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Zima v historii Trnavy
Na archivních fotografiích nalevo chalupa Karla Chalupíka, která byla zachycena v zimě roku 1984.
Pravý snímek byl pořízen během bohaté zimy u Kašpárků. Spodní fotografie není ještě archivní,
nicméně krásně zobrazuje loňskou sněhovou nadílku v Trnavě.
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To jsou ty největší dárky, které můžeme dát a dostat.
Jsou to dary, které zahřejí u srdce a pohladí na duši.
Mezi symboly konce kalendářního roku se řadí také
vánoční vydání Trnavského zpravodaje. V tom
letošním se dozvíte, že do trnavských jesliček
zásluhou Martina Bořuty přilétl nádherný anděl.
Jakým úskalím musel autor čelit, se dočtete v našem
rozhovoru. Zástupci obce, školy, školky, spolků
zbilancují, co se u nich v předcházejících týdnech
událo a na co se můžete těšit v příštím roce. Že se
ledasco změní i v Trnavě, to je jisté jak nová
Štědrovečerní pohádka na obrazovkách České
televize. Každá změna nám nemusí být příjemná.
S určitou
dávkou
trpělivosti,
pochopení
a sounáležitosti zvládneme i tyto.

Milí čtenáři,
nacházíme se v adventním období, ve kterém si
připomínáme blížící se Vánoce a prožíváme
radostné očekávání příchodu Spasitele. Je to
doba spojená s řadou tradic. Každou neděli
rozsvěcujeme svíčku na adventním věnci. Za
zvuku vánočních koled válíme těsta, abychom
z nich vytvořili medové perníčky, kokosové
kuličky nebo třeba vanilkové rohlíčky a jejich
vůně pak domovy naplňuje nádechem vánočních
svátků. Děti den za dnem nedočkavě odhalují
tajemství okének adventního kalendáře
a některá, ta bystřejší, na Štědrý den zahlédnou
„zlaté prasátko“…
Ve veškerém návalu různých činností (hlavně
toho nakupování!) bychom ovšem neměli
zapomínat ani na zklidnění se, zastavení,
rozjímání anebo konání dobrých skutků. Když
jsem zmínila dobročinnost, neříkám, že se musí
se jednat „jen“ o posílání peněz, darování
oblečení či jídla lidem v nouzi. Hezké slůvko,
laskavý úsměv či upřímný pohled z očí do očí
lidí známých i těch méně obohacují také.

Na zmíněném adventním věnci postupně zapalujeme
svíčky Naděje, Mír, Přátelství a Láska. Jménem všech
členů redakce nám všem přeji, ať světlo z adventního
věnce prostoupí do našich vztahů, domovů,
zaměstnání a všech dalších významných dílků
skládačky zvané život. A vydrží zářit minimálně do
dalšího adventu!
Krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce!
Marie Černíčková, členka redakce
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Starostovo slovíčko k Vánocům a novému roku 2020
1. Výborným občanům naší výborné obce přeji výborné Vánoce a výborný nový rok 2020.
2. Chvalitebným občanům naší výborné obce přeji výborné Vánoce a výborný nový rok 2020.
3. Dobrým občanům naší výborné obce přeji výborné Vánoce a výborný nový rok 2020.
4. Dostatečný občanům naší výborné obce přeji výborné Vánoce a výborný nový rok 2020.
5. Nedostatečný občanům naší výborné obce nepřeji nic, protože nedostateční občané v naší výborné
obci nejsou! A to historicky! Nebo znáte některé?
Ing. Martin Kašpárek, starosta obce

Obecně závazné vyhlášky v roce 2020
Komunální odpady
Z rozhodnutí zastupitelstva obce bude v roce
2020 vybírán poplatek 500,-Kč/osoba/rok za
likvidaci
komunálních odpadů.
Dříve
avizované snížení poplatku občanům, kteří
budou třídit a nosit vytříděný odpad na Sběrný
dvůr Trnava, se nekoná z důvodu zpoplatnění
odběru defakto veškerých odpadů, které
třídíme v roce 2019. K dnešnímu dni platíme
plasty, vytříděný dřevěný odpad. Vedle toho
také platíme poplatky za nebezpečný odpad,
které v poslední době narostly do gigantických
rozměrů. Papír a železo sbírají složky naší obce
a je otázkou, zda jim to i nadále umožňovat
nebo ne? Zatím to Obecní úřad finančně
zvládá, jako v minulých letech. V roce 2020 to
ještě ustojíme na 500,-Kč za osobu/rok, ale
v roce 2021 a dále to bude masakr, kde si
spoustu občanů naší krásné a černých skládek
prosté obce řekne, proč mám třídit, když budu platit víc? Dle mého subjektivního názoru se jedná
o "kartel" svozových firem, které budou obce doslova sdírat z kůže na poplatcích za uložení veškerých
odpadů (tříděný x netříděný) na skládkách komunálních odpadů, vytříděných odpadů a linkách
tříděných odpadů. Zatím mě nikdo nepřesvědčil, že tomu tak nebude. Prosím sledujte www.trnava.cz,
kde bude do konce prosince umístěno video, které snad otevře oči všem našim občanům, jakým
způsobem z nás dělají svozové firmy blbce, které mají jediný úkol a to plaťte, plaťte, plaťte a tomu, kdo
se zeptá, tak tomu dáme přes prsty. Prosím naše občany, aby dále využívali náš Sběrný dvůr. V zimních
měsících bude otevřen pouze jeden den v měsíci, ale od dubna 2020 bude otevřen každý sudý pátek
a sobotu v měsíci tak, jak je zvykem. Návštěvnost našeho Sběrného dvora je "extrémní" a množství
vytříděných odpadů je opravdu zarážející. Nicméně je to pořád lepší, než černé skládky kolem obce
nebo nelegální pálení odpadů. Děláme to sami pro sebe a naše životní prostředí.
Poplatek ze psů 2020
Z rozhodnutí zastupitelstva obce bude poplatek ze psů v roce 2020 ve výši 0,-Kč/pes/rok. A to
z důvodu, že chceme částečně odměnit naše občany, jakým způsobem nakládají s odpady, když už
nejsme schopni poskytnout slevu ze sběru odpadů. Myslíme si, že pes patří na vesnici minimálně od dob
Marie Terezie a současní zastupitelé nevidí důvod zatěžovat své občany tímto poplatkem.
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Poplatek z ubytovací kapacity
Z rozhodnutí Zastupitelstva obce bude v roce 2020 poplatek z ubytovací kapacity rekreačních objektů
vybírán ve výši 0,-Kč/osoba/den a to z důvodu marginálnosti výnosů z tohoto poplatku pro naši obec
a zaktravtivnění naší obce pro širokou klientelu zákazníků ubytovacích zařízení v naší obci, vzhledem
k dlouhodobým, velmi kladným vztahům a přístupům podnikajících subjektů v obci Trnava.
Poplatek ze záboru veřejného prostranství
Z rozhodnutí zastupitelstva obce byl stanoven minimální poplatek ze záboru veřejného prostranství na
10,-Kč/m2/den. Podrobné rozmístění ploch a vyčíslení záborových položek najdete na www.trnava.cz.

zima 2018, dům u Sulíků
Ukončení televizního kabelového vysílání k 31. květnu 2020
S přechodem vysílacího signálu DVB - T na signál DVB - T2 bude dne 31. 5. 2020 ukončeno vysílání
TKR Trnava - kabelové televize. Vzhledem k letitosti kabelovky, jejímu zastarání a neustále se
opakujícím poruchám se Obecní zastupitelstvo rozhodlo ukončit přenos televizního signálu přes obecní
kabelové rozvody. Vysílání obecní TKR bylo zahájeno v roce 1995. Od této doby nedocházelo a nedošlo
vytvoření rezervního fondu na opravy a modernizaci vysílání TKR. Vážení občané a uživatelé TKR
Trnava máte cca 6 měsíců na změnu operátora poskytující televizní signál. I nadále v roce 2020 bude
vybírán poplatek za TKR v přiměřené výši.
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POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, které je jako
jediné zdarma, přechází na nový standard DVB-T2
Už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách
v pozemním televizním
vysílání.
V souvislosti
s plánovaným přechodem na novou technologickou
platformu DVB-T2 Vás chceme informovat o aktuálních
a chystaných krocích.
Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká
60 % domácností v ČR přijímajících televizní vysílání
prostřednictvím pozemních digitálních televizních sítí
DVB-T. Důvodem je uvolnění frekvenčního pásma 700
MHz, na kterém dosud vysílají pozemní televizní
vysílače, pro potřeby mobilních operátorů. Je to
společné celosvětové rozhodnutí více než 190 států, ke
kterému se připojila i Evropská unie.
Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou nabídku nejsledovanějších televizních stanic
a je jediný bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní, kabelové, IPTV) jsou
zpoplatněny. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních programů, je
nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání – standard DVB-T2.
Programy České televize (ČT) a komerčních stanic je možné v DVB-T2 přijímat již nyní, a to v rámci
tzv. přechodových DVB-T2 sítí. Ty pokrývají 99 % obyvatel ČR. Součástí pozemního vysílání jsou také
služby poskytované prostřednictvím HbbTV – červeného tlačítka, které umožňuje televizním divákům
přístup k moderním televizním službám, jako například přístup do televizních archivů, videa na přání
nebo odloženého televizního sledování.
Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad 2019 – červen 2020. Vysílání celoplošných DVBT sítí bude v České republice definitivně ukončeno 30. června 2020. Co je třeba pro to udělat?
1. Pořídit si set top box (cena startuje na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD kvalitě a lze
je připojit i nejstarším televizorům) nebo televizor, které nový signál umí přijmout. Podívejte se, které
přijímače již byly na příjem DVB-T2 a kodek HEVC certifikovaný na www.dvbt2overeno.cz.
V obchodech poznáte certifikované přijímače podle nálepky DVB-T2 ověřeno.
2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes. V případě individuálních antén není obvykle potřeba činit žádné
změny. U společných antén v bytových domech je nutné povolat specializovanou servisní firmu.
Specializovaných servisních firem je omezený počet, doporučujeme proto tento krok učinit co nejdříve.
Jejich seznam také najdete na webu www.dvbt2overeno.cz. reno.cz
Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši zákaznickou linku: +420 800 929 929 (Po – Pa, 8:00 –
20:00), můžete nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.dvbt2overeno.cz a informace
jsou dostupné také prostřednictvím informačního TV kanálu Nalaďte se na DVB-T2. Co nám nový
standard DVB-T2 přináší?
Pozemní televizní vysílání "přes anténu" je bezplatné - nezáleží na počtu ani umístění televizoru.
Poplatky za příjem pozemního televizního vysílání jsou pro vás stále 0. Dostanete téměř veškeré české
programy ve vyšší kvalitě - Česká televize vysílá v DVB-T2 v té nejvyšší HD kvalitě, i řada soukromých
TV stanic bude mít možnost vysílat v HD. Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou
státem garantovány nejméně do roku 2030. Nový vysílací standard DVB-T2 umožní ještě aktivnější
propojení televizního vysílání s internetem a interaktivní služby prostřednictvím HbbTV – červeného
tlačítka, které je součástí většiny nových DVB-T2 televizorů. Vysílání DVB-T2 je dostupné v celé ČR.
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ROZHOVOR S ŘEZBÁŘEM MARTINEM BOŘUTOU
Martina Bořutu, nadaného řezbáře z Podkopné Lhoty, jehož krásné sochy zdobí i mnohá místa v Trnavě, asi
není nutno představovat. Přesto máme nyní jedinečnou možnost alespoň trochu nahlédnout pod pokličku jeho
umění skrze rozhovor se samotným Martinem. V rozhovoru se dozvíme nejen to, jaká byla jeho cesta
k řezbařině, ale prozradí nám i něco z jeho řezbářské alchymie a co naplňuje jeho sny
Jak ses dostal k řezbařině?
„Líbila sa mi práce se dřevem už odmala. Když jsme
ještě bývali v Trnavě, tak jsem pomáhal dědečkom
Brhlovým a viděl jsem, jak dědeček dělá topora,
hrabě, palety…“
Chtěls být řezbářem už odmala, když jiní
spolužáci spíš toužili se stát fotbalistou či
popelářem?
„Odmala jsem chtěl jezdit s traktorem, spravovat
auta a všecko dělat jak tatínek. Vždycky jsem mu
pomáhal a chtěl jsem všechno dělat sám, jako on.
A když on byl živnostníkem a dařilo sa mu, tak jsem
to zkusil taky.“
Vystudovals nějakou řezbářskou školu? Kde
získáváš nářadí? Upravuješ si ho nějak?
„Vystudoval jsem na SOŠ v Luhačovicích, obor
Umělecko-řemeslné zpracování dřeva – práce
truhlářské. Hlásil jsem sa pak na VOŠ ve Zlíně, kde
bych se taky zdokonalil v kresbě a malbě. Na obor
sochařiny jsem sa ale hlásil sám, tak obor zavřeli.
Nabízela sa možnost jít jinam, ale nechtěl jsem být
na internátě.“
„Vyřezávám motorovýma pilama. Včil mám asi 14
pil a na každé jinou lištu, podle potřeby. Je to
nákladné, ale nemět takovou výbavu, tak bych
nemohl řezat celé sochy jenom pilou. Některé pily si
upravuju na jinou rozteč řetězu a díky menším
zubom je řez rychlejší a čistší. A rychlost v řezu je
pro mě na soutěžích prioritní. Díky těmto úpravám
sa mi hrubování sochy ulehčí a mám víc času na
samostatnou sochu.“
Jak si vybíráš, co budeš tvořit? Kdo určuje, jak
výsledná socha bude vypadat?
„Řežu převážně zakázky, a proto takové věci řeším
se zákazníkem. Pak už vím, jaký kmen budu
potřebovat a od toho sa odvíjá všecko.“
Jaké materiály používáš a kde je sháníš? Jak
náročné je takové shánění?
„Dělával jsem z lípy, ale ta venku nevydrží tolik co
dub nebo akát. Proto řežu převážně z dubu. S pilou
sa do teho dělá detail líp, jak do lípy. Materiál kupuju
kde sa dá. Většinou jezdím do Pozděchova na pilu.“
Kde všude se tvoje postavy vystavovaly?
„Moje práce sú na dětských hřištích, ve školkách,
v parcích… Zdobíja interiéry domů a firem a některé
jsou taky v okolních zemích. A jedna je aj v Itálii.“
Dá se profesí řezbáře uživit, nebo ještě musíš
pracovat jinde?
„Řezbařinou sa živím od srpna roku 2015. Měl jsem
ze startu spoustu nákladů s vybavením. Každým
rokem ale práce a výdělky vzrůstajú. Tak si myslím,
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2019

že by sa tím aj do budoucna dalo živit. A kdyby ne,
tož bych chtěl začat dělat zahradní nábytek
a manželské postele z masivních trámů a různé
doplňky. Nebo bych šel dělat zedničinu, nebo jiné
řemeslo, kde sa dělá pořád něco jiného a taky sa
přemýšlá nad něčím jiným.“
Kde hledáš inspiraci pro své postavy, které chceš

vyřezat?
„Řežu podle fotek, aj kresby mi pomáhajú. Tak jako
spousta řezbářů, tak aj já jsem začínal tak, že jsem
zkoušel udělat existující díla podobně a co nejvíc sa
přiblížit originálu."
Kolik měří tvoje nejmenší a naopak tvoje největší
socha?
„Moje největší socha má 3,8 m a je někde ve
Spytihněvi. Jednalo sa o slovanského boha
Svantovíta. Nejmenší socha byl Ježíšek do betléma
pod stromeček.“
Čeho bys chtěl v řezbařině dosáhnout?
„Ani né tak dosáhnout, ale spíš sa rozvíjet a zkoušet
pořád nové věci. Jeden sen sa mi splnil a opakovaně
aj plní, když jezdíme řezat s týmem za ČR na
mistrovství světa do Německa na disciplínu speed
carving. Jedná sa o vyřezání sochy na určité téma
během hodiny. Je to zážitek, řezat na jednom místě
se světovou špičkou.“
Pavel Hanulík
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KŘEST KNIHY O TRNAVĚ
V pátek 4. října 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu, jsme měli příležitost užít si krásné autorské
čtení a zároveň křest knihy našeho občana pana Pavla Hanulíka. Psaním této knihy strávil Pavel spoustu
času, ale měl příležitost se osobně setkat s pamětníky, a jak nám řekl: „toto období bude napořád patřit
mezi nejkrásnější období jeho
života.“ Každého pamětníka
navštívil dvakrát. Poprvé aby si
v hlavě oživili myšlenky a poté,
většinou po čtrnácti dnech,
následovala samotná beseda,
která byla vždy neopakovatelná,
byla
o osobitém
kouzlu
a vypravěčském umění každého
z pamětníků,
představeném
v ryzí valašské řeči. Pavel vše
zaznamenával na zvukový
záznam,
který
zdlouhavě
přepisoval. Poté následovala
opětovná návštěva pamětníka,
který měl možnost rozhodnout,
aby bylo cokoliv podle jejich
vůle vynecháno nebo změněno.
Kniha je rozdělena do dvou
obrazů. Obraz první – život
dějin, která je rozdělena na
několik epoch. Dozvídáme se,
že trnavská kotlina vznikla
vrásněním, o první písemné
zmínce o naší obci, o hradu
Janůvka, o zbojníkovi Pavlu
Píšťalkovi,
o trnavských
usedlostech,
cechovních
mistrech, počátcích školy,
o trnavských
obyvatelích,
jejich řemeslech i obživě,
o mlýně, pálenici – prostě
neskutečné vyprávění až do
současnosti.
Ve druhém obraze – život
kořenů, nás Pavel provází besedami pamětníků o povídačkách, hospodaření, ročních obdobích,
obřadech, spolcích, zajímavé bylo i vyprávění o místních názvech. Knihu provází spousta fotografií, je
doplněna mapou místních názvů.
Pavel nás svým poutavým vyprávěním o své lásce k rodné končině a hrdosti, kterou cítí od malička,
všechny naladil. Opravdu máme být na co hrdi. Své krásné vyprávění zakončil recitováním svých básni.
Děkujeme velmi moc za příjemné vyprávění. Bylo to neskutečně silné. Děkujeme, že máme mezi sebou
člověka, který zaznamenal dějiny i život naší dědiny.
Helena Březíková, zastupitelka obce
8
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DOTACE

Akce podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
v roce 2020
Akce

Separace odpadů
v obci Trnava

Celkový náklad
1.410.037,00

Dotace
1.198.531,45

Vlastní
211.505,55

Ič115D314021255,EIS
CZ.05.3.29-0.0-0.018_104-0009720
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Akce
Rekonstukce a vybavení
počítačové učebny Ič.

Celkový
náklad
1.000.844,-

Dotace

Vlastní

950.801,80

50.042,20

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011320

Akce
Vybudování
varovného
a výstražného systému
ochrany před
povodněmi pro obec
Trnava

10

Celkový náklad
2.713.678,-

Dotace
1.899.574,52

Vlastní
814.103,48
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DOTACE

Akce podporované Zlínským krajem v roce 2020
Akce

Vybavení nové dílny ZŠ
Trnava 0782/R25/19

Celkový náklad
180.000,-

Dotace
120.000,-

Vlastní
60.000,-

Matrika
Úmrtí

Josef Bečica
Rudolf Chmelař

Sňatek

Michaela Dolanská - David Bednařík - listopad 2019
Kateřina Chovancová - Adam Osvald listopad 2019

Narození

Rozálie Mikšíková
Jakub Urban
Alexander Mičko
Angelika Mičková

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2019

listopad 2019
říjen 2019

červenec 2019
srpen 2019
říjen 2019
říjen 2019
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Za okny tiše se vločky snáší

Na nebi rozsvítí měsíc zlatý,

ponocný po domech světla zháší,

všem chudým rozdává teplé šaty,

pomalu odchází temnou nocí,

zvířátkům jídlo a lidem lásku,

krásně je na zemi o Vánocích.

vezme Vás na nebe na procházku.

Jak je mým zvykem, v úvodu bych Vás všechny ráda přivítala verši, které se již nějaký čas rozléhají po
naší školičce. O to víc mně připomínají začátek požehnaných adventních dnů. Rok se opět s rokem sešel
a my společně s dětmi i jejich rodiči prožíváme neopakovatelné chvíle radosti a štěstí, odrážející se
v dětských očích, plných tajemství, těšení a očekávání…
Uplynulé tři měsíce proběhly ve znamení vzájemného poznávání se s těmi našimi nejmenšími. Čas
strávený v naší školičce naplňujeme nejrůznějšími činnostmi a aktivitami tak, aby tato malá stvořeníčka
prožívala školková léta s radostí a se štěstím. Učíme je dodržovat pravidla soužití a respektu, hledáme
způsoby, jak jim ukázat a naučit, že pomoc druhému je jednou ze základních morálních vlastností
člověka.
Mimo pravidelnou výchovně-vzdělávací práci, zařazujeme již tradiční akce, jejichž výčet je opravdu
velký, což můžete posoudit na následujících fotografiích.
Drakiáda na letišti ve Slušovicích

12
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Pečeme chlebíček a vyrábíme salát z řepy. Také se učíme, jak si správně čistit zoubky.

Canisterapie aneb jak nám pejsci pomáhají…

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2019
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Advent je tady, tak si upečeme a nazdobíme perníčky.

14
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Základní škola v Trnavě
I ve sportu se dá využít toho, že ten umí to a ten zas tohle…
V rámci Podřevnické ligy pořádali 16. září 2019 ve slušovické škole Atletický pětiboj pro smíšená
čtyřčlenná družstva žáků 1. stupně. Naši žáčci se této akce také zúčastnili. V kategorii mladší děti (1.3. ročník) nás reprezentovali Markétka Vápeníková, Eliška Krajčová, David Droběna a Ladislav Mozga
a za starší děti ( 4.-5. ročník) Rozárie Štěpaníková, Kateřina Kašpárková, Dominik Brhel a Tomáš Holík.
Počasí bylo ten den atletice příznivě nakloněno a ve všech pěti disciplínách (běh 60 m, skok daleký,
běh 500 m, hod kriketovým míčkem a štafeta) se soutěžilo venku na hřišti ve výborné atmosféře plné
vzájemné podpory a povzbuzování. Každý se snažil podat ten nejlepší výkon a přispět svým dílem
k celkovému hodnocení celého týmu. V běhu na 60 m si vybojovali 2. místo Kateřina Kašpárková
a 3. místa Dominik Brhel a Markéta Vápeníková. Ve skoku dalekém získali 2. místo David Droběna
a 3. místo Dominik Brhel. V běhu na 500 m obsadili 3. místo Markéta Vápeníková a Dominik Brhel.
Naší nejsilnější disciplínou byl hod kriketovým míčkem, kde vyhrál 1. místo David Droběna, 2. místa
obsadili Ladislav Mozga a Dominik Brhel a 3. místo Markéta Vápeníková. Celkově jsme se umístili na
5. místě, dostali sladkou odměnu a odjížděli plni nezapomenutelných zážitků ze soutěživého
sportovního dopoledne.

Mgr. Adéla Pavelková
Zpráva z dopravního hřiště
V pátek 1. listopadu se žáci 4. třídy zúčastnili
výcviku na dopravním hřišti v Malenovicích.
Objednali jsme minibus a v 7.30 hod měli odjet
od školy. Ačkoliv měl pan řidič mírné zpoždění
díky ranní námraze, děti už na hřišti jezdily za
slunečného počasí.
Nejprve jim pan učitel vysvětloval teoretická
pravidla silničního provozu. Poté následovala
dětmi tolik očekávaná praxe.
Jak se ale ukázalo, dodržovat pravidla, nejezdit na
červenou nebo v protisměru, chtělo trochu tréninku.
Pevně věřím, že do jara se vše spraví a děti budou moci jezdit samy bez doprovodu rodičů - vždyť to
bude jejich první "řidičák" v životě!
Mgr. Petra Kašpárková

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2019
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Jablíčkový den
Měla babka čtyři jabka…… A na školní zahradě v Trnavě se jich letos urodilo stovky. Co s nimi?
Uspořádáme dětem jablíčkový den!!! Ve středu 9. října se děti z prvního stupně ZŠ Trnava rozdělily
podle jablkových odrůd do čtyř skupin. Měli jsme goldeny, spartany, šampiony a skupina rubínů došla
i s pokřikem: „Rubíni jsou nej, nej, nej, trochu štrůdlu si jen dej.“ A měli pravdu. První úkol pro
ročníkově smíšené týmy byl upéct štrůdl. Takže škrabky, struhadla, těsto, skořice, plechy a už se
pracovalo. Abychom se vyhnuli případným prostojům, žáci si připravili několik hádanek a logických
úvah, například: „ V košíku je 6 jablíček. Rozděl jablka mezi 6 dětí tak, aby každé dítě dostalo jedno
jablko a v košíku jedno jablko zůstalo.“ Přichystané štrůdly nám hodné paní kuchařky upekly – úplně
skvěle.
Hoši a dívky si vyrobili medaile s jablkovým motivem a vytvořili pomocí jablkové raznice
a dokreslování jablíčkovou rodinu, která nám krášlí školní nástěnky. Největší úspěch mělo moštování
jablek pod vedením pana učitele. Výkřiky typu: „Nejlepší moštovací stroj na světě!“ a „Lepší mošt jsem
v životě nepil!“ nás doprovázely po každém moštování. Na ukončení si děti v hudební výchově
zazpívaly písničky, kde se zpívá o jablíčkách a samozřejmě - mazurka…..Měla babka čtyři jabka…..
Děti se úžasně bavily!!!

Poznámka: Správné řešení úkolu: Dáme dětem každému jablíčko a jednomu dítěti s jablkem
dáme i košík.

Mgr. Irena Košárková
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Letní biatlon – letošní hit Podřevnické ligy.
Úterý 8. října 2019 se zapíše velmi
výrazně do dějin rozvoje sportu na
našich školách. Mohli jsme se poprvé
účastnit nové soutěže a to tzv. letního
biatlonu. Tato novinka se začíná
uplatňovat mezi zájemci o biatlon v celé
naší republice. V rámci letní přípravy
jezdí biatlonisté místo na lyžích na
koloběžkách
a střílí
laserovými
zbraněmi. Je to bezpečné a velmi
atraktivní sportování. Nakonec si tuto
disciplínu mohli vyzkoušet naši
táborníci o prázdninách na rekreačním
středisku Kamínka.

Pan učitel Zdeněk Sigmund připravil pro děti
tyto závody na hřišti u školy ve Štípě. Utkala
se mezi sebou smíšená čtyřčlenná družstva ve
dvou kategoriích. „Lyžovalo“ se na
asfaltovém okruhu kolem nové vybudovaného
hřiště. Střílelo se vleže i ve stoje. Bylo to
opravdu náročné jak na fyzickou kondici, tak
na soustředění a přesnost střelby. Tak jako ve
velkých závodech, tak i tady rozhodovala
o celkovém umístění kvalitní střelba.
V závodech mladších i starších žáků jsme
obsadili vždy čtvrté místo. Toto umístění nám
patřilo i v celkovém pořadí škol. Všem
účastníkům se tyto závody velmi líbily a určitě
se těšíme na příští školní rok, kdy se ve Štípě opět sejdeme a poměříme síly v tomto atraktivním sportu.
Reprezentovali: mladší žáci – Robin Suchánek, Šimon Marek, Aneta Geržová, Alexandra Štefková,
starší žáci – František Holík, Marek Polaštík, Karolína Brhelová, Julie Daňová.

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ PROSINEC 2019
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Stolní tenis v Želechovicích
V listopadu se konalo třetí kolo Podřevnické
ligy v ZŠ Želechovice. Největšího úspěchu
dosáhla Adéla Hrabicová ze šesté třídy, která
mezi mladšími děvčaty vybojovala krásné
druhé místo. Eliška Hložková (9. ročník)
skončila ve své kategorii na čtvrtém místě.
U chlapců se nelépe vedlo šesťákovi Janu
Droběnovi. V těžké konkurenci mu nakonec
patřila pátá příčka. Školu dále reprezentovali
Jakub Vrána ze sedmé třídy a dva osmáci –
Jakub Chrastina a Mojmír Mika. Děkuji všem
za reprezentaci trnavské školy.
Mikulášské ringo v Trnavě

družstev.

V pátek 6. prosince se uskutečnil opět v rámci
Podřevnické ligy v naší tělocvičně tradiční turnaj
v ringu. Přijeli žáci ze Slušovic, Štípy, Kašava
a Želechovic. Školní družstva se utkala ve dvou
kategoriích – III. (6. - 7. třída) a IV. (8. - 9. třída).
Za každou školu vždy dvě čtyřčlená smíšená
družstva jak mladších, tak starších žáků.
V každé kategorii byly dvě skupiny. Nejdříve se
odehrály zápasy ve čtyřech skupinách a na závěr
došlo k finálovému klání o pořadí jednotlivých

Hned na úvod se ve skupině A dařilo družstvu Jakuba Vrány (Jiří Matůšů, Lucie Bednaříková, Anna
Marková). Vyhráli všechna svá utkání a v klidu si počkali na předposlední zápas tohoto turnaje. V boji
o celkové první místo se utkalo naše družstvo s týmem Kašavy. Po vyrovnaném boji jsme se nakonec
zvítězili 10:6 a radovali jsme se z prvního místa mezi mladšími žáky. Naše druhé družstvo zvítězilo
jenom v jednom z pěti zápasů a obsadilo celkově osmé místo.
V kategorii žáků 8. - 9. třídy bylo úspěšnější družstvo Mojmíra Miky (Marek Polaštík, Tereza Bečicová,
Adéla Hánová). Ve svojí skupině vyhráli dva ze čtyř zápasů a obsadili třetí místo. V zápase o pořadí
porazili po velkém boji Želechovice a patří jim konečné pěkné páté místo. Naše druhé družstvo ve
skupině nevyhrálo ani jedno utkání. Na závěr si však soutěžící spravili náladu v souboji se
Želechovicemi a po těsném vítězství 10:8 jim patří devátá příčka.
Výše bodů škol ve čtvrtém kole Podřevnické ligy je tedy následující:
ZŠ Slušovice
18 bodů
ZŠ Kašava
20 bodů
ZŠ Štípa
22 bodů
ZŠ Trnava
23 bodů
ZŠ Želechovice
27 bodů
Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy a těšíme se na lednový turnaj ve vybíjené, který pořádá
ZŠ Štípa pro žáky I. stupně.
Mgr. Lubomír Vývoda
Pěkné prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce přejí všem občanům Trnavy
zaměstnanci Základní školy v Trnavě
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka ZŠ
18
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SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V TRNAVĚ
Dobrovolné sdružení rodičů a z jejich řad vybraných zástupců za jednotlivé třídy se traduje již od
pradávna, ale tomu nyní fungujícímu můžeme gratulovat k jeho 16. výročí působení. Hned na úvod
tohoto školního roku 2019 – 2020 je třeba se zmínit o jeho hlavních organizačních či personálních
změnách. Karel Havlíček ukončil na konci června své víceleté působení jakožto úřadující předseda
spolku, za což mu chci touto cestou velmi poděkovat. Hlavně vyzdvihnu jeho pozitivní nadhled
a schopnosti při organizaci různorodých akcí, jenž generovaly nemalý přísun finančních prostředků,
které byly po dohodě s vedením školy cíleně poskytovány ve prospěch žáků naší ZŠ v Trnavě.
Na svolané Výroční schůzi spolku dne 18. září 2019, jsme přivítali nové zástupce našich letošních
prvňáčků. Z výše uvedených důvodů bylo nutné provést volby do Členské schůze spolku na další
funkční období, tj. do konce školního roku. Předsedou spolku byl zvolen Petr Štěpaník, který současně
působí i jako zástupce rodičů ve školské radě, tvořené zástupci školy a obce. Novým místopředsedou
byl zvolen Jiří Marek a ve funkci pokladníka bude nadále působit Andrea Doleželová. Kontrolní komisi
ve složení Adéla Pavelková a Lucie Mahďáková doplnila Veronika Březíková.
Seznam zástupců jednotlivých tříd pro školní rok 2019 / 2020:
LUKEŠOVÁ VENDULA, 1. třída
VÝMOLOVÁ PETRA, 1. třída
BŘEZÍKOVÁ VERONIKA, 2. třída
MAHĎÁKOVÁ LUCIE, 2. třída
ČERNOCHOVÁ ANNA, 3. třída
VAJĎÁKOVÁ ŽANETA, 3. třída
MAREK JIŘÍ, 4. třída
ŠTĚPANÍK PETR, 4. třída
DOLEŽELOVÁ ANDREA, 5. třída
HRABICOVÁ ANDREA, 6. třída
MARKOVÁ VĚRA, 7. třída
ŽŮREK MARTIN, 7. třída
CHRASTINOVÁ MAGDA, 8. třída
DAŇOVÁ SILVIE, 9. třída
PAVELKOVÁ ADÉLA, 9. třída
Hned první realizovanou akcí a současně velkou událostí nového týmu Spolku rodičů, v úzké spolupráci
se zástupci OÚ Trnava, Základní školy a Mateřské školky, byla oslava 101. výročí vzniku samostatného
československého státu. Tyto oslavy se nesly ve skromnějším duchu nežli v loňském roce. Proběhla
tradiční soutěž dětí o nejkrásnější vyřezávanou dýni spojená se sladkou odměnou pro výherce.
A samozřejmě nechyběl ani toliko očekávaný lampiónový průvod s hudebním doprovodem, zakončený
velkolepým ohňostrojem. Ke skvělé atmosféře akce přispěla mnohapočetná účast našich spoluobčanů,
štědrost všech sponzorů, chutné občerstvení ve formě vynikajícího jídla a pití, o jehož realizaci se
postaral obecní úřad.
.
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Další akcí, pořádanou OÚ Trnava ve
spolupráci s jednotlivými spolky obce, je již
tradiční Rozsvěcování stromečku, spojené
s jarmarkem
žáků
ZŠ
a následnou
Mikulášskou nadílkou.
I zde se Spolek rodičů a přátel školy, mimo
i ostatní spolky, aktivně spolupodílel na
zajištění občerstvení pro všechny přítomné.
Taktéž celorepubliková akce „Česko zpívá
koledy“ nám připomněla se blížící čas
Vánoc, při níž byla příležitost ochutnat
i tradiční horké nápoje pro zahřátí.
Závěrem mi dovolte vás srdečně pozvat na
XXVII. Reprezentační ples Základní školy, který se uskuteční v pátek 17. ledna 2020 od 20.00.
O zahájení plesu se opět postarají žáci 9. třídy s předtančením slavnostní polonézy a můžete se také těšit
na bohatý kulturní program, bohaté občerstvení, teplou večeři, tombolu a profesionální foto z atmosféry
plesu. V neděli 19. ledna 2020 se od 15.00 již tradičně koná Dětský karneval s programem plným
písniček a her.
Vstupenky s místenkou (skvělý tip na vánoční dárek) na obě akce si můžete už nyní rezervovat
a zakoupit u Žanety Vajďákové, tel.: 773 073 881.

Všichni ze Spolku rodičů a přátel školy se těšíme na Vaši hojnou účast, neboť právě ta, ve spojení
s útratou za konzumaci z bohaté nabídky občerstvení přinese peníze pro žáky naší základní školy.
Petr Štěpaník, předseda spolku
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Farnost v Trnavě
Kéž Vás požehnání Pána Ježíše, na jehož 2019. výročí narození se v adventu připravujeme a ochrana
jeho Matky a přímluva slovanských apoštolů a patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje provází v celém
příštím roce.
P. Josef Kuchař, trnavský farář
Přehled mší svatých v době vánočních svátků v trnavském kostele:
Na štědrý den bude mše svatá o půlnoci
na Boží narození a na Štěpána v 11:00 hodin
na Silvestra v 16:00 hodin
na Nový rok v 11:00 hodin

Jan Burian: Předvánoční koleda
Zas budou vánoce, kdekdo je před problémem,
jak urvat alespoň tu hvězdu nad Betlémem,
jak vyzrát na frontě a sehnat to co není,
zas budou vánoce ty svátky zapomnění
Zas budou vánoce ty svátky vkladních knížek,
dav najde Ježíška a hned ho sejme z kříže,
bude z něj manekýn tak do výkladních skříní,
nade vším zakrouží solventní cherubíni.
Zas budou vánoce, těžko jít proti větru,
dveře se zavřely, kdo na to doplatí?
Těhotná Marie mačká se někde v metru,
bojím se miláčku, mám strach že potratí.
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SK LYŽAŘSKÝ KLUB

SK Lyžařský klub Trnava
Lyžařský klub je aktivní celý rok a po vydařených letních akcích, jakým byl například 13. ročník akce
pro děti, cesta pohádkovým lesem Po stopách Loupežníka Píšťalky nebo 2. ročník letní Lyžařské
zábavy, jsme v neděli 20. října 2019 uspořádali 19. ročník Drakiády na lyžařském svahu. Pro děti
a jejich doprovod bylo kromě soutěže v pouštění draků připraveno občerstvení a další zábavné atrakce.
Celé odpoledne završil branný závod po svahu nahoru a zpět. Nejen ukázkové podzimní počasí
nedělního odpoledne, ale také dlouhá tradice této akce na lyžařském svahu v Trnavě přilákala na 19.
ročník drakiády kolem 100 účastníků.

Na podzim jsme zorganizovali několik nedělních dopoledních brigád na lyžařském vleku, kde proběhla
jak strojní a elektrická údržba samotného vleku, tak částečná obnova nátěrů budov, údržba travnatého
podkladu svahu, ořezy stromů zasahujících do trati vleku, úklid a především příprava zázemí pro tolik
očekávanou lyžařskou sezónu. Věříme, že v průběhu letošní zimy nám bude počasí i sněhová nadílka
přát a lyžařský vlek se opět rozjede pro členy klubu i pro širokou veřejnost.

V pátek 29. listopadu 2019 se v klubovně na lyžařském vleku konala každoroční Valná hromada
Lyžařského klubu Trnava, kde jsou všichni členové seznámeni s výsledkem pořádaných akcí, se stavem
hospodaření lyžařského klubu, a také s plánem pro nadcházející sezónu. Zde zároveň probíhá školení
údržby a obsluhy vleku.
V pátek 6. prosince 2019 jste nás podruhé mohli vidět na Rozsvěcování vánočního stromečku, které se
konalo v parku před základní školou v Trnavě. V lyžařském stánku byla k dispozici teplá medovina pro
zahřátí i drobné pochutiny, jako třeba palačinka a párek v rohlíku.
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Připravované akce – podrobné informace naleznete na webu www.lyzari.trnava.cz
Termín Běhu kolem Trnavy bude stanoven na základě sněhových podmínek. Hromadný start všech
účastníků vypukne v Podkopné Lhotě na autobusové točně u Moravanu po příjezdu autobusu v 11:45
hodin. Trasa již tradičně povede směrem: Turistická chata - Baťková - Koliba - Miluchov - lyžařský
vlek. Po dojezdu bude na lyžařský svah zajištěno občerstvení pro všechny účastníky běhu.
V pátek 31. ledna 2020 se bude konat 17. Ples Lyžařského klubu. Hraje skupina KOSOVCI a jako
vždy na Vás čeká bohatá tombola, dobré občerstvení ve formě daňčího guláše, zábava, překvapení
večera a půlnoční vylosování čísel vstupenek o hodnotné ceny. Začínáme v 19:30 hodin v tělocvičně
Základní školy Trnava. Vzhledem k tradičně velkému zájmu doporučujeme včasné zakoupení lístků.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 20. ledna 2020 ve firmě ELZVO v době mezi
13 až 16 hodinou, po domluvě na tel: 739 656 515 možno i v jiné době.

V pátek 5. června 2020 budeme pořádat 2. ročník jarní Lyžařské zábavy v areálu Trnava Jamice.
V sobotu 13. června 2020
se uskuteční již 20. ročník
akce pro děti i rodiče Po
stopách
Loupežníka
Píšťalky. Od 13:00 hod.
startujeme v parku naproti
základní školy v Trnavě
a soutěžní
cesta
pohádkovým lesem vyústí
na lyžařském svahu, kde
budou připraveny další hry a občerstvení.
Závěrem chci poděkovat všem členů lyžařského klubu za aktivní přístup při organizaci a pořádání našich
kulturních i sportovních akcí pro širokou veřejnost v roce 2019 a věřím, že toto nadšení nás bude
provázet i v roce 2020. Velké poděkování patří také těm, kteří se našich akcí pravidelně a rádi účastní,
a tím podporují fungování lyžařského spolku. Za celý lyžařský klub všem přeji příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava
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1. STS

1. Sportovní Trnavský Spolek
Na jaře jsme se účastnili turnaje v Kašavě, zanedlouho nás čeká vánoční turnaj
o krásný putovní pohár.

Rozloučení s prázdninami si děti užily společně s námi na fotbalovém hřišti.
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Zpráva z činnosti SDH Trnava
Se začátkem školního roku, pro naše muže a ženy, pomalu končí sportovní sezóna
2019.
7. 9 se naši muži zúčastnili Pohárové soutěže v Neubuzi, kde zabojovali a vyhráli
2.místo.
21.9. vyjeli muži na poslední pohárovou soutěž do Ubla.
12.10. jsme se zúčastnili burčákového pochodu. Z důvodu malého zájmu v Trnavě, jsme se spojili
s SDH Slušovice, kteří nám umožnili společný výjezd. Děkujeme jim za pěkný pochod po Mutěnických
vinohradech.
24.10. jsme absolvovali školení
vedoucích mládeže.
Již tradičně jsme pomáhali jako dozor
u ohňostroje
na
lampiónovém
průvodu.
V říjnu jsme uklidili a posekali
tréninkové hřiště.
9.11. jsme měli brigádu zaměřenou na
úklid
celé
hasičské
zbrojnice
a zazimování
hasičské
techniky.
Zároveň jsme si udělali ukončenou.
16. 11. jsme uspořádali Pohodovou
hasičskou zábavu se skupinou
Kosovci. „Děkujeme Všem za účast na
zábavě a Všem, co pomáhali při organizaci zábavy“.
Jako každý rok jsme 5. 12. připravili pro děti
Mikuláše. Mikuláš, čerti a andělé vyrazili do
ulic rozdat balíčky pro hodné děti a ty zlobivé
trochu potrápit.
6. 12. se konalo rozsvěcování vánočního
stromečku. Naši hasiči opět oblékli masku
Mikuláše, andělů a čertů a vyrazili do
tělocvičny rozdat dětem mikulášskou nadílku,
kterou sponzoroval obecní úřad, do tělocvičny.
U stromečku
jsme
otevřeli
i stánek
s občerstvením, hlídali koše se dřevem
a vzájemně jsme si nasáli krásnou předvánoční
atmosféru.
Plán akcí:
14.12.2019 – Valná hromada SDH Hrobice
20.12.2019 – Valná hromada SDH Veselá
03.01.2020 – Valná hromada SDH Trnava
04.01.2020 – Valná hromada SDH Březová
11.01.2020 – Valná hromada SDH Neubuz
12.01.2020 – Valná hromada SDH Slušovice
01.02.2020 - Slavnostní valná hromada 11. okrsku na Veselé
22.02.2020 – Masopustní průvod 2020
22.02.2020 – Končinová zábava 2020 se skupinou Kosovci
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SDH TRNAVA

Pozvánka na Valnou hromadu SDH Trnava
SDH TRNAVA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VALNOU HROMADU
NAŠEHO SBORU

3.1.2020 V 18.00

NA OBECNÍ ÚŘAD V TRNAVĚ

Pozvánka na Končinovou zábavu
Chtěli bychom Vás pozvat na Končinovou zábavu.
V sobotu 22.2.2020 do tělocvičny základní školy v Trnavě.
K tanci a poslechu bude hrát skupina „KOSOVCI“.
Masopustní průvod nepůjdeme od domu k domu, ale jako vloni, budeme mít zastávky, kde si společně
zatančíme, zazpíváme a pokud budete chtít, nakoupíte i lístky na tombolu, kterou si opět můžete
vyzvednout na hasičské zbrojnici.
Chtěli bychom tímto poděkovat obecnímu úřadu za veškerou pomoc a věříme v dobrou spolupráci
i v roce 2020.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům za účast na trénincích, soutěžích, při
organizaci zábavných akcí.

Bc. Vlasta Chmelařová, členka SDH Trnava
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Měsíc září naši rozjetou sezónu zdaleka neukončil.
Výčet soutěží:
7.9.2019 pohárová soutěž Neubuz - přípravka, mladší a starší žáci
21.9.2019 pohárová soutěž Ublo – přípravka, mladší a starší žáci
21.9.2019 noční soutěž Bochoř u Přerova – starší
žáci „A“ a „B“
12.10.2019 1. ročník Hry Plamen do jarního kola
jdeme mladší žáci z místa a starší z místa.
19.10.2019 Pojezdová soutěž mladší 8. místo, starší
„A“ 6. místo, starší „B“ 12. místo
19.10.2019 hodnocení soutěže GRAND PRIX za
celou sezónu 11.okrsku mladší 11.místo, starší “A“
4.místo, straší „B“ 10. místo
9.11.2019 brigáda na zbrojnici – jen starší žáci
15.11.2019 pomoc při přípravě tělocvičny na
zábavu

Do konce letošního roku nás ještě čeká 14. prosince ukončená – formou diskotéky a hned po novém
roce plné přípravy na končiny.
Koncem srpna, naše řady Soptíků pro věkovou hranici, opustila: Jůlie Daňová, Jan Matulík a Jakub
Gerych. Za jejich odvedenou práci a snahu co nejlépe reprezentovat SDH Trnava DĚKUJEME
a přejeme hodně úspěchů v řadách dorostů, mužů a žen!!!
Pokud máte o tento kroužek zájem a chcete jakékoli informace, volejte 739666817 nebo pište
sdhtrnava@email.cz. Od března 2020 budeme rozjíždět družstvo přípravky od tří let. Vedoucí mládeže
Eva Vajďáková, Tomáš Výmola a Jiří Vajďák, Zdeněk Březík a Pavel Zbranek. Veškeré dění,
plánované akce a soutěže najdete na stránkách www.sdhtrnava.cz.
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhají s dětmi.
Za Soptíky a vedoucí mládeže přejeme šťastné a veselé prožití Vánoc a do nového roku zdraví, klid
a pohodu.
Eva Vajďáková, vedoucí dětského oddílu
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VČELAŘI

Trnavští včelaři
Rok 2019 se blíží ke svému konci. Nyní má každý včelař své včely zakrmené,
zazimované, přeléčené proti varoáze. V únoru se odeberou z každého včelstva
vzorky, které budou opět poslány na rozbor, zda máme včely zdravé.
Včelařský rok lze považovat za úspěšný, když máme celoročně zdravé včely a ty
nám dají nějaký ten
produkt. Vždy však
musíme mít na paměti, že tím důležitějším
„produktem“ včel je opylovací činnost a teprve
jako třešničku na dortu tu máme zcela přírodní
včelí produkty ve velmi vysoké kvalitě jako je
propolis, mateří kašička, vosk a ten naprosto
nejpopulárnější – med.
Med můžeme mít květový z nektaru kvetoucích
rostlin. Medovicový med pochází od
producentů medovice jako jsou mšice, méry, či
puklice. Pak tu máme med smíšený, který vzniká kombinací obou zdrojů. Získat zcela jednodruhový
med bez alespoň malé příměsi jiného je téměř
zázrak. Včely totiž zkrátka létají na všechny zdroje
sladkých šťáv.
Včelstva v prosinci přečkávají nepříznivé období
stažené do zimního chomáče. Tzv. schopnost
hibernace získala včela medonosná pravděpodobně
během poslední doby ledové a díky tomu se naučila
překlenout několikaměsíční období chladu. Během
zimy musí mít včelstvo zajištěno dostatek
glycidových zásob, vzduchu a být co nejméně
rušeno.
V pátek 6. prosince se včelaři zúčastnili Trnavského jarmarku. V parčíku měli občané možnost zakoupit
smíšený med od přítele včelaře Oldřicha Hanáčka a svíčky z pravého včelího vosku, které vyrábí přítel
včelař Roman Droběna.
Trnavští včelaři přejí
všem občanům příjemné
prožití svátků vánočních
a do nového roku 2020
pevné zdraví, pohodu
a spokojenost.
Kristýna Hanáčková
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Honební společenstvo Trnava - Vrchy
Vážení čtenáři dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o činnosti myslivců v Trnavě.
V posledním čísle Trnavského zpravodaje jsme
zmiňovali, že nás čeká jedno z nejpestřejších
období roku, čímž je daňčí říje. Toto poměrně
krátké období uplynulo, zanechalo spoustu
krásných zážitků, a ať chceme nebo nechceme,
na dveře nám klepe zima. Zimní období je pro
každého myslivce velkou odpovědností. Mezi
nejdůležitější činnosti samozřejmě řadíme
přikrmování zvěře, péči o zvěř a v poslední řadě
je na místě lov. Přikrmováním zvěře myslíme
pravidelné návštěvy krmných zařízení. Zpravidla
tyto návštěvy s příchodem tuhé zimy
zintenzivňujeme tak, aby zvěř měla vždy
dostatek krmiva. Při tomto tématu bych si dovolil
oslovit širokou veřejnost s jednou malou, ale
velmi důležitou prosbou. Často se setkáváme
s tím, že v zimním období, hlavně v období
svátků, nám lidé do krmelců nosí různé zbytky
jídla. Samozřejmě v dobré víře chcete mnozí
zvěři pomoct, ale tímto krokem je to bohužel
pravým opakem. Zvěř nemá vyvinutý trávicí
systém na tyto různé zbytky jídla a může zde
docházet k velmi vážným zažívacím potížím,
které v nejhorších případech končí úhynem.
Zdali opravdu chcete zvěři pomoct způsobem,
který ji obohatí a zpestří stravu, považuji za
nejrozumnější se s kterýmkoliv myslivcem poradit. Když už se ale rozhodnete zvěři něco donést, je
potřeba dodržovat určité zásady. Nejhorší kombinací jsou zbytky pečiva jako jsou vánočky, buchty,
knedlíky, zbytky jídla v podobě čočky, rýže, vajec ale i exotického ovoce. Toto do krmelce opravdu
nepatří. Chcete-li zvěři přilepšit, určitě nepohrdne jablky, kvalitním jadrným krmivem, jako je oves,
ječmen, či kukuřice. Dobrým zdrojem živin je také nůška kvalitního a suchého sena.
Ve stručnosti bych Vás chtěl ještě informovat o našem postoji ke zvyšujícímu se početnímu stavu
zejména daňčí zvěře v naší honitbě. Mnozí z Vás si jistě všímáte, že daňčí zvěř je stále častěji vidět a to
ve větších počtech. Tuto skutečnost my myslivci velmi dobře víme a na základě zvyšujících se stavů
daňčí zvěře jsme udělali pro letošní rok razantní a nezbytné opatření v podobě navýšení odlovu zejména
daňčí samičí zvěře o téměř 200 % oproti běžným plánům lovu z předchozích let. Jelikož toto navýšení
odlovu nese spoustu úsilí a času pro každého z nás, rozhodli jsme se pro letošní rok časově posunout
společné naháňky na černou zvěř, abychom maximálně využili dobu lovu daňčí zvěře, která končí
koncem roku. Jsme přesvědčeni, že tento postup snížení stavu daňčí zvěře je účinným řešením, abychom
předcházeli vzniku škod do budoucna. Naším cílem je snížit stavy daňčí zvěře natolik, abychom
zachovali jejich dosavadní kvalitu a vitalitu, kterou již několik let prokazujeme na okresních
mysliveckých přehlídkách.
Jménem Honebního společenstva Trnava Vrchy bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití vánočních
svátku a všechno nejlepší do nového roku.
Radomír Hanáček ml.
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MÍSTA V TRNAVĚ

Exkurze do koutů Trnavy: kostel
V druhém díle Exkurzí do koutů Trnavy se společně vydáme směrem ke kostelu – k pozemkům, na
kterých náš chrám Páně stojí, a ke stráním, které se za ním nachází.
Vystavit kostel v Trnavě si vzala za úkol Kostelní Jednota v Trnavě, založená r. 1892. Pozemky, na
kterých je kostel vystavěn, koupila tato Jednota roku 1900 od Josefa a Františky Macháčkových
(bydlících na volařském gruntě č. p. 48) za 1 710 K (z toho 200 K závdavek). Jednalo se o parcelu č.
2368 o výměře 533 m2. Jelikož však byla rodina zadlužená (Hypoteční bance markrabství Moravského
i Židu Kohnovi), byl daný pozemek kvůli vyvazování ze zástavního práva připsán Jednotě až 6. července
roku 1904. Zajímavé je, že podle původního stavebního plánku měl být kostel orientován směrem na
sever (ne na východ), se vstupem směrem od Slušovic. Fara pak měla stát severozápadně od kostela,
poblíž potoka. Stavba kostela v současném vzhledu byla nakonec dokončena a slavnostně vysvěcena
dne 1. října 1911 dr. Antonínem Stojanem, který byl Jednotou pověřen realizací stavby kostela. Dluhy
za kostel a faru splatil Stojan až v roce 1918.
Mimo pozemek, na kterém byl kostel postaven, se také uvažovalo o pozemku, který náležel č. p. 17 –
tedy prostory, kde je dnes postavena tělocvična ZŠ a přilehlé hřiště. Tento pozemek tehdy náležel rodině
Machalíčkově. Dodnes se v Trnavě udržuje pověst, že kostel měl stát na „Machalíčkovém“. Pokud by
byl kostel vystavěn tam, hřbitov by byl nejspíše umístěn ve stráni nad dnešními školními pozemky
(tehdy na poli rodiny Řezníkových, č. p. 15). Z ústní tradice se také dozvídáme, že se stavitelům měla
zjevit Panna Marie, aby jim oznámila, že mají kostel postavit v současných místech. Proto tedy kostel
stojí naproti dnešnímu obecnímu úřadu a je zasvěcen Navštívení Panny Marie.
Také samotná stavba kostela nebyla tak přímočará. Neobsahuje však již zásah shůry, nýbrž projev
trnavské nátury. Dle pověsti, která byla zachycena roku 1915, měl být kostel v Trnavě postaven již
v polovině 19. století samotným hrabětem lukovským. Nicméně Trnavjané „…nemohli se dohodnouti,
zda by se měl stavěti na »hořansku« či »dolansku«. A proto, když se počaly základy kopati, přes noc
protivná strana do základů nalila vody, nač se hrabě dozlobil a od stavby upustil.“ Pravdivost této
povídačky pokazuje četná korespondence mezi zastupiteli Trnavy a arcibiskupstvím olomouckým
z 2. pol. 19. stol. Dopisy směřované do Olomouce byly plné pokorných proseb, aby se farnost v Trnavě
založila a byl zde dosazen tolik potřebný kněz.
Co se týče pozemků za kostelem směrem ke Všemině, setkáváme se s těmito názvy: Farské, Močařina,
Žlébek, Zalúčenina, Zdélka, Martínkovy zadka, U dřínu, Na rovénce, Boří, V ráji, Dlúhé hona, Nivka,
Hrušové.
Název Farské odkazuje na dnes zalesněný svah nad hřbitovem, který náleží faře. Dříve se jednalo o pole,
neboť farář byl (a dodneška je) i hospodářem na farních pozemcích. Močařina označuje bažinatý
pozemek, který se nachází pod Žlébkem, kde pramení drobný potůček. Žlébek se nachází pod
Zalúčeninou. To bylo dříve rozsáhlé pole ve svahu, které bylo zalučněno. Tento pozemek je lemován
slivoněmi a je dobře viditelný z mnoha kopců okolo Trnavy. Název Zdélka odkazuje na protáhlý pás
pole, Martínkovy zadka zase na polnosti ležící dále od domu jejich majitelů, táhnoucí se k hranici se
Všeminou. Oba pozemky jsou dnes zalučněny. Boří označuje borový les, U dřínu zase místo u modřínu.
Samota V ráji se nachází v závěru údolí, odkud teče malý potůček a ústí naproti hostince Na Rozcestí.
Doposud tam stojí skromná dřevěnice. Dlúhé hona byla pastvina protáhlého tvaru umístěná podél svahu,
na kterou se hnal dobytek. Dnes je pozemek zalesněn. Název Hrušové označoval pole ve svahu, dnes
zalučněné, kde nejspíše rostly hrušně. Nivky bylo zase jméno pro polnosti v mírném svahu, jejichž horní
hranice ležela zároveň na hřbetu, kudy prochází hranice se Všeminou. Dnes se zde rozprostírá les.
Pavel Hanulík, autor knihy o Trnavě
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Než začaly v Trnavě Vánoce
Eva seděla u hrnku kafého, které bylo tak černé jak ráno za oknem. Vstávat v prosinci do práce stálo za
starú belu, ale to dnes nebyla ta věc, která Evu trápila. Z kúpelky sa vymotal umytý Adam, který s prstem
v papuli řekl Evě, že sa mu zdá, jak kdyby sa mu hýbala čtverka vlevo hore. Eva hleděla do hrnka
a odpověděla, ať zavolá doktorce, ať má přes svátky od zubů pokoj. Adam vydělal prst z huby, poškrábal
sa na trenýrkách a dělal jakoby nic.
„Včil sem si přečetla zprávu, že v Kašavě už nám nenapečú. Majú plno.Úplně jsem to letos zazdila. Su
taková husa.“
„Ale prosimťa, zeptám sa v práci, chlapi budú vědět, kdo tady eště tak peče.“ Chytil Evu za ramena
a zlehka dodal, „na Fagusu sa ví všecko.“
Eva sa sice zhořka usmíla, ale pokračovala v negativním tónu: „Včil už by ťa každý ohrál. Takové věci
mosíš domlúvat v říjnu a né na zlatú nedělu.“
„Tož když ohrajú, ohrajú. Napečeme si sami.“
„Ty sas zblázníl! Kdy to asi tak mám stíhat. Včil před koncem roku budu v práci aj nocovat a čtrnáctého
prosinca idu pod nůž. To budú letos Vánoce jak stehno.“
Neboj sa Evěnko, já sa o to postarám. Viděl sem ogary v akci, jak pečú rohlíčky. Šak nemosíme mět 10
druhú, mi stačíja rohlíčky.“
„Och panenko Marja svatohostýnská! Ogaři v akci!“ Zakryla si Eva rukama oči.
„Tož posledně dělali ty rohlíčky, mrkvovú polévku a nakonec parádní tústy. Je to nejlepší kuchařská šú,
co je včil v televizi.“ rozplýval sa Adam nad pořadem, který mu dodal tolik kuchařské odvahy.
„Možeš, prosimťa, aspon ty anglické slova říkat normálně? Toust. Šou.“ prosila Eva pořáď s očima
zakrytýma. Dnešek nezačínal vůbec dobře. Ve vzduchu byla cítit adventní katastrofa.
„Možu. Ale nechcu. To bych ti mohl zrovna přestat říkat ty moja Šmúlinko.“
„S tím bych sa do smrti nevyrovnala.“
„Právě. Evi, s tím přestat nesmím. Pravím ti, o cukrové sa letos postarám . Ty sa hlavně staraj o to, abys
byla zas zdravá jak řepa.“
„No dobře, jedem, třeba eště něco vymyslím. Ať to máme dneska brzo za sebú.“
…
„Děcka, mamka píše, že už je po operaci. Ruku už by měla mět spravenú, tak snáď bude dobře okřívat.“
volal směrem k pokojíku Adam, „Čujete, pazúři?“
„Jooo.“ ozvalo sa dvojhlasně z pokojíka, „Pozdravuj ju!“
Adam přišel k pokoji, kde oba synci ležali na svojich postelách a hráli na hry na tabletu. Začal k nim
z vážna:
„Ogaři, mosíte mi dneska pomoct. Mám závažný úkol a mosím ho splnit dokáď je mama v nemocnici.“
Ogaři od obrazovek ani nezdvihli oči, protože tata teho dycky nakecá.
„Ide o to, že potřebuju pomoct upéct rohlíčky. Takové ty vánoční.“
Obě oči sa přilepily na Adama.
„Nebojte sa, upeče je trúba. Ale vy trúby mi je mosíte pomoct našúlat. Máte ve škole nejakú plastelínu,
ne? Tož toto je úplně to samé.“ snažil sa navodit bezstarostnú atmosféru.
„Tato, ale já sa mosím učit. Garguláková mne zitra určitě vyvolá.“
„Učivo procvičíme nad plechama s rohlíčkama, o to strach neměj. Furt hledíte na filmy, kde sa
zachraňujú Vánoce a včil, když dojde na věc, tož sa vymúváte na účéní? Z takú z tebe spajdrmen nikdy
nebude,ogaro, ani kdyby ťa súsedovy tarantule kúsly do řiti!“
„Tató, já nechcu byt spajdrmen.“
„Konec výmluvám, ideme na to. Těsto mám od včerajška v ledničce.“
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„Eště jeden plech a už je to chvalabohu za nama. Myslím, že na první pokus je to pěkný výsledek. Tady
u teho posledního plechu už je vidět, že sú rohlíčky dvakráť větší než na plechu prvním, ale zhostili ste
sa teho pěkně po chlapsku a neutekli jste před tým. Mohli jsme mět sice plechy čtyry, kdybyste mi
nežrali syrové těsto, ale to sú myslím povolené ztráty. Máte to u mne, bando. “
„Možem sa jít včil dívat na seriál?“
„Možete, ale nikom ani slovo. Hlavně mamě ne. Mosí to byt překvapéní!“
Adam si sedl za stůl posypaný cukrem, na židlu celú od cukru, ale divné mu to nepřišlo, protože sám
vypadal jak sněhulák. Nebylo to tak bezstarostné, jak ogaři v televizi předváďali. Prohazovat teplé
rohlíčky v misce s cukrem nešlo. Buď sa polámaly rohlíčky nebo sa rozsypal cukr. Nakonec je obaloval
zlehunka zjemňučka, jak kdyby to byly malé křehučké miminka. Bude rád, když vybere jeden taléřek
slušných, stejně velikých a reprezentativních vanilkových rohlíčkú. Ale má je. Eva bude nadšená. Mosí
byt.
…
Devatenáctého prosinca dopoledňa si Adam obúval boty, aby mohl nasednút do auta a dojet do Zlína
pro Evu. Za hodinu by měla mět propúšťací papíry. Snáď ju to nebude moc bolet.
Za dveřima sa mihl v zimním slunku čísi stín a chvilku na to zahrčal zvonek. Adam otevřel hneď.
„Ale vitaj, Jožo, co ty tady? Právě jedu pro moju do Zlína.“
„Já vím, všecko vím. Toť máš krabicu, daj si ju do komory a jeď.“
„Co to je za krabicu?“
„Včéra byli u nás vaši ogaři...“
Adamovi sa začalo rozsvěcovat. Ale takovú nálož nečekal.
„...že prej sa dnes mama vracá a jak je nutils péct z nouze cukrové, abyste měli co na stůl na štědrý deň.
A jaká to byla katastrofa, žes u teho enom nadával, každý rohlíček byl prý inačí a v kuchyni to vypadalo
jak za polárním kruhem. Všecko bílé. Eště prý sa jich pár zlomilo. Zrovna tych najpěknějších. Moja to
vyslechla s otevřítú hubú a přišlo jí ťa líto. Nebo spíš tvoju litovala.“
Joža natáhl ruky s krabicú k Adamovi, „tož na, ber, krabičku ti nachystala, abyste prožili svátky v klidu
a pokoji. Tak nejak.“
Adama polévalo horko a zima natřídačku a vystřídal všecky barvy. Nakonec řekl enom:
„Jožo, já bych ty moje dacany nejradši zabíl, takové horory vám navykládat. Ale nebudu ti lhat: su rád.“
„Baže, šak na Štěpána sa uvidíme.“
„Děkuju, vyřiď hlavně tvojí, že děkuju nastotisíckráť!“
„Vyřídím!“
Adam nasedl do promrzlého auta. Nastartoval, pustil topení a vycúfal z garáže. Nechtělo sa mu tom
celém věřit. Divadélku, které sehráli jeho ogaři. Jožovéj ženě Marceli, že nachystala tolikého cukrového.
Nakonec vlastně ani tom, že sa pustil do takového pečení, aby dokázal, že na tom nic néni. Nebylo.
A zároveň to bylo hrozně moc. Adam myslel na to, jak mu Eva strašně chybí. Jak to bez ní sice zvládli,
ale jak by to s ňú bylo o tolik lehčí, jednodušší a samozřejmější. Zapnul rádio, ze kterého sa ozvala
kapela Umakart a k ní Vašek zpíval, že chmury, trable a starosti nechal ve městě. Adam si také jede pro
to, aby nechal všecko špatné ve městě a dovezl Evu zpátky, do Trnavy, aby to zas celé bylo správně.
Vůbec mu nepřišlo v tu chvílu divné, že má vlhké oči a potichu si zpívá s Vaškem „alelúja“.
Irena Vlčková, autorka povídky
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Sametová vzpomínka
Bylo mi osm let a pár měsíců k tomu. Pečlivě jsem olízala dvě malé
známky, rozdané ve vyučování soudružkou učitelkou s pokynem: "Tak
a teď si je nalepte do pionýrských průkazů!". Rychle jsme ji se
spolužáky poslechli. "Konečně jsme pionýři a ne jen obyčejné "jiskry"!",
říkala jsem si jen tak pro sebe. V hodinách tělocviku začínáme
s tréninkem sestav na příští spartakiádu. Představujeme si, jak
vystoupíme před dvě stě tisíci lidmi ve velké Praze, rodiče nás uvidí
v televizi a hrdě o tom budou na počkání vyprávět. Budoucnost je
úžasná!
Uběhlo pár týdnů. V obvyklou hodinu přijdu ze školy, přemýšlím na tím, který domácí úkol napíšu
nejdřív. Náhle zbystřím - tady je něco jinak! Mamka přechází z jednoho místa na druhé a volá:
"Konečně! Konečně!". Vyzvídám, co tím myslí. Ukáže na televizi. V ní běží záběry na statisíce
neznámých tváří se zvednutými dvěma prsty připomínající písmeno "V". V druhé ruce lidé drží klíče,
cinkají jimi a křičí: "Máme holé ruce! Máme holé ruce!". Mezitím mně mamka něco povídá, ale slova
jako "svoboda", "pravda", "demokracie" jsou pro mě srozumitelná podobně jako Pythagorova věta.
Chvíli to vydržím poslouchat, ale pak jdu na ty úlohy, ať mám pokoj a můžu se začíst do oblíbené
pohádkové knihy O vlčí nevěstě.
Stejně jako nepoznávám domov, nepoznávám školu. Soudružka učitelka opakuje podobné fráze jako
mamka a aby toho nebylo málo, chce po nás, ať ji neoslovujeme: "soudružko učitelko", ale "paní
učitelko". Snažím se příkaz dodržet, ale občas se zapomenu a hned je mi jasně dáno najevo, že se jí můj
prohřešek nelíbí. "Tady se fakt všichni zbláznili!" myslím si, ale také pozoruju, že obličeje rodičů,
učitelů najednou září dosud nevídanou touhou a očekáváním na to, co se bude dít dál. My, ze třetí třídy,
už nejsme nuceni dokola omílat pionýrský slib, nenacvičujeme synchronní pohyby na strahovské
vystoupení. V hudební výchově nezpíváme písně ze zpěvníku, ale z narychlo vytištěných papírů, které
obsahují ta samá nehmatelná slova jako ta vycházející z úst všech dospělých široko daleko.
Všechno se mění. Postupně zjišťuju, co znamenají zkratky ROH, STB. Doma se odnikud objeví kazeta
Songy a balady od Marty Kubišové, která mě i sestry tak učaruje, že si skladby pouštíme od rána do
večera. Přijdou nám nádherné, i když tajemně smutné. Dozvídáme se, že i toto album patřilo mezi tu
nekonečnou hromadu zakázaných.
Ještě že ty Vánoce jsou i letos stejné. Ježíšek opět navštívil i náš dům, opět přinesl vlněné ponožky, opět
jsme se nemohly nabažit mandarinek a banánů.
Do žákovské knížky začínáme psát rok 1990. Už na nás při tom nedohlíží strnulý výraz Gustava Husáka,
ale přátelská usměvavá tvář Václava Havla.
Paní (= už jsem si na toto oslovení zvykla) učitelka zařídila koncert v Domu umění, a tak musím ráno
autobusem do města. Nahlásím řidičovi "poloviční Gottwaldov!". "Tam nejedu!" uchichtne se
a připomíná, že Gottwaldov neexistuje a máme říkat „Zlín“. Zrudnu studem a událost se mi navždy
zapíše do hluboké paměti.
Po bezmála třiceti letech…
Ne, současný svět není dokonalý. Ani v Trnavě, ani v Praze, ani třeba v New Yorku. Já, Ty, oni. Všichni
máme své představy toho, jak by to tu mělo vypadat. Jako když pečete perníčky podle nového receptu,
který vám doporučila zkušená cukrářka. Ať se snažíte sebevíc, výsledek nikdy není takový, jak to znáte
od ní. Něco mi ovšem říká, že kdyby se podzimní události roku 1989 neodehrály, asi bych tu vysokou
nevystudovala. Nejspíš bych se nepodívala za hranice Slovenska. Zcela určitě by nebyl zveřejněn tento
článek v Trnavském zpravodaji a když už, tak ne bez cenzury. I na to myslím, když si o jednom
chladném listopadovém večeru roku 2019 pod pamětní deskou na pražském Albertově s přáteli
pobrukujeme píseň Náměšť od Jaroslava Hutky: "Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Ta lidská
svoboda!"
Marie Černíčková, autorka vzpomínky
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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 4. září 2019
5. Majetkové záležitosti obce
5a) Projednání dražební vyhlášky o dražbě nemovitosti na LV č. 171. Starosta obce seznámil přítomné s tím, že dne 5. 9. 2019 od 9.00 hod. se
uskuteční elektronická dražba nemovitostí zapsaných na LV č. 171 k. ú. Trnava u Zlína. Předmět dražby jsou nemovité věci, rozdělené do skupiny A),
B), a C). Obec Trnava má zájem o pozemky ze skupiny B) a to p. č. 1902, 1906/6, 1906/7, 1921/23, 1921/24, 1921/25, 1921/29, 2379/22, 2393/6
a 2398 – trvalé travní porosty a jejich příslušenství, vše zapsáno na LV č. 171 pro k. ú. Trnava u Zlína. Z dražební vyhlášky, která byla mimo jiné
zveřejněna dle požadavku soudního exekutora provádějícího dražbu předmětných nemovitostí, jímž je Mgr. Ctibor Brančík, se sídlem nám. 3. května,
č. p. 1569, 765 02 Otrokovice, na úřední desce obecního úřadu, vyplývá, že: • dražby se mohou zúčastnit pouze osoby, které budou Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáží svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet
soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené dražební vyhláškou; • výsledná cena dražených nemovitých věcí skupiny B) činí
267.260,00 Kč; • nejnižší podání se stanovuje částkou 178.000,00 Kč, nejnižší možný příhoz se stanovuje částkou 5.000,00 Kč; • výši dražební jistoty
soudní exekutor stanovil částkou 20.000,00 Kč. Zájem obce je koupit pozemky pro výstavbu Protipovodňové ochrany obce (PPO). Pozemky, které
nejsou součástí PPO budou tvořit pozemkovou rezervu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava schvaluje a) účast obce Trnavy (jako dražitele) v elektronické dražbě, která se uskuteční dne 5. 9. 2019 od 9.00 hod.,
pozemky ze skupiny B) a to p. č. 1902, 1906/6, 1906/7, 1921/23, 1921/24, 1921/25, 1921/29, 2379/22, 2393/6 a 2398 – trvalé travní porosty a jejich
příslušenství, vše zapsáno na LV č. 171 pro k. ú. Trnava u Zlína. b) svěřuje starostovi obce Trnava, v souladu s ust. § 85 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc rozhodnout o nabytí dražené hmotné nemovité věci – pozemky ze skupiny B) a to p. č.
1902, 1906/6, 1906/7, 1921/23, 1921/24, 1921/25, 1921/29, 2379/22, 2393/6 a 2398 – trvalé travní porosty a jejich příslušenství, vše zapsáno na LV č.
171 pro k. ú. Trnava u Zlína, v elektronické dražbě, která se uskuteční dne 15. 8. 2019 od 9.00 hod., pro obec Trnava za účelem výstavby PPO
a pozemkové rezervy. c) ukládá starostovi obce zajistit splnění podmínek pro účast obce v předmětné dražbě tak, aby se obec mohla dražby zúčastnit.
Maximální částka dražených pozemků je určena do 500.000,-Kč.
Usnesení č.: 4.9.2019/5a)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5a) bylo schváleno
5b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost TJ Sokol Trnava, z.s. o odkoupení fotbalového hřiště včetně kabin a zařízení včetně přílohy
MTMŠ, kde je uvedeno, že fotbalové hřiště a kabiny mají být převedeny bezúplatným převodem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava projednalo žádost o odkoupení fotbalového hřiště Trnava. Zastupitelé pro své rozhodnutí požadují více informací.
Usnesení č.: 4.9.2019/5b)
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5b) bylo schváleno
5c) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost Radomíra Hanáčka o odkup cca 400 m2 z pozemku p. č. 656/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku
obce Trnava. Svou žádost zdůvodňuje stavem pozemku, který ohrožuje jeho nemovitost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p. č. 656/1
k. ú. Trnava u Zlína. Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.
Usnesení č.: 4.9.2019/5c)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.9.2019/5c) bylo schváleno
5d) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nabídka na odkup pozemků p. č. 916/6, 916/7, 931/11, 925/4, 925/8, 924/2, 931/12, 929/2, 929/3 a 929/4
vše v k. ú. Trnava u Zlína za cenu 1,--Kč z důvodu zpřístupnění lokality B16.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou nabídkou na odkup pozemků p. č. 916/6, 916/7, 931/11, 925/4, 925/8, 924/2, 931/12, 929/2, 929/3
a 929/4 vše v k. ú. Trnava u Zlína za cenu 1,--Kč z důvodu zpřístupnění lokality B16. Obecní zastupitelstvo postupuje v souladu s § 35 odst. 2 zák. č.
180/2000 Sb.
Usnesení č.: 4.9.2019/5d)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5e) bylo schváleno
5e)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek nabídkového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na „Most přes potok Trnávka v místní
části Ke školce v obci Trnava u Zlína“ Předloženy byly tři nabídky. MSS-projekt s.r.o. s cenou 231.400,-Kč, S WHG s.r.o. s cenou 311.500,-Kč
a NELL Projekt s.r.o. s cenou 295.000,-Kč. Nejlevnější nabídku podala firma MSS projekt s r.o. s cenou 231.400,-Kč bez DPH. Akce bude hrazena
z vlastních zdrojů a z dotačních prostředků. Bude podána žádosti o dotaci v rámci podprogramu obnova obecního a krajského majetku po živelných
pohromách.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem nabídkového řízení firmy MSS projekt s r.o., souhlasí s financováním
akce z vlastních a dotačních prostředků a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci podprogramu obnova obecního a krajského majetku po
živelných pohromách.
Usnesení č.: 4.9.2019/5e)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5e) bylo schváleno
5f) Obecní zastupitelstvo obdrženo nabídku firmy Velux, s.r.o. na instalaci zastiňujících prvků do střešních oken nové nástavby ZŠ v hodnotě
87.074,40 Kč. Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Velux, s.r.o. na instalaci zastiňujících prvků do střešních oken nové nástavby ZŠ v hodnotě 87.074,40
Kč. Realizace v roce 2020.
Usnesení č.: 4.9.2019/5f)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5f) bylo schváleno
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5g) ) Obecní zstupitelstvo obdrželo žádost poskytnutí účelové dotace na rok 2019 na akci 12. ročníku Triatlonového závodu „Trnavský kolík“
pořadatel pan Roman Vogeltanz o částku 15.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím účelové dotace na akci 12. ročníku Triatlonového závodu „Trnavský kolík“ ve výši 8.000-,Kč.
Usnesení č.: 4.9.2019/5g)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2018/5g) bylo schváleno
5h) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 7/2019 a to: 5h) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno
rozpočtové opatření k 28.6. a to:
Navýšení příjmů:
daň. obce pol. 1122 Kč 1.000,Kontejnery na odpad § 3725 pol. 6122 Kč 50.000,Snížení výdajů:
DDHM ZŠ § 3113 pol. 5137 Kč 50.000,kriz. rozhlas, pojištění § 2331 pol. 5321 Kč 1.900,Snížení výdajů:
odměny volební komise § 6117 pol. 5011 UZ 98348 Kč 22.000,Investice ZŠ § 3113 pol. 6121 50.000,Navýšení výdajů:
investice bytové hospodářství § 3612 pol. 6121 Kč 50.000,Úprava koryta potoka § 2331 pol. 5169 Kč 1.900,Investice SDH HZ § 5512 pol. 6121 Kč 100.000,Odměny volební komise § 6117 pol. 5021 UZ 98348 Kč 22.000,Dorovnáno položkou 8115 Kč 4860,- Kč
Daň obce § 6399 pol. 5365 Kč 1.000,Oprava UZ:
Obecnímu zastupitelstvu bylo předneseno rozpočtové opatření za
SDH dotace § 5512 pol. 5171 Kč – 14.471,- na § 5512 pol. 5171 UZ
období 9/2019 a to:
20 Kč 14.471,Navýšení příjmů:
SDH dotace § 5512 pol. 5137 Kč - 98.314,- na § 5512 pol. 5137 UZ
Pojistné plnění oprava TKR § 3341 pol. 2322 Kč 20.000,20 Kč 98.314,Pojistné plnění nový kotel § 3612 2322 Kč 92.000,Les dotace § 1031 pol. 5169 Kč - 40860,- na § 1031 pol. 5619 UZ
Prodej knihy § 6171 pol. 2112 Kč 48.000,29014 Kč 40.860,Dotace les pol. 4116 UZ 29014 Kč 40.860,ZŠ dotace pol. 4116 Kč – 76.230,- na pol. 4116 UZ 107117015 Kč
Navýšení výdajů:
4.235,- a
Knihy § 2143 pol. 5139 Kč 16.000,UZ 107517016 Kč 71.995,Obec mzdové náklady § 6171 pol. 5011 Kč 180.000,ZŠ dotace pol. 4216 Kč – 11.227.631,72 na pol 4216 UZ
DPH § 6399 pol. 5362 Kč 40.000,107517969 Kč 10.603.874,4 a
Úrok úvěr § 6310 pol. 5141 Kč 15.000,UZ 107117968 Kč 623.757,32
SDH oprava § 5512 pol. 5171 Kč 45.000,Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 6/2019 a 9/2019.
Usnesení č.: 4.9.2019/5h)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2018/5h) bylo schváleno
5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo dodatek č. 02/2019 ke smlouvě 047/07/TKR/SP. Dochází k navýšení poplatků za autorská práva TV PRIMA.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dodatkem č. 02/2019 ke smlouvě 047/07/TKR/SP. Dochází k navýšení poplatků za autorská práva TV PRIMA.
Usnesení č.: 4.9.2019/5ch)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5ch) bylo schváleno
5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost Arnošta Gerycha na zpevnění obecní komunikace p. č. 2580/3 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava
mezi domy č. p. 360 a č. p. 85.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zpevněním obecní komunikace p. č. 2580/3 k. ú. Trnava u Zlína mezi domy č. p. 360 a č. p. 85 v roce 2020.
Usnesení č.: 4.9.2019/5i)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5i) bylo schváleno
5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích o materiální pomoc palivového dřeva formou daru.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s darováním cca 30 m3 smrkového kůrovcového dřeva.
Usnesení č.: 4.9.2019/5j)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5j) bylo schváleno
5k) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost Aloise Kovarčíka o majetkoprávní vyrovnání přístupové cesty k nemovitosti č. e. 51 na p. č. 639 k. ú.
Trnava u Zlína. Zaužívaná komunikace se nachází na soukromých pozemcích p. č. 1487/1, 1488, 1489 k. ú. Trnava u Zlína. Původní komunikace na p.
č. 3037 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava zanikla.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s majetkoprávním vyrovnání přístupové cesty k nemovitosti č. e. 51 na p. č. 639 k. ú. Trnava u Zlína. Veškeré náklady
na směnu pozemků hradí žadatel.
Usnesení č.: 4.9.2019/5k)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/5k) bylo schváleno
6. Organizační záležitosti obce
6a) 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.
Návrh usnesení:
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.
Usnesení č.: 4.9.2019/6a)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 4.9.2019/6a) bylo schváleno
6b) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s možností čerpat účelovou neinvestiční dotaci, která je určena na výdaje za odbornou přípravu, za
uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo katastrální území zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.
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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 31. října 2019
5. Majetkové záležitosti obce
5a)Obecní zastupitelstvo obdrželo smlouvu od poskytovatele dotace Zlínského kraje, MaS05-19/023 dotace Vybavení nové dílny ZŠ Trnava ve výši
120.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava schvaluje smlouvu od poskytovatele dotace Zlínského kraje, MaS05-19/023 dotace Vybavení nové dílny ZŠ Trnava ve
výši 120.000,-Kč a zároveň uvolňuje finanční prostředky na dofinancování celé dotace.
Usnesení č.: 31.10.2019/5a)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5a) bylo schváleno
5b) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení na dodavatele kontejnerů v rámci dotace „Separace odpadů v obci Trnava“.
Výběrové řízení bylo zveřejněno na www.Trnava.cz a bylo přímo obesláno šet firem. Předloženy byly tři nabídky. SDO Technika, s.r.o. s cenou
1.072.000,-Kč, MEVA-Ostrava, s.r.o. s cenou 1.065.000,-Kč a ELKOPLAST, s.r.o. s cenou 1.050.000,-Kč. Nejlevnější nabídku podala firma
ELKOPLAST, s.r.o. s cenou 1.050.000,-Kč bez DPH. Akce bude hrazena z vlastních zdrojů a z dotačních prostředků. v rámci Operačního programu
Životního prostředí.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení firmy ELKOPLAST, s.r.o. souhlasí s financováním
akce z vlastních a dotačních prostředků.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5b) bylo schváleno
5c) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení na dodavatele „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodňemi pro obec Trnava“. Výběrové řízení bylo zveřejněno na www.vohodneuverejneni.cz a www.Trnava.cz. Předloženy byly tři nabídky.
EMPEMONT, s.r.o s cenou 2.289.565,-Kč, VoiceSys, s.r.o. s cenou 2.242.709,-Kč a TELMO, s.r.o. s cenou 2.318.028,-Kč. Nejlevnější nabídku
podala firma VoiceSys, s.r.o. s cenou 2.242.709,-Kč bez DPH. Akce bude hrazena z vlastních zdrojů a z dotačních prostředků. v rámci Operačního
programu Životního prostředí.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení firmy VoiceSys, s.r.o. souhlasí s financováním akce
z vlastních a dotačních prostředků.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5c) bylo schváleno
5d) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Dohoda o vytvoření školského obvodu základní školy s obcí Podkopná Lhota.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou Dohodou o vytvoření školského obvodu základní školy s obcí Podkopná Lhota.
Usnesení č.: 31.10.2019/5d)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5e) bylo schváleno
5e) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Příkazní smlouva firmy EGRANT, s.r.o. na poradenské, analytické, konzultační služby a veškerou
administrativu se zpracováním žádosti o dotaci projektu "Trnava - ČOV a splašková kanalizace" v rámci Národního programu Životní prostředí, výzvy
č. 4/2009.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením Příkazní smlouva firmy EGRANT, s.r.o. na poradenské, analytické, konzultační služby
a veškerou administrativu se zpracováním žádosti o dotaci projektu "Trnava - ČOV a splašková kanalizace" v rámci Národního programu Životní
prostředí, výzvy č. 4/2009.
Usnesení č.: 31.10.2019/5e)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5e) bylo schváleno
5f) Obecní zastupitelstvo obdrženo žádost Základní školy Trnava o finanční píspěvek na akci Trnavský vrch a akci Ve stopě Trnavského vrchu.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím částky 6.000,-Kč na akci Trnavský vrch a akci Ve stopě Trnavského vrchu.
Usnesení č.: 31.10.2019/5f)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5f) bylo schváleno
5g)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Spolku mladých včelařů při ZŠ Trnava, zastupující Roman Droběna na celoroční činnost
spolku o částku 30.000,-Kč na rok 2019.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Spolku mladých včelařů při ZŠ Trnava, zastupující Roman Droběna na celoroční činnost spolku
o částku 30.000,-Kč na rok 2019.
Usnesení č.: 31.10.2019/5g)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5g) bylo schváleno
5h)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Honebnímu společenstvu Trnava Vrchy na rok 2019, zastupující MVDr. Josef Matůšů na
celoroční činnost spolku o částku 18.800,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Honebnímu společenstvu Trnava Vrchy na rok 2019, zastupující MVDr. Josef Matůšů na celoroční
činnost spolku o částku 10.000,-Kč.
Usnesení č.: 31.10.2019/5h)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5h) bylo schváleno
5ch) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SK Lyžařský klub z.s., zastupující Jiří Dolanský na celoroční činnost spolku o částku
40.000,-Kč na rok 2020.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace SK Lyžařský klub z.s., zastupující Jiří Dolanský na celoroční činnost spolku o částku 40.000,-Kč
na rok 2020.
Usnesení č.: 31.10.2019/5ch)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5ch) bylo schváleno
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5ch)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace 1. STS, volejbalový spolek, zastupující Dan Vajďák na celoroční činnost spolku
o částku 25.000,-Kč na rok 2020.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace 1. STS, volejbalový spolek, zastupující Dan Vajďák na celoroční činnost spolku na částku 25.000,Kč na rok 2020.
Usnesení č.: 31.10.2019/5i)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5i) bylo schváleno
5j)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Sdružením rodičů a přátel školy na celoroční činnost částku 40.000,-Kč, zastupující Petr
Štěpaník. Jedná se o podporu 6 společenských akcí pro děti a dospěle v roce 2020.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Sdružením rodičů a přátel školy, zastupující Petr Štěpaník, ve výši 40.000,-Kč na podporu
společenských akcí pro děti a dospěle v roce 2020.
Usnesení č.: 31.10.2019/5j)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5j) bylo schváleno
5k)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SDH Trnava, zastupující Oldřich Gargulák na celoroční činnost spolku o částku 45.000,Kč na rok 2020.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace SDH Trnava, zastupující Oldřich Gargulák na celoroční činnost spolku na částku 45.000,-Kč na
rok 2020.
Usnesení č.: 31.10.2019/5k)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5k) bylo schváleno
5kk) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ Trnava – střelecký klub o částku 20.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ Trnava střelecký klub o částku 20.000,-Kč.
Usnesení č.: 31.10.2018/5kk)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5kk) bylo schváleno
5l)Obecnímu zastupitelstvu byla předložena společná žádost paní Evy Štěpánové a pana Milana Štěpána a paní Věry Boráňové o odkup pozemku p.
č. 2751 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Svou žádost zdůvodňuje dlouhodobou péčí o pozemek a nepřístupností.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p. č. 2751 k. ú. Trnava u Zlína.
Usnesení č.: 31.10.2019/5l)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 31.10.2019/5l) bylo schváleno
5m)Obec Trnava obdržela žádost pana Dušana Matůšů (zřízení služebnosti) o povolení sjezdu, na p. č. 2474/4 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce
Trnava z důvodu výstavby RD na p. č. 3242 a p. č. 2474/3 v k. ú. Trnava u Zlína. Záměr byl zveřejněn od 23. 8. do 9. 9. 2019 na úřední desce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti sjezdu, sjezdu, na p. č. 2474/4 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby
RD na p. č. 3242 a p. č. 2474/3 v k. ú. Trnava u Zlína.
Usnesení č.: 31.10.2019/5m)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 31.10.2019/5m) bylo schváleno
5n)Obec Trnava obdržela žádost pana Martina Malčíaka a Bětky Pavalové (zřízení služebnosti) o povolení sjezdu, na p. č. 3039 v k. ú. Trnava u Zlína
v majetku obce Trnava z důvodu výstavby RD na p. č. 1202/8 a p. č. 1202/10v k. ú. Trnava u Zlína. Záměr byl zveřejněn od 23. 8. do 9. 9. 2019 na
úřední desce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti sjezdu, sjezdu, na p. č. 3039 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby
RD na p. č. 1202/8 a p. č. 1202/10v k. ú. Trnava u Zlína.
Usnesení č.: 31.10.2019/5n)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 31.10.2019/5n) bylo schváleno
5o)Obec Trnava obdržela žádost pana Lukáše Džubinského (zřízení služebnosti) o povolení sjezdu, na p. č. 3039v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce
Trnava z důvodu výstavby RD na p. č. 1101/17, 1101/3, 1101/6 a 1101/16 v k. ú. Trnava u Zlína. Záměr byl zveřejněn od 23. 8. do 9. 9. 2019 na
úřední desce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti sjezdu, sjezdu, na p. č. 3039 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby
RD na p. č. 1101/17, 1101/3, 1101/6 a 1101/16 v k. ú. Trnava u Zlína.
Usnesení č.: 31.10.2019/5o)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 31.10.2019/5o) bylo schváleno
5p) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o odprodej části pozemku cca 400 m2, p. č. 656/1 a 656/2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava.
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce ve dnech 13.9. až 30.9.2019 na základě usnesení č.: 4.9.2019/5b) ze dne 4.9.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s odprodejem části pozemku cca 400 m2, p. č. 656/1 a 656/2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava za
podmínky vytvoření GP oddělené části a určení ceny znaleckým posudkem.
Usnesení č.: 31.10.2019/5p)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení č.: 31.10.2019/5p) bylo schváleno
5r) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana J. Chytila o změnu pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 661/1
a 656/3 k. ú. Trnava u Zlína plochy bydlení individuální na plochy výrobní a skladů.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana J. Chytila. Tato žádost nebude prověřena v současně probíhající změně č. 1 ÚP
Trnava.
Usnesení č.: 31.10.2019/5r)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 31.10.2019/5r) bylo schváleno
5s) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Adély Pavelkové o pronájem uvoněné bytové jednotky č. 3 v bytovém domě č. p. 314.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s pronájmem bytu č. 3 v bytovém domě č. 314 na základě směrnice o bytech č. 3.
Usnesení č.: 31.10.2019/5s)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 31.10.2019/5s) bylo schváleno
5t) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 9.900,-Kč SK lyžařskému klubu Trnava, zisk ze sběru kovových odpadů
v obci, na kterém se lyžařský klub podílel.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo schválit finanční dar ve výši 9.900,-Kč
Usnesení č.: 31.10.2019/5t)
Pro:
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5t) bylo schváleno
5u) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 10/2019 a to:
Snížení příjmů:
Navýšení výdajů:
Poplatek za užívání veř. Prostranství pol. 1343 Kč 4.000,Les těžba § 1032 pol. 5169 Kč 100.000,Neinv. transfer od ZL kraje pol. 4122 UZ 20 Kč 14.215,Komunikace investice § 2212 pol. 6121 Kč 900.000,Les těžba § 1032 pol. 2111 Kč 1.000.000,Inv. pitná voda § 2310 pol. 6121 Kč 5.000,nájem nebyt.prostory § 3613 pol. 2132 Kč 22.000,Kriz. rozhlas opravy § 2331 pol. 5171 Kč 8100,Snížení výdajů:
ZŠ pojištění § 3113 pol. 5163 Kč 29.000,Opravy komunikace § 2212 pol. 5171 Kč 900.000,SOZ DOPP § 3399 pol. 5021 Kč 2.000,zastávky pořízení § 2221 pol. 6121 Kč 464.000,Dotace spolky § 3429 pol. 5222 Kč 5.000,dopravní obslužnost § 2292 pol. 5323 Kč 4.000,Sm. Odpad § 3722 pol. 5169 Kč 65.000,krizový rozhlas § 2331 pol. 6121 Kč 4.700.000,Plasty § 3725 pol. 5169 Kč 10.000,ZŠ movité věci § 3113 pol. 6122 Kč 29.000,Zeleň v obci § 3745 pol. 5139 Kč 31.000,Hřiště pojištění § 3412 pol. 5163 Kč 2.000,Kriz. opatř. § 5213 pol. 5903 Kč 78.000,Hřiště pořízení § 3412 pol. 6121 Kč 1.000.000,SDH opravy § 5512 pol. 5171 Kč 33.000,Sport děti § 3421 pol. 5222
Kč 60.000,Obec mzdy § 6171 pol. 5011 Kč 200.000,Vyúčt. byty služby § 3612 pol. 5909 Kč 11.000,OZ mzdy § 6112 pol. 5023 Kč 150.000,Inv. byty § 3612 pol. 6121 Kč 600.000,ZŠ dotace § 3113 pol. 5331 Kč 6.000,Hřbitov opravy § 3632 pol. 5171 Kč 100.000,Oprava UZ dotace ZL kraj pol. 4122 snížení 127.000,- navýšení
Dary obyvatelstvu § 4339 pol. 5492 Kč 10.000,127.000,- pol. 4122 UZ 20
HZS § 5511 pol. 5311 Kč 78.000,SDH inv. § 5512 pol. 6121 Kč 1.400.000,Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 10/2019.
Usnesení č.: 31.10.2019/5u)
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5u) bylo schváleno

Zdržel se: 0

6. Organizační záležitosti obce
6a)Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu rychlostní zkoušky dne 2. 5. 2020 od 10:00 do 16:30 hodin.
Omezení se týká komunikace III/4893 ve směru od Podkopné Lhoty do Trnava-Rozcestí, do Trnava-Hořansko-točna silnice III/4894 a následně po
místní komunikaci Trnava-Hořansko-točna směr Koliba-Všemina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí s konáním Rallysprintu Kopná.
Usnesení č.: 31.10.2019/6a)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/6a) bylo schváleno
6b) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny svatební obřady v roce 2020: 11.4., 12.4., 4.7., 6.7.,
24.10., 24.-27.12. a 31.12. dále ve státní svátky a to: 1.1., 10.4., 13.4., 1.5., 8.5., 5.7., 28.9., 17.11. Neoddává se ve státní svátky a úřední dny. Oddává
se od 11:00 do 13:00 hod. a to maximálně 3 obřady za den.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny svatební obřady v roce 2020: 11.4., 12.4., 4.7., 6.7., 24.10.,
24.-27.12. a 31.12. dále ve státní svátky a to: 1.1., 10.4., 13.4., 1.5., 8.5., 5.7., 28.9., 17.11. Neoddává se ve státní svátky a úřední dny. Oddává se od
11:00 do 13:00 hod. a to maximálně 3 obřady za den.
Usnesení č.: 31.10.2019/6b)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/6b) bylo schváleno
6c) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur obecního majetku a závazků včetně dokladové inventarizace k datu 31. 12. 2019 dle směrnice obce
o inventarizaci majetku. Inventura bude provedena do 8. 1. 2020. Starosta předložil přítomným ke schválení návrh složení inventarizačních komisí.
Současně byli předsedové a členové komisí řádně proškoleni, viz Prezenční listina proškolení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí plánem inventur k 31. 12. 2019.
Usnesení č.: 31.10.2019/6c)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/6c) bylo schváleno
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KALENDÁŘ 2020

Trnavský kalendář 2020
Po roce tu máme další úžasný kalendář zasazený do trnavského prostředí. O toto dílo se nám postaral
Pavel Hanulík. Kalendář bude k prodeji na OÚ Trnava za cenu 105 Kč. Dlouho neváhejte, aby poslední
kus neodnesl před nosem Váš soused.

Trnavský archív

Otevření smíšeného zboží U Lipek, listopad 1972
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ZÁVĚR

Silvestr pro děti 2020

Tříkrálová sbírka v Trnavě se uskuteční v sobotu 4. ledna 2020

Trnavské jesličky

Každoroční koncert proběhne v pátek 10. ledna 2020 v našem kostele. Jste srdečně zváni.

Redakční rada Trnavského zpravodaje:
Lubomír VÝVODA, šéfredaktor
Marie ČERNÍČKOVÁ
Zuzana GERŽOVÁ
Pavel HANULÍK

Tomáš HUBÁČEK
Adam PÁLENÍČEK
Eva VAJĎÁKOVÁ

Uzávěrka jarního vydání Trnavského zpravodaje pro přispěvatele bude 28. února 2020. Příspěvky
zaslané po tomto datu nebudou zahrnuty.
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ – čtvrtletník, vydávaný Obecním úřadem Trnava, PSČ 76318.
Redakční rada nezodpovídá za obsahovou správnost příspěvku. Příspěvky nemusí odrážet
názor redakce. Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu. Redakce nevrací
nevyžádané rukopisy. Autorská práva vyhrazena Příspěvky, fotografie, články do zpravodaje zasílejte
na trnavskyzpravodaj@email.cz. Náklad: 430 výtisků. Tisk: Tisk Pětka s.r.o. / NEPRODEJNÉ
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