou hodinách jsme měli toto pořadí: 

 

Kategorie I.–III. 
 

     
1. Uhlíř, Mika 

 
2. 

2. Vrlíčková, Hrabicová 3. 

3. Mozga, Doleželová 2. 

4. Dovrtěl, Koval 
 

3. 

5. Gill, Holík 
 

2. 

6. Brhel, Mozga 
 

2. 

7. Divilková, Adámková 2. 

8. Bečicová, Vogeltanzová 2. 
 

V druhé kategorii soutěžilo 18 párů. Hrálo se stejným způsobem jako u nejmenších sportovců. A takto 

to dopadlo: 

 

Kategorie IV.–V. 

 

   
1. Chrastinová, Uhlířová  5. 

2. Polaštík, Mika 5. 

3. Chrastina, Gajdošík 5 . 

4. Pavelková R., Vajďáková Kl. 4. 

5. Vrána, Suchánek 4. 

6. Hlavsa, Kopl 4. 

7. Dovrtělová, Vajďáková 5. 

8. Marek, Matúšů 4. 
 

Nakonec se utkala družstva žáků 6.–8. třídy. Naši deváťáci bohužel nehráli, protože měli mikulášské 

úkoly ve škole. Jejich andělsko-čertovská družina vedená Mikulášem měla práci na celé dopoledne. 

Úroveň tohoto posledního turnaje byla samozřejmě na nejvyšší úrovni Po vzájemném souboji šestnácti 

dvojic je vykrystalizovalo následující pořadí: 
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Kategorie VI.–VIII. třída 

 

   
1. Žúrek, Váhala 7. 

2. Matulík, Pecháček 6. 

3. Hánová, Vaščáková 
6 

4. Daňová, Hložková 6. 

5. Sedláčková, Hanáčková 7. 

6. Gerych, Rafaja 7./8. 

7. Matúšů, Vajďáková 8. 

8. Bečicová, Jakubová 6. 
 
Tento, pro naši školu, mladý sport si nachází stále více příznivců. Na trénink chodí ve středu již 24 

dětí od 1. do 5. třídy. A to je dobře. Připravujeme se na jarní turnaje, které bychom, tak jako loni chtěli 

obsadit a úspěšně zde reprezentovat Trnavu. Bude se jezdit většinou v neděli, náš turnaj budeme 

organizovat v dubnu a to bude určitě sobota. 

Lubomír Vývoda, učitel TV 

 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TRNAVĚ 

Dobrovolné sdružení rodičů, jejichž děti navštěvují Základní školu v Trnavě, funguje již od roku 2003. 

Členy spolku jsou rodiče žáků školy, z nichž jsou vybráni zástupci rodičů za jednotlivé třídy. Tito 

zástupci se schází několikrát ročně na členských schůzích k projednání požadavků školy na využití 

finančních prostředků, získaných činností spolku ve prospěch žáků školy, a organizaci akcí, 

pořádaných spolkem společně se Základní školou. 

Mezi cíle Spolku rodičů a přátel školy patří: 

 působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině 

 seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou 
rodičů při jejich naplňování 

 seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich 
vyřizování, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí 

 předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti 

jednotlivých druhů, škol institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se z pohledu rodičů k 
právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže 

 aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve 
školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži 

 

Spolek se podílí na zajištování a financování celé řady akcí v rámci Základní školy v Trnavě, jako jsou 

např. nákup školních pomůcek, pitný režim dětí ve škole, soutěže, plavání dětí na 1. stupni,  Trnavský 



Trnavský zpravodaj 
 

22 

 

běh, Přespoláček, lyžařský výcvik, lampionový průvod s ohňostrojem, dětský karneval, škola v přírodě 

a letní tábor.  Kromě toho se spolek  podílí organizačně na mikulášské nadílce s programem pro děti a 

organizuje reprezentační ples ZŠ a dětský karneval a slavnostní zakončení školního roku. 

Přehled rozpočtu spolku v posledních několika letech: 

Školní rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Příjem:      

Školní ples 49 835,00 45 750,00 69 450,00 63 094,00 

Sběr papíru 19 112,00 15 835,00 20 951,00 18 975,00 

Členské příspěvky 13 800,00 15 900,00 16 650,00 18 150,00 

Ostatní 27 150,00 29 524,00       36 703,00 25 986,00 

Výdej:     

Plavání   9 933,00   9 693,00 10 840,00 17 140,00 

Adopce   4 922,00   4 926,00   4 929,00 4 929,00 

Lyžařský vycvik 34 702,00 - 47 894,00 - 

Pomůcky, nábytek ZŠ 36 949,00 15 079,00 12 452,00 - 

Škola v přírodě - -       55 040,00 36 750,00 

Pitný režim   5 024,00   3 242,00   8 075,00 4 032,00 

Ostatní 10 484,00 35 773,00 22 410,00 26 286,00 

 

Vzhledem k tomu, že rodiče žáků ZŠ  jsou dobrovolnými členy spolku, mají také právo se vyjadřovat 

k činnosti spolku a podávat podněty a návrhy týkající se nejen spolku, ale také Základní školy 

v Trnavě, jejího vedení a učitelského sboru, a žádat vyjádření k nim. Spolek má také svého zástupce 

ve Školské radě, kde jsou dále zástupci Základní školy a obce. Prosíme rodiče, aby aktivně této 

možnosti využívali, abychom stále vyvíjeli úsilí ke zlepšování možností a podmínek pro naše děti. 

Budeme také rádi, když rodiče doplní aktuální stav zástupců rodičů na členských schůzích, kde nám 

pořád chybí několik rodičů za 1., 4., 8. a 9. třídu. Pokud máte zájem o aktivní účast na činnosti spolku, 

přihlaste se u ředitelky školy pí. Vývodové. 

Závěrem dovolte, abychom vás pozvali na XXIV. Reprezentační ples Základní školy v Trnavě, který 

se koná v pátek 20. ledna 2017 od 20.00 hod v tělocvičně školy. Na plese vystoupí hudební skupina 

Hallo Band, děti Základní školy s orientálními tanci a tanečníci s ukázkami latinsko-amerických tanců 

a break dance. Novinkou tohoto plesu bude slavnostní zahájení plesu žáky 9. třídy, kteří zatančí 

společně polonézu a poté přivedou na taneční parket i své rodiče. Věříme, že se plesu zúčastníte 

v hojném počtu, pozvednete společenskou úroveň akce a vaší účastí přispějete dětem na další školní 

pomůcky a akce v rámci školy. 

V neděli 22.ledna.2017 od 14.00 hod se také již tradičně uskuteční Dětský karneval s kouzelným 

programem a klauny Jájou a Pájou. Během odpoledne bude samozřejmě dětská diskotéka s 

opravdovými karnevalovými rytmy a Škola kouzel Jirky Hadaše s ukázkou modelování 

balónků Balloon Twisting. 

Ing. Karel Havlíček 

předseda spolku 
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SOPTÍCI 

Konec roku je tady a nám přísluší Vás informovat o 

dalším dění v řadách Soptíků od posledního vydání 

zpravodaje. 15. 10 Hra Plamen podzimní část kola v 

Zádveřicích. Zde byly dvě disciplíny. ZPV - závod 

požární všestrannosti a PÚ CTIF - požární útok CTIF. 

Mladší, pro slabý počet dětí, se účastnili jen s jedním 

družstvem a to ZPV na 13. místě do jarního kola jdou z 

18. místa. Starší ZPV – 5. místo. PU CTIF – 6. místo, 

celkovým počtem bodů jdou do jarního kola z 5. místa.  

22. 10. Pojezdová soutěž 11. okrsku mladší 3. místo, 

starší "A" 2. místo a starší "B" 4. místo. na konci této soutěže se letos poprvé hodnotila celá sezóna 11. 

okrsku tzv. Grand Prix - starší dostali pohár za 3. místo, mladší pohár za 1. místo plus velký putovní. 

Celkově jsme obdrželi v jeden den 5 pohárů. Velký úspěch!!! 

28. 10. Brigáda v lese - pálení klestí 

19. 11. Uspořádán výlet do Prahy s její prohlídkou a muzikálem Ať  žijí duchové. Byl to celodenní 

výlet s návratem v nočních hodinách. Děkujeme 

všem co byli s námi a pomohli nám s dohledem na 

ty nejmenší. 

Do konce roku nás čeká jen ukončená formou 

diskotéky. 

Naše velké poděkování patří všem co nám 

jakkoli pomáhají s dětmi, s údržbou jejich 

techniky, včetně přepravy na soutěže. 

Pokud byste měli zájem stát se mladým hasičem a 

máte věk do 15 let, kontaktujte vedoucí mládeže: 

Pavel Váhala, Helena Březíková a Eva Vajďáková. 

Na fotky a dění kolem hasiče se můžete podívat na stránkách www.sdhtrnava.cz nebo se stát členem 

naší Facebookové skupiny FanClub SDH Trnava a tím mít přehled o akcích. Psát můžete na 

sdhtrnava@email.cz, fotky – www.sdhtrnava.rajce.idnes.cz  

Eva Vajďáková 

SDH Trnava  

S příchodem konce roku se blíží pro naše 

muže a ženy ukončení sportovní sezóny 2016.  

3. 9. se naše tři družstva zúčastnila námi velmi 

blízké Pohárové soutěže v Neubuzi. V 

zastoupení ženy A, muži A a muži C. Hasiči z 

Neubuze opět přichystali úkol pro družstva 

před samotným útokem. Letos to bylo pití piva 

http://www.sdhtrnava.cz/
mailto:sdhtrnava@email.cz
http://www.sdhtrnava.rajce.idnes.cz/
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na čas. Naše ženy, i když nevyhrály, v této disciplíně byly nejrychlejší :-). Muži A skončili na krásném 

4. místě. 

17. 9. se naši muži C vydali na pohárovou soutěž do Ubla a 29. 10. do Vések, kde s časem 19,29 

sekund skončili na 18. místě. 

V sobotu 26. 11. se vydali na poslední letošní soutěž do Vrbětic. Tato soutěž je již tradiční a týmy, i 

přes chladné počasí, vyráží na tuto soutěž zkusit štěstí na konci sezóny. Účastnili se naši muži C.  

10. 9. jsem se rozloučili s naší Avii, která nám dobře sloužila  40 let. Účastnily se všechny generace a 

všichni co se kolem hasiče točí a pomáhají.  Všem našim hasičům dobře sloužila od roku 1976. 

8. 10. jsme opět pořádali Burčákový pochod (Chodníčky), kde jsme díky velkému zájmu obsadili 

celkem dva autobusy. Počasí nám přálo, byl to pohodový den. 

15. 10. jsme pořádali SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. Chtěli bychom  poděkovat všem, kteří se do 

této akce zapojili. Celkem za tento rok se sesbíralo 89 ks televizí, 29 ks velkých spotřebičů jako jsou 

pračky, myčky, sporáky,  29 ks lednic včetně mrazáku a 11 ks vaků s drobnými elektrospotřebiči. 

25. 10. se naši hasiči účastnili Lampiónového průvodu v Trnavě. 

28. 10. se konala společná brigáda  s dětmi v obecním lese, kde jsme pálili klestí. Obecnímu úřadu 

jsem ušetřili zhruba 21 tisíc korun.  

12. 11. jsme pořádali Pohodovou Hasičskou zábavu se skupinou Kosovci, kterou příští rok 

zopakujeme a to 18. 11. 2017. Děkujeme za účast na zábavě a lidem co pomáhali při organizaci. 

17. 11. jsme organizovali brigádu opět v lese, ale z důvodu nízké účasti byla brigáda velitelem SDH 

zrušena. Termín brigády jsme si stanovili do konce roku. 

2. 12. se konalo Rozsvěcování vánočního stromečku v Trnavě,  náš sbor byl osloven obecním úřadem 

k výpomoci při organizaci. Naši hasiči opět oblékli masku Mikuláše, Andělů  a Čertů a vyrazili dětem 

rozdat Mikulášskou nadílku do tělocvičny. 

 

5. 12. jsme již tradičně pro děti připravili Mikuláše. Mikuláši, Čerti a Andělé vyrazili do ulic Trnavy a 

Podkopné Lhoty rozdat balíčky hodným dětem a uhlí těm, kteří po celý rok zlobí. 

 

V měsíci listopadu a prosinci jsme se účastnili Valných hromad SDH v  Podkopné Lhotě, Všemině, 

Veselé a Hrobicích.  

 

Co plánujeme : 

6. 1. 2017 – Valná hromada SDH Trnava na 

Obecním úřadě  

7. 1. 2017 –  Účast na Valné hromadě na 

Březové 

14. 1. 2017 – Účast na valné hromadě v 

Neubuzi 

15. 1. 2017– Účast na valné hromadě ve 

Slušovicích 

4. 2. 2017 –  Aktiv na Veselé 

18. 2. 2017 – školení rozhodčích v PS na 

Březové 

25. 2. 2017 - Končiny + masopustní průvod 

29. 4. 2017 – Mezinárodní hasičská pouť na 

Sv. Hostýně 

v měsíci červnu pouť v Trnavě – otevření 

stánku s občerstvením 

V měsíci říjnu  - Sběr elektrospotřebičů, 

Burčákový pochod (chodníčky) 

18. 11. 2017 – Pohodová zábava se skupinou 

Kosovci 

5. 12. 2017 - Mikuláš 
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Rádi bychom Vás chtěli pozvat na Končinovou zábavu 25. 2. 2017 do tělocvičny základní školy 

v Trnavě. K tanci a poslechu bude hrát skupina „Vyhoď blinkr“ 

 

Chtěli bychom tímto poděkovat Obecnímu úřadu za veškerou pomoc a věříme v dobrou 

spolupráci v roce 2017. 

 

„Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům za účast na trénincích, soutěžích, při 

organizaci zábavných akcí a hlavně když je potřeba pomoci, tak jsou k dispozici“ 

 

Ať pocit štěstí, radosti, se v duších Vašich rozhostí,  

když Štědrý den k Vám zavítá, ať láska ve Vašich srdcích ukrytá,  

se mocným proudem vyroní, když zvoneček sváteční tiše zazvoní. 

 

Krásné, pokojné vánoční svátky, zdraví a štěstí v Novém roce 2017  

přeje SDH TRNAVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bc . Vlasta Chmelařová 

 

Zpráva zásahové jednotky SDH Trnava za rok 2016 

22. 2. 2016 – Byl vyhlášen poplach na požár trafostanice v obci Trnava 

25. 3. 2016 – Byl vyhlášen poplach na požár polního porostu v obci Trnava . Po příjezdu na místo 

zásahu byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že se nejedná o požár polního porostu, ale 

pouze  o nedovolené pálení klestí u RD. 

31. 7. 2016 – Blesková povodeň. Za pomoci občanů jsme plnili pytle pískem a naši hasiči je rozváželi 

potřebným. Odstraňovali jsme větve a nánosy pod mosty. Druhý den čistili kanály, studny, příkopy, 

cestu. 

19. 8. 2016 –  Byl naší jednotce vyhlášen poplach na technickou pomoc – pátrání po pohřešované 

osobě v obci Podkopná Lhota . Po příjezdu na místo zásahu, dostala jednotka podrobnější informace 

o pohřešované osobě a započalo se s pátráním v okolí lesů, společně s ostatními jednotkami SDH a 

PČR. Po necelé hodině pátrání byla pohřešovaná osoba nalezena v pořádku. 

28. 8. 2016 – Požár lesního porostu na Grůni. Naší zásahové jednotce byl vyhlášen poplach lesního 

porostu. Jako jediná posádka jsme vyjeli na místo požáru. Naši hoši i TATRA se dočkali 

obdivuhodných slov od velitele zásahu profesionálních hasičů ze Zlína. 

V sobotu 29. 10. 2016 – Naší zásahové jednotce byl vyhlášený poplach na požár zemědělské 

stavby v obci Trnava. Po příjezdu na místo zásahu byl provedený průzkum, při kterém byl zjištěn 

požár přístřešku a střechy zemědělské budovy. Naše jednotka po příjezdu natáhla jeden útočný proud 

„C“. SDH Slušovice v dýchací technice za použití vysokotlakého proudu zahájila hasební práce. Požár 

byl postupně lokalizován a po rozebrání konstrukce a prolévání skrytých ohnisek byl požár 

zlikvidován. Zásahu se účastnil i HZS Zlín. 
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Sportovní střelecký klub 

Na přelomu září jsme na začátku sezóny vzduchových 

zbraní. Taky jsme počátkem školního roku 2016/2017 

přivítali nové zájemce o střelecký sport. Uvidíme, jak jim 

to půjde dál a kdo z nich se vystřílí až na nejvyšší 

stupínky. 

Doposud jsme se zúčastnili čtyř závodů a do konce roku 

nás čekají ještě dva důležité závody. Prvním závodem konaným 8. 10. 2016 v Březolupech byl 

TRADIX CUP. Zde se Marek Grebeníček umístil na 5. místě s celkovým nástřelem 390,4 bodů. Na 9. 

místě se umístil Jakub Gerych s celkovým nástřelem 287 bodů. Dalším závodem konaným 30. 10. 

2016 v Ostravě byl G.P. JSB BOHUMÍN, kde se Marek Grebeníček umístil na krásném 5. místě. 

Následujícím závodem byl VC. OLOMOUCKÉHO KRAJE, který se konal 17. 11. 2016 v Šumvaldu. 

Tam Marek Grebeníček skončil na 5.místě a Jakub Gerych na 9.místě. Poslední závod, kterého  jsme 

se zúčastnili byla MIKULÁŠSKÁ CENA konaná 3. 12. 2016 v Ostravě. Zde Jakub Gerych obsadil 

v silné kategorii krásné 2. místo. 

Další dva závody, kterých se ještě budeme účastnit, se budou konat v Březolupech a v Ostravě. Pokud 

naši mladí závodníci nastřílí alespoň dva dobré výsledky, tak se dostanou na nominaci MČR, která se 

koná v březnu a dubnu roku 2017.  

Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ za podporu a všem co nám fandili a drželi pěsti. Zároveň bych 

Vám chtěl popřát do Nového roku hodně zdraví, štěstí a závodníkům další skvělé úspěchy. 

SSK ZŠ Trnava 

Radek Soukup 

Včelaří Trnava 

Vážení a milí obyvatelé naší obce. Do konce roku 2016 zbývá už jen pár dní a 

tak musím i za včelaře zhodnotit, jak úspěšný pro nás tento rok byl. 

 

Množství medu letos nebylo příliš velké. Na přelomu března a dubna, kdy už 

byla většina stromů v květu, přišly noční mrazíky. Hlavně v údolích a kolem potoků 

mráz květy spálil a to se odrazilo i na množství medu. Včely neměly dost zdrojů, aby se zásobily 

nektarem. Chtěly zásobit samy sebe a pro včelaře už toho moc nezbylo. Co se týká moru včelího 

plodu, který na území naší obce řádil hlavně dva roky zpátky, byl tento rok klidnější. V roce 2015 

muselo 17 včelařů naší obce svá včelstva kvůli této nemoci spálit, letos se tato nemoc vyskytla už jen 

u dvou. Snad v roce 2017 zmizí mor včelího plodu úplně a tento pro včelaře velmi smutný krok 

nebude muset vykonávat vůbec nikdo. Prosím proto všechny včelaře, aby vzorky měli odevzdali do 

konce ledna p. Oldřichu Sulíkovi. Měl bude poté poslána na vyšetření moru včelího plodu a varroazy. 

 

I v příštím roce má Zlínský kraj v plánu uvolnit peníze pro včelaře. O finanční pomoc si 

mohou zažádat začínající i stávající včelaři, a to v rámci programu nazvaného „Podpora včelařství ve 

Zlínském kraji“. Dotace na nákup včelařského vybavení může využít až 100 včelařů. Rozdělí se mezi 

ně milion korun. Zlínský kraj takto včelařům pomáhá již od roku 2006. 

 

Kristýna Hanáčková 
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Trnavští včelaři přejí všem 

občanům příjemné prožití svátků 

vánočních a do nového roku 2017 pevné 

zdraví, pohodu a spokojenost. 

Ať se Vám vše vydaří! 

 

 

Lyžařský klub Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně vás zveme na vánoční koncert 

Trnavské jesličky 
který se koná v sobotu 6. ledna 2017 v 18:00 

hodin v trnavském kostele 
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Společenská kronika 

Úmrtí: 
Josef Hovadík, 30.09.2016 
Luděk Vraník, 19.10.2016 
Emilie Čechová, 19.10.2016 
 

Narození: 
Štěpán Finsterle, 10/2016 
 
Sňatky: 
Jurásek Martin a Bronislava Vrbecká 

 

Otevírací doba 
 

OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA 

Tel : +420 577 988 223 

E-mail: outrnava@avonet.cz 

 

Úřední hodiny: 

Pondělí:  08:00–11:30   12:30–17:00 

Středa:    08:00–11:30   12:30–17:00

 

Místní knihovna na hasičské zbrojnici 

úterý 13:00–16:00 
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