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Veselé Velikonoce
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
Když na velikonoční neděli prší,
na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.

Jaro je tady a probouzející se příroda s ním. A naštěstí na to nemají vliv ani vládní reformy a
tlak médií ani naše podrážděnost a nespokojenost. Ta se začíná projevovat také při jednáních
občanů na OÚ.
A protože už J. A. Komenský říkal: „Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká
stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět“, chci Vám sdělit pár
informací týkajících se chodu naší obce.
Začátkem května bude zahájena oprava silnice od školy nad Rozcestí. Silnice bude uzavřena
etapově, v první fázi se bude opravovat polovina cesty blíž ke kostelu, tzn. ve směru od
Slušovic pravá strana cesty. Doprava bude řízena semafory. Předběžný termín dokončení je
konec září. Co se týká pouti, domluvili jsme se s firmou PSVS, která bude realizovat stavbu
silnice, že nám vyjdou maximálně vstříc, aby se dalo před kostelem parkovat a abyste se
v pohodě dostali k pouťovým atrakcím.
Na jaře se začne také s opravou silnice v Hořansku – úsek naproti skály, kde padá cesta do
potoka. Jak ŘSZK, tak Povodí mají vyřízeno stavební povolení a na akci uvolněné finance.
Od některých z Vás slyším, že neděláme dost, abychom dali cesty, hlavně silnici v Hořansku,
do pořádku. /Projeďte se někdy po obci a podívejte se, kolik z Vás má svedeny rýny ze
střechy a vodu ze dvora na cestu. Tím také silnici nepomáháme./
Co se týká pozemku pod silnicí v Hořansku, tzn. od Rozcestí k točně U obrázku, tento jsme
majetkově začali řešit až v roce 2009. V 90. letech se na to nějak pozapomnělo. Nyní bude
pozemek převeden z ÚPZS na Zlínský kraj a poté se můžeme začít bavit se ZK a ŘSZK o
opravě. Bude to ale složité, protože cesta nemá žádný pevný podklad a větší oprava se tu
nedělala více než 30 let. To znamená, že to bude hodně finančně náročné.
V dubnu t.r. začne projektant pracovat na III. etapě opravy silnice III/4893. Je to úsek od
hasičské zbrojnice směrem dolů po most u mlýna. Pokud nenastanou problémy, oprava by se
mohla uskutečnit za 2 roky.
Je třeba také rozlišovat co je majetek obce a co státní. Státní majetek my opravovat
nemůžeme a nesmíme. Opravili jsme ale obecní komunikaci na dolním konci u chat, která
byla zničena po stavbě RD a také od svozu dřeva, komunikaci od Imeconu směrem na Žára –
stejný důvod, dále obecní komunikaci do Dvořiska – zničená po povodni a svozem dřeva a
rozšířili a zatrubnili jsme cestu u Lipek a cestu kolem hřiště po dům manželů Holíkových.
Další opravy budou podle potřeby a situace následovat.
Získali jsme také 650 tis. Kč dotaci na nákup kompostérů. Ty bude obec pronajímat na dobu
5 let. Každý trvale obydlený dům by měl dostat 1 kompostér. Výjimky uděláme pouze tam,
kde občané řádně neplatí za odvoz komunálního odpadu.
14.4. budeme svážet nebezpečný a objemný odpad. Prosím Vás, abyste zbytečně nenaváželi
odpad na hromady. Komplikujete nám tím svoz.

Někteří se začínáte odpojovat od TKR. Je to na rozhodnutí každého z Vás a my v tom nikomu
nebráníme. Je ale třeba si uvědomit, že nemohu přijít na OÚ a říct: „Včera jsem odpojil
kabelovku a ode dneška přestávám platit.“ Za prvé nikdo by se neměl k TKR ani připojovat
ani odpojovat sám, protože je to obecní majetek a za druhé, bohužel, musí zaplatit poslední
měsíc, který nám vyfakturuje firma Satturn. Nejde to prostě ze dne na den. Co se týká příjmu
TKR, vysvětlovala jsem to již v prosincovém čísle zpravodaje. V poslední době vznikaly
některé problémy s přechodem na digitalizaci, ale mělo by se to již ustálit. Stále platí, že kdo
spokojený není, odhlásit se může. Kabelové vedení je totiž v takovém stavu, že přes naši
neustálou údržbu občas někde k poruchám dojde. Ty se ale snažíme vždy co nejdříve odstranit
a stojí to obec rok od roku víc peněz.
27.3. proběhl ve Vizovicích Hejtmanský den, kde bylo mimo jiné řečeno, že Krajský úřad
řeší dopravu občanů z Trnavy a obcí Slušovicka na MěstÚ do Vizovic. Měly by být zavedeny
dva spoje, které by navazovaly v Lípě na autobusy do Vizovic a samozřejmě v odpoledních
hodinách také v opačném směru.
V březnu nám noviny připomínaly myšlenky a odkaz učitele národů J. A. Komenského.
28.3. se slaví „Den učitelů“. Uvědomila jsem si, že již delší dobu se na tento svátek
zapomíná. A je to chyba. Víme, že pedagogové, jejichž „rukama jsme prošli“, nám nejen
předávají vědomosti, ale ovlivňují naše charaktery a životní názory. Proto velmi záleží na
tom, jaké učitele v životě potkáme. I učitel je ale jenom člověk, takže mi dovolte citovat další
myšlenku J.A.Komenského: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze
ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Jsem přesvědčena, že takových kantorů je velmi málo.
Většina z nich dělá svou nelehkou práci dobře a vědí, že jejich žáci to ocení, až vyrostou, tedy
v dospělosti.
Takže děkuji všem učitelům jménem nás, dospělých žáků, vážíme si Vaší práce. Přeji Vám
hodně energie, pevné nervy a hlavně zvladatelné děti.

Marie Bořutová

Milí přátelé,
z dřívějších velikonočních oslav jistě víte, že Slavnost vzkříšení se začíná slavit již v sobotu
večer a někde dokonce se tyto obřady slaví až o půlnoci, asi tak, jako se slaví o Vánocích tzv.
půlnoční mše svatá. Obřady Bílé soboty nám dávají prožít velkou událost Zmrtvýchvstání
Pána Ježíše.
Křesťané se již od prvního století shromažďovali v předvečer velikonoční neděle, aby prožili
vigilii, noční bdění. Zapálili oheň a od něho si zapalovali své lampy, které skutečně, ale také
symbolicky, zaháněly temnotu noci. Světlo rozžatých lamp mělo také zvláštní význam. Bylo
znamením Zmrtvýchvstalého Pána Ježíše. Toto světlo připomínalo všem pokřtěným život
Boží, který dostali při křtu svatém. Je to dar Vzkříšeného Pána. Během nočního bdění byly
čteny úryvky z Písma svatého, které pojednávaly o křtu jako novém stvoření a o přechodu
Izraelitů Rudým mořem a o nové smlouvě s Bohem, kterou uzavřel Ježíš Kristus svou smrtí
na kříži. Mezi jednotlivými čteními se zpívaly žalmy, velmi starobylé modlitební zpěvy, které
se recitují nebo zpívají až do dnešní doby.
Dávné zvyky prvních křesťanů přešly i do dnešní bohoslužby. Na Bílou sobotu
se slaví tyto obřady:
• Liturgie světla, která zahrnuje žehnání ohně, přípravu velké
svíce Paškálu, který je nesen do tmavého kostela jako symbol
Vzkříšeného Krista, který zvítězil nad temnotou smrti a hříchu.
• Liturgie slova – čtení starozákonních textů.
• Křestní liturgie, kdy se žehná křestní voda a koná se obnova křestního slibu.
• Eucharistická bohoslužba (mše svatá).
Den zmrtvýchvstání je vždy velkou slavností. Tento den je vlastně připomínán při každé
nedělní mši svaté. Je hezké, že některé slovanské jazyky označují každou neděli jako den
Vzkříšení (Vazkresenie).
Během celé velikonoční doby se velmi často ozývá zpěv Alleluja. V hebrejském jazyku zní
toto „hallelujah“ a znamená „Chvalme Boha Jahve“. Ze židovské liturgie přešlo toto zvolání i
do liturgie křesťanské.
Je možné, že mnozí z vás budete účastni obřadu Vzkříšení na Bílou sobotu. Ale i přesto, že
někteří nebudou moci být přítomní, přeji všem, abyste požili skutečnou radost velikonočních
svátků, které nám otevírají v naší víře stále nové, a to věčné perspektivy našeho života. Do
radosti velikonočních dnů vám všem ze srdce žehná
P. Emil Matušů, SDB

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI TRNAVA k 31.12.2011
Účet
Půjčky
Sbírky, dary
Příspěvky z rozpočtu obce
Fond obce
Ostatní, úroky
Příjmy celkem
Spotřeba elektřiny
Spotřeba plynu
Oprava fasády
Oprava kříže
Oprava zvonů
Materiál na opravu záchodů, p. Seba, p. Ptáček
Ostatní opravy – p. Zvolenský
Ostatní režie (časopisy, hostie, telefon, poštovné)
Odeslané sbírky a dary
Ostatní výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl

Hodnota
700 000,00 Kč
1 097 930,00 Kč
200 000,00 Kč
40 000,00 Kč
25,17 Kč
2 037 955,17 Kč
160 408,00 Kč
39 562,00 Kč
905 087,00 Kč
28 000,00 Kč
470 712,00 Kč
29 660,00 Kč
62 006,00 Kč
163 004,00 Kč
64 423,00 Kč
404,00 Kč
1 923 266,00 Kč
114 689,17 Kč

Počáteční stav k 1.1.2011
Pokladna
Banka
Celkem

6 465,00 Kč
94 951,36 Kč
101 416,35 Kč

Zůstatky k termínu vypracování 27.12.2011
Pokladna
Banka
Celkem

57 891,00 Kč
158 214,53 Kč
216 105,53 Kč

Stav závazků a přijatých půjček k 31.12.2011
ing. Pavel Galík
půjčky
doplatek elektřina

892 416,00 Kč
190 000,00 Kč – již zaplaceno
700 000,00 Kč
2 416,00 Kč – již zaplaceno

ZPRÁVY
ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zastupitelstva obce dne 13.2.2012
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě s JMP o výši nájmu a poplatku za provoz a
údržbu plynovodu v obci .
OZ souhlasí se stavbou opěrné zdi na Trnávce – horní konec. Zároveň pověřuje starostku
podepsáním souhlasu vlastníka sousední parcely pro investora – Povodí Moravy.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání dodatku k OZV č. 2/2002 týkající se místního poplatku
za svoz, sběr a třídění odpadů v obci. Poplatek zůstává na období duben 2012 – březen 2013
stejný, tzn. 450,- Kč na osobu nebo rekreační objekt.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prominutí poplatku z tombol konaných při kulturních a
sportovních akcích na území obce občanskými sdruženími a spolky občanů Trnavy
Zastupitelstvo obce Trnava rozhodlo, na základě schůzky s rodiči dětí navštěvujících MŠ, o
vyhlášení konkurzu na místo ředitelky MŠ. Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitelky
bude dle zákona k datu 1.8.2012
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nevyužije možnosti dané zákonem na vyhlášení konkurzu na
pracovní místo ředitelky Základní školy Trmava.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na nákup kompostérů na
biologický odpad pro občany. Starostka jmenuje komisi pro výběrové řízení .
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby Silnice
III/4893: Trnava – II. etapa, která bude realizovaná společně s ŘSZK.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu Zlín o dokončení obnovy
katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. OÚ bude informovat občany o
možnosti nahlédnout do digitalizované katastrální mapy rozhlasem, na webových strákách
obce a v TKR a na úřední desce.
OZ rozhodlo o podání žádosti o dotaci na Mínisterstvo pro místní rozvoj na opravu tělocvičny
u základní školy. Zároveň schválilo uvolnění prostředků z rozpočtu obce ve výši 500.000,- Kč
na dofinancování této akce.
OZ rozhodlo, že poplatek a podmínky pro úhradu nájemného za využívání tělocvičny u
základní školy zůstane nezměněn. Tzn. 350,- Kč/hodina pro externí zájemce, pro sdružení a
spolky v obci a pro základní školu je nájem zdarma.
Nájemní smlouva na byt v MŠ Trnava se paní Lence Vajďákové prodlužuje o 1 rok.
Obec poskytne odměnu ve výši 2 tis. Kč panu Františkovi Matůšů za 70 bezpříspěvkových
dárcovství krve. Poděkování zveřejní v Trnavském zpravodaji.
V měsici březnu nebo dubnu 2012 se bude v naší obci konat Valná hromada Mikroregionu
Slušovicko. Obec zajistí místnost a občerstvení. Termín bude upřesněn.
OZ rozhodlo, že rozpočet obce na rok 2012 bude schválen v zastupitelstvu v měsíci březnu.
Zatím bude obec nadále hospodařit na základě rozpočtového provizoria.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 26.3.2012
OZ schválilo rozpočet obce na rok 2012. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce po
dobu 15 dní. Oproti návrhu byly zvýšeny výdaje ve výši 711 tis. Kč.
- instalace světelné tabule měření rychlosti před ZŠ, doplatek za zpracování závěrečného
vyhodnocení plynofikace obce, povinná rezerva na krizové řízení, průtoková dotace pro ZŠ.
Příjmy byly zvýšeny o částku 193 tis. Kč.
- průtoková dotace pro ZŠ z EU.
Rozpočet obce byl schválen jako schodkový. Výdaje v roce 2012 budou činit 14.427 tis. Kč, příjmy
12.372 tis. Kč. Rozdíl v příjmech a výdajích ve výši 2.055 tis. Kč bude dofinancován z peněžních
prostředků uložených na účtu obce.
Zastupitelstvo obce schválilo termín úhrady poplatků za příjem kabelové televize v obci.
Poplatky se platí vždy za období leden – prosinec příslušného roku a vybírají se od 1.února
do 30.6. téhož roku. Po termínu 30.6. budou příjemci kabelové televize upomínáni o
nezaplacení. V případě odpojení od TKR zaplatí příjemci kabelové televize poměrnou část,
tzn. včetně měsíce, kdy jim byla kabelová televize odpojena.
Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu jsou vybírány dle obecní vyhlášky v termínu
od 1. dubna kalendářního roku. Platí se za období od dubna příslušného roku do 31.3.
následujícího roku.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyasfaltování komunikace kolem čp. 2,99,157, a
380 v délce cca 100 – 150 m za podmínky, že majitelé darují pozemky pod komunikací obce a
vybudují si vlastní odvodnění.
OZ souhlasí s prodloužením licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy firmě
Karel Housa, Paseky 528, Želechovice nad Dřevnicí na autobusovou linku 820010 Zlín –
Hrobice – Podkopná Lhota.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prověření dodatku k nájemní smlouvě s firmou Mamian,
spol. s r.o. na pozemky ve vlastnictví obce. Smlouva končí k datu 31.10.2012. Dodatek bude
znovu projednán na příštím zastupitelstvu obce.
Diskuse:
-

Vyvolat jednání s ŘSZK na opravu státní silnice III/4894 – horní konec. Zatrubnit příkop od
točny u obrázku směrem k domu čp. 57.

___________________________________________________________________

Odbor správní informuje - skončení platnosti
zápisů dětí v cestovních pasech rodičů
V souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech bylo v loňském roce od 1. 7. 2011
ukončeno zapisování dětí mladších 10-ti let do cestovních pasů rodičů.
Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu rodiče proveden před datem 1. 7. 2011, smí i po
uvedeném datu toto dítě vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu s rodičem,
v jehož cestovním dokladu je zapsáno, nejpozději do 26. 6. 2012. Tímto dnem zápis dítěte
v cestovním dokladu rodiče pozbude platnosti a dítě bude moci vycestovat do zahraničí pouze
s vlastním cestovním dokladem.

To znamená, že všechny zápisy dětí v pasech rodičů z předchozích let budou od 26. 6. 2012
neplatné.
Nedoporučujeme rodičům vycestovat s dětmi, které mají zapsané pouze ve svých občanských
průkazech, a to z důvodu možných komplikací při cestování v jiných státech.
Občanský průkaz jako cestovní doklad na území EU může použít pouze jeho držitel.
K vydání cestovního pasu pro dítě mladší 15-ti let je potřeba předložit rodný list dítěte, rodné
listy rodičů k ověření státního občanství (jedná-li se o vydání prvního cestovního pasu),
občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává a případně předchozí cestovní pas
dítěte (pokud byl vydán).
Fotografie se pořizuje na místě samém a správní poplatek za vydání cestovního pasu činí
100,- Kč.
Cestovní pas je vyhotoven do 30-ti dnů (cca za 3 týdny) a vydává se s územní platností do
všech států světa a s dobou platnosti 5 let.
Od 1. 1. 2012 je možno také vydávat občanské průkazy dětem mladším 15-ti let. Podmínky
k vydání tohoto občanského průkazu jsou totožné jako u vydání cestovního pasu.
Fotografie se rovněž pořizuje na místě samém a správní poplatek za vydání občanského
průkazu činí 50,- Kč.
Občanský průkaz je vyhotoven do 30-ti dnů a vydává se s dobou platnosti 5 let.
Tento občanský průkaz je možno použít pouze k vycestování do států EU.
Doporučujeme občanům, aby si vždy před každou cestou do zahraničí ověřili aktuální
podmínky pro vstup do daného státu a předešli tak možným komplikacím. Podrobné
informace lze získat prostřednictvím internetových stránek Ministerstva zahraničních věcí
(www.mzv.cz), případně u příslušného zastupitelského úřadu.

Výměna řidičských průkazů
Nevyměníš – nepojedeš
Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2001 do 31.prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.12.2012
Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2003 do 30.dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.12.20013
Více informací na www.vymentesiridicak.cz

ČINNOST SPOLKŮ
Zpráva z činnosti SDH
Rok jsme začali tradiční výroční schůzí, za účasti zástupců sborů 11. okrsku.
Zhodnotili jsme akce roku 2011 jako velmi zdařilé a zároveň naplánovali činnost
na rok 2012. Od ledna jsme se připravovali na končiny. Masopustní průvod začal
18. února u obecního úřadu, kde nám paní starostka vydala povolení k obchůzce. Vyšli jsme ve
Dvořisku a skončili v odpoledních hodinách v Dolansku. Děkujeme všem, za milé přivítaní, chutné
občerstvení, za teplý čaj i něco ostřejšího. Děkujeme také všem členům za přípravu masopustního
průvodu, za půlnoční taneční překvapení, za uspořádání končinové zábavy i za veškerý úklid. Těšíme
se na masopustní průvod 2013.
V letošním roce nás čeká několik soutěží, začínáme okrskovou soutěží na Březové. Zúčastníme se
všech soutěží 11. okrsku, ale máme naplánované také dvě noční soutěže. Soutěží se zúčastní nejen

družstvo mužů a žen, ale také družstva dětí. Účastnit se soutěží znamená i uspořádat několik
tréninků, je to náročné, neboť najít čas, kdy mají všichni volno, není vůbec jednoduché. Také zajistit
veškerou techniku na trénink, protože soutěž spolyká spoustu volného času. Jsem ráda, že máme
takový kolektiv, velmi si jejich práce cením.
Máme také naplánované pravidelné školení zásahové jednotky, úklid hasičské zbrojnice, pravidelnou
údržbu techniky. Dále jsme si naplánovali pouťovou zábavu, stánek s občerstvením přímo u kolotočů,
uspořádání hodové zábavy.
Nejdůležitější naší činností je pomáhat občanům i obecnímu úřadu.
Helena Březíková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Trnava

Začátek roku, tak jako každý, nastoupil ve velkém tempu. Příprava na zkoušky odbornosti,
Končinový průvod a taneční vystoupení na Končinové zábavě bylo hodně náročná a ne jen
pro děti…!
18.2. brzy ráno jedny z posledních úprav masek pro vpuštění na vesnici. I přes dlouhou a
únavnou cestou mají děti „Končiny“ rády. Spojují si to s písněmi, básněmi a především
dobrotami, které dostávají po vsi. Letošní rok Vás svými maskami a dováděním bavilo 16
dětí, kterým patří velké uznání, že zvládly tento náročný průvod vesnicí a ne jen to! Blížila se
devátá hodina večerní a děti nervózně přešlapovaly před svým vystoupením, které měly
připraveno! Sklizení velkého potlesku bylo pro ně poděkování za vystoupení, které se povedlo
a především za celý tento náročný den!

26.2. zkoušky odbornosti v Loukách – jen starší žáci a my můžeme do našich řad přivítat držitele
odznaků odbornosti 3x STROJNÍK ( Kamila Kozubíková, Zdeněk Matulík, Martin Vrána), 2x KRONIKÁŘ
(Tereza Gerychová, Daniel Rafaja), 2x CVIČITEL (Dominika Polášková, Jiří Vajďák).
18.3. zkoušky odbornosti u nás na zbrojnici – mladší žáci a odznak odbornosti STROJNÍK JUNIOR
získali David Rafaja, Daniel Němeček, Iveta Vyvlečková, Eva Vyvlečková, Pavel Chovanec, Jakub

Gerych, Jan Matulík, Michaela Vránová, Veronika Havlíčková, Michal Váhala. Poděkování patří i našim
zkoušejícím a to Pavlu Zbrankovi, Lence Gerychové a Radku Matůšovi.
VŠEM MLADÝM HASIČŮM K ZÍSKANÉ ODBORNOSTI BLAHOPŘEJEME!!!
Jaro se na nás usmívá a my se můžeme v hasiči připravovat na soutěže a různé
aktivity kolem něj!
Plánované soutěže 1.5. Bohuslavice, 19.-20.5.Otrokovice, 16.6. Želechovice,
Zádveřice, 23.6. Březová, 30.6. Veselá, 14.7. Provodov. 3.-4.8. výšlap na
sv.Hostýn – pokud budete mít zájem o tento dvoudenní výlet můžete se přidat.
Děkujeme za podporu a pomoc starších hasičů!!!
Eva Vajďáková

Trnavští VČELAŘI
Vážení spoluobčané,
Tak a máme tu zase jaro. Příroda se probouzí k životu a s prvními
slunečními paprsky se každý včelař těší, že může pozorovat svoje včelky při
prvním proletu. Včely na jaře nejvíce zajímá pyl z lísky a jívy. V tuto dobu začínají včelstva
intenzivně plodovat, zejména ta, která mají mladé a výkonné matky z minulého roku. Ovšem
hlavní je to, aby včelstva měla dostatek zásob a byla zdravá.
Jako každý rok jsme v březnu pořádali Výroční včelařskou schůzi, při které jsme vyhodnotili
uplynulou včelařskou sezónu a dozvěděli jsme se výsledky rozboru měli. Navštívil nás přítel
Jaroslav Studeník (předseda OV ČSV), který nás
seznámil s organizačními změnami v OV ČSV ve
Zlínském kraji.
Dále bych chtěla také
zmínit,
že
přítel
Zdeněk Pavelka získal
Čestné uznání.

Jak už jsem v minulém čísle zmiňovala, zakoupili jsme aerosolový vyvíječ (přístroj k hubení
roztoče varroa), který se dle výsledků rozboru měli, osvědčil, proto přikládám fotografie
z prvního použití tohoto přístroje v naší ZO.
Jménem Trnavských včelařů Vám přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a
mnoho radosti z jarního sluníčka.
Kristýna Hanáčková

SPORTOVNÍ ČINNOST
FOTBALOVÝ KLUB TRNAVA
Po tradičním Silvestrovském rozloučení s fotbalovým rokem a krátké přestávce zahájilo družstvo mužů
zimní přípravu již 27.1.2012. Příprava byla tradičně složena z halové části, kondičních výběhů,
6 přátelských utkání na umělé trávě ve Zlíně a Otrokovicích a podruhé i víkendovým soustředěním
v Brumově v termínu od 23.2 do 25.2.2012. V Brumovském areálu mělo družstvo mužů k dispozici
umělou trávu, halu a zázemí s posilovnou a saunou.
Kádr družstva doznal oproti podzimní části pouze jedné změny, kdy na přestup z družstva Napajedel
přišel mladý talentovaný hráč Martin Knedla. Cílem pro jarní část sezóny je dohnat 6 bodovou ztrátu
na vedoucí celek soutěže ze Všeminy a postup do vyšší soutěže.
Žákovské družstvo zahájilo zimní přípravu 7. února v tělocvičně základní školy pravidelnými tréninky
vždy v úterý a sobotu. Problémem do budoucna může být samotný stav naší tělocvičny a to zejména
udržení vhodné vnitřní teploty při větších mrazech a stav bočních skel často již rozbitých s rizikem
jejich spadnutí.
Dne 17. března jsme odehráli již 10. ročník žákovského halového turnaje v tradičním počtu 6 družstev.
Turnaje se zúčastnily družstva Fryštáku, Jaroslavic, Bratřejova, Trnavy, Hvozdné a Příluk. Turnaj se
odehrál systémem každý s každým, s umístěním družstev v pořadím uvedeném výše. Jsme rádi, že
k nám všechny družstva každoročně rádi jezdí a udržují tak tradici tohoto žákovského turnaje. Velké
díky patří také každoročním sponzorům této akce. První mistrovské utkání sehraje náš žákovský tým
na domácím hřišti dne 8.4.2012 s družstvem Lůžkovic.
Závěrem si Vás za celé vedení i hráče sokolu Trnava dovoluji pozvat na naše utkání v rámci jarní části
mistrovských soutěží. Věříme, že našim hráčům připravíte nejméně stejně dobrou diváckou kulisu jako
tomu bylo v průběhu podzimní části soutěže. Těšíme se na Vás.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Za TJ Sokol Trnava
Stanislav Chytil, Petr Zbranek a Michal Špaček,Bořuta Josef

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB TRNAVA
Střeleckému klubu vzduchovková sezona pozvolna končí, tak dovolte abychom se za ní
ohlédli.
25. 3. 2012 proběhlo 4. kolo Krajské ligy mládeže konané v Uherském Ostrohu,
na průběžném pořadí je Daniel Bečica na 1. místě a Jan Hanulík na místě 9. Tyto dva střelce
čeká finále konané v Nivnici, kde se pořadí ještě zamíchá.
17.-18. 3. 2012 jsme se zúčastnili MČR Českého Střeleckého Svazu vzduchových zbraní
konaného v Plzni. I přes dlouhou cestu se nám účast velice vyplatila, v silné konkurenci
vybojovala Eliška Bořutová titul Mistryně České Republiky v kategorii mladších dorostenek
s nástřelem 362 bodů z možných 400 bodů. Jen pro zajímavost mezi prvním a druhým
místem se rozhodovalo až na počet střelených centrových desítek. Ty měla Eliška 4 a její
soupeřka 2. Její výkon byl opravdu vynikající a dobře načasovaný. Týden před MČR se totiž
zúčastnila třídenního soustředění v Ostravě. Tam si dobře zastřílela a doladila formu.

Přes letní sezonu nás čeká první závod v Uherském Brodě a doufám taky i Český pohár
talentované mládeže v Ostravě.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu za podporu a všem, kteří nám fandí a našim
střelcům drží palce. Taky patří poděkování závodníkům za reprezentování obce a školy, kteří
ji prezentují na republikové úrovni.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZE ŽIVOTA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku!
Slunce volá do oken,
děti, haló, pojďte ven!
Jaro je tady a s ním přichází i svátky jara Velikonoce. Ožívají tradice a také i my v mateřské
škole oživujeme a upevňujeme zvyky a zvyklosti související s tímto obdobím. Rozšiřujeme a
prohlubujeme povědomí o starých velikonočních tradicích. Při procházkách pozorujeme
probouzející se přírodu, práci lidí na zahradách. Hovoříme o rozdílech mezi zimním a jarním
obdobím.

Ještě než malování zimních obrázků vystřídaly sněženky a bledule, vypravili jsme se s dětmi
ve čtvrtek 16.2 do divadla ve Vizovicích na představení pod názvem „O pejskovi a
kočičce“. V úterý 6.3. byly děti opět hezky ustrojené, protože jsme netrpělivě vyčkávali
autobus směřující do Vizovic na divadelní představení „Zkrocení princezny“. Jako v každé
pohádce i v tomto příběhu vše dobře dopadlo.
Malování prvních jarních květin vystřídaly velikonoční motivy. Celou mateřskou školu
ozdobily výrobky dětí – velikonoční vajíčka.

Jaro a s ním i významný den – Mezinárodní den žen, jsme přivítali společně s maminkami,
babičkami, tetami v mateřské škole. Pozvali jsme paní Chrastinovou (babičku dvou našich
dětí), aby nám předvedla pletařské umění z papíru. Přítomní kromě vlastního tvoření měli
možnost zhlédnout inspirující výstavku. Celé setkání bylo příjemné a určitě splnilo naše
očekávání. Dne 20.3. jsme toto tvoření v příjemné atmosféře zopakovali znovu. Vznikaly
krásné a nápadité výrobky.

Ve čtvrtek 22.3. se v prostorách hřiště základní školy konala pro děti z mateřské i základní
školy beseda s předváděním letů živých ptáků, dravců. Při poutavé přednášce jsme se
dozvěděli cenné informace o životě každého druhu.
Ve středu 28.března 2012 se bude konat v kongresovém centru ve Zlíně „Československý
škrpálek“. Jedná se o přehlídku mateřských škol výtvarných prací. Práce dětí naší mateřské
školy budou vystaveny ve vestibulu kongresového centra. Akce začíná od 14:30 hod.
Příjemné prožití jarních svátků Velikonočních přejí děti a zaměstnanci mateřské školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Po zimních měsících, kdy nám však ve škole bylo příjemně teplo díky novým oknům v celé
budově, se všichni těšíme na slunečné jaro a veselé Velikonoce.
Ve čtvrtek 22. března se konalo před naší školou vystoupení skupiny Seiferos z Brna
s ukázkami práce s dravci. Tito přátelé k nám zavítali opětovně po dvou letech, a tak jsme
pozvali na vystoupení i děti z místní mateřské
školy.
Díky zdařilému školnímu plesu a dětskému
karnevalu máme školní družinu vybavenou novým
sedacím nábytkem a kobercem – darem Klubu
rodičů.
Do konce školního roku dokončíme vybavení
školy příslušenstvím k počítačům – kopírkou,
tiskárnami a vytvořením počítačové sítě v celé budově, rádi bychom si pořídili další
interaktivní tabuli. Čerpáme další část dotace z fondů EU – peníze školám a snažíme se
získat další finanční prostředky sběrem starého papíru, pomerančové kůry a vršků od PET
lahví i sběrem elektroodpadu.
Od letošního února probíhá ve škole již čtvrtý ročník projektu Školička, který je určen
budoucím školáčkům.
Zúčastnili jsme se mezinárodní matematické soutěže Klokan 2012.
Nejlepších výsledků v naší škole dosáhli Daniel Štefka (3. ročník), Michaela Bečicová
(4. ročník), Kamila Kozubíková (7. ročník) a Kateřina Bečicová (8. ročník).
V pátek 11. května zveme všechny na besídku ke Dni matek, v červnu k nám zavítá
Divadélko pro školy s představením Nová dobrodružství veverky Zrzečky a Divadelní
cestopis. Na toto vystoupení zveme tradičně i děti ze školky a ze školy v Neubuzi. Konec
školního roku oslavíme díky podpoře Klubu rodičů vystoupením kouzelníka Hadače.
V létě chystáme pro děti od 6 do 15 let prázdninový tábor, na který mohou rodiče své děti
stále přihlásit.

Blahopřejeme žákyni naší školy Elišce Bořutové k získání titulu Mistr české republiky
pro rok 2012 ve střelbě ze vzduchové pistole a přejeme Elišce i jejímu trenérovi panu
Radku Soukupovi hodně dalších úspěchů.
Helena Vývodová

Prázdniny v Trojanovicích
Ahoj táborníci!
I když to tak nevypadá, pomalu se blíží prázdniny. Ani letos si
nenecháme ujít táborové radovánky. Pro všechny děti ve věku od
6 do 15 let jsme připravili již patnáctý tábor plný napínavých her
a dobrodružství, tentokrát v olympijském duchu.
Užívat si napětí a zábavy budeme v době od 21.7. 2012 do 31.7.
2012 v rekreačním středisku KOKSAŘ v Trojanovicích. Budeme
ubytováni v pohodlných chatkách, vybavených vlastním WC a
koupelnou. V těsné blízkosti máme hřiště i potok a v případě
nepříznivého počasí jsou k dispozici společenské místnosti.
Cena našeho pobytu je stejná jako loni - 3 500,-Kč (ubytování,
strava 5x denně, pitný režim, doprava, pojištění, táborové
tričko…) Neváhej a přihlas se (ozvi se) včas!
Závazné přihlášky podávejte elektronicky, poštou nebo osobně v ZŠ Trnava do konce března 2012.
Platba převodem (do konce dubna): č. účtu: 1409329359 /0800 (Česká spořitelna)
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka ZŠ Trnava

PLÁNOVANÉ AKCE
25.-26.4.2012

ZÁPIS DO MŠ

14.4.2012

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

28.4.2012

SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU

11.5.2012

DEN MATEK ZŠ

12.5.2012

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

1.6.2012

POUŤOVÁ ZÁBAVA

3.6.2012

TRNAVSKÁ POUŤ

16.6.2012

PO STOPĚ LOUPEŽNÍKA PÍŠŤALKY

28.6.2012

VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA HADAŠE

3.-4.8.2012

VÝŠLAP NA SV. HOSTÝN

Pozvánky Zlínského kraje
25.a 27.4.2012

KVĚTINOVÉ TRHY (nám. Míru Zlín)

29.4. a 27.5.2012

SBĚRATELSKÉ BLEŠÍ TRHY VŠECH OBORŮ
(bývalá Celnice Zlín)

23.6.2012

HOLEŠOVSKÁ REGATA 2012
(Zámek Holešov)

23.5.2012

PALO HABERA A TEAM
(Sportovní hala Zlín)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K 31.12.2011 ukončila činnost matrikářky na OÚ v Trnavě
paní Mgr. Julie Bonaventurová. Za práci, kterou pro obec
vykonávala 35 let jí mnohokrát děkujeme a přejeme hodně
zdraví a pohody.

__________________________________________________________
Poděkování a velké uznání panu Františkovi Matůšů za 70
bezpříspěvkových odběrů krve.
„ Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i
záchranu života je projevem humánního vztahu
ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale i pracovníků transfuzního
oddělení.“ MUDr. Yvetta Stavařová, primářka, hematologickotransfuzní oddělení
___________________________________________________________________________

MATRIKA:
Narození:
Hudeček Jan
Jakubová Sofie
Minařík Jakub

8.2.2012
10.2.2012
16.2.2012
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