Září 2014 / XXIV. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Milí spoluobčané,
jsme na konci volebního období. Ráda bych poděkovala zastupitelům, kteří mi v mnohém pomohli nebo poradili.
Děkuji také všem vám, kteří jste mi fandili, ale i těm, kteří mi moc nevěřili a nepřáli. I to je motivující a dovede
vyburcovat k práci.
Přesto, že začne nové volební období, určitě se v mnohém naváže a v mnohém se bude pokračovat.
Před několika lety to vypadalo, že budeme rušit kabelovou televizi. Zatím máme pořád 260 přípojek a sledujeme 22
programů. Bude se dál pracovat na rekonstrukci tělocvičny a doufám, že i opravě silnice a výstavbě chodníků /Letos
se na tělocvičně stihla udělat pouze nová střecha/. Vykoupili jsme pozemky na fotbalové hřiště a na ČOV. I zde je
třeba dotáhnout věci do konce. Měly by se dál opravovat místní komunikace, ale rezervy máme i v organizaci
kulturních akcí…

Trnavský zpravodaj
A teď malé povzdechnutí. Možná si ještě někteří vzpomenete na titulní foto podzimního zpravodaje roku 2007 „Naši
prvňáčci“. V lavicích před tabulí sedí 5 dětí. Dnes jsou to osmáci a přibyli k nim do třídy další dva žáci. Letošního 1.
září nastoupilo do I. třídy ZŠ 15 dětí. Loni to bylo 20 dětí. Ale nebude tomu tak stále. V posledních letech se v obci
narodily 4 nebo 6 dětí za rok. Važme si proto každého žáčka a každého rodiče, který má zájem dítě do školy nebo
školky zapsat. Neodmítejme je! Vybavuje se mi, jak jsem před 8 lety objížděla obec a prosila maminky, ať zapíšou dítě
do školky, abychom ji nemuseli zavřít. Od té doby jsme do budovy MŠ investovali 5,3 mil. Kč. Každý rok nám školku
navštěvovalo 54 – 56 malých žáčků. Letos je zapsaných 47 dětí, 2 v Trnavě nebydlí a z těchto 47 nastoupí 4 děti až
v listopadu nebo začátkem příštího roku-nemají celé 3 roky a paní ředitelka je sice zapsala, vybírá od nich školné, ale
požaduje, aby nastoupili až ve 3 letech. Rodiče dvou dětí to raději vzdali, protože jim také nebylo vyhověno. Mrzí
mne postoj vedení mateřské školy. Pokud se budeme takto stavět k přijetí dítěte do školky, reálně nám do budoucna
hrozí, že nám začnou děti znovu jezdit do Slušovic do školy, jako tomu bylo nedávno. V roce 2007 navštěvovalo ZŠ
Trnava 88 žáků a 20 žáků chodilo do Slušovic.
Předpokládali jsme, že v roce 2015 zrealizujeme stavbu III. etapy silnice a chodníků v obci. Rozpočet pro obec je cca
10 milionů korun, které máme na stavbu připravené. Podala jsem žádost o územní řízení na SÚ Slušovice, ale bohužel
z časových důvodů nebudeme moci zažádat o dotaci a dokonce je v ohrožení i sama stavba. Nedohodli jsme se totiž
s vlastníkem pozemku p.č. 859/5 v zatáčce u MŠ. V těchto místech by státní silnice zabírala 2 m2 ze soukromého
pozemku. Přestože jsme se snažili společně s projektantem vyjít majiteli všemožně vstříc, ten s námi dnes odmítá
komunikovat. V zatáčce je bez povolení postaven přístřešek 860/2. Majitel užívá přilehlý pozemek patřící ŘSZK
k parkování. Na žádost dotyčného jsme mu umožnili sjezd na uvedený pozemek přes snížený obrubník v délce 9 a 17
m, odstraníme sloupy telefonního vedení a vybudujeme další nájezd v délce 4 m. A také zlegalizujeme a vybudujeme
nájezdy k jeho rodinnému domu. Dozvěděli jsme se však, že on žádný chodník nepotřebuje. Jak všichni víme, tento
úsek silnice v obci je nepřehledný a vybudování chodníku by mnohé vyřešilo. Je škoda, že po všech jednáních a
přesvědčování ŘSZK, aby do této akce investovali, narazíme na nepřekonatelnou překážku u našeho občana.
/Přikládám část situačního plánku, kde je vykreslena navržená varianta./
Samozřejmě nejsou jenom problémy. Naopak 95 % vlastníků nemovitostí, na kterých by se měl chodník budovat, bez
jakýchkoliv připomínek smlouvy podepsalo. Obec jim garantuje, že po zaměření skutečného stavu stavby, pozemky
na náklady obce odměří a odkoupí tyto parcely za 40,- Kč/m2.
Na závěr vám ještě jednou všem děkuji a přeji vám pěkný podzim
Bořutová M.
_______________________________________________________________________________________________

Plánované akce:
29.9.,6.10.,10.10. – Deratizace obce
4.10. - Drakiáda
6.-13.10. – Sběr starého papíru
11. – 12. 10. – Volby do Zastupitelstva Obce Trnava
Volby do Senátu Parlamentu ČR

18.10. – Sběr železného odpadu
18.10. – Sběr nebezpečného odpadu
24.10. – Lampionový průvod
15.11. – Hasičská zábava

Sběr nebezpečného odpadu:
akce proběhne v sobotu 18.10.2014
1. Trnava – u č.p. 285 – bytovky „Dolansko“
7,30-8,00 hod.
2. Trnava – u čp. 85 – nad Lipkami
8,05-8,30 hod.
3. Trnava – na točně Rozcestí
8,35-9,00 hod.
4. Trnava – horní konec – točna autobusu
9,35-10,00 hod.
____________________________________________________________________________________
Deratizace obce bude provedena ve dnech 29.9., 6.10., 10.10.. Akci zabezpečuje firma Deratex,s.r.o.
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ZÁPIS z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 16.6.2014.
- OZ schvaluje závěrečný účet obce Trnava za rok 2013 bez výhrad. Zároveň schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013, kterou provedl KÚ ZK.
- schvaluje účetní závěrku obce Trnava za rok 2013.
- schválilo Rozpočtový výhled obce Trnava na další období, tj. do roku 2016.
- schválilo následující změny rozpočtu obce na rok 2014:
Příjmy:
Přijaté pojistné náhrady
28.000,- Kč
Příjmy z prodeje pozemků
14.000,- Kč
Příjmy z podílu na zisku a dividend
76.000,- Kč
VPP-dotace
100.000,- Kč
Volby do EU
23.000,- Kč
Příjmy minulých let-byty
9.000,- Kč
Výdaje: Dopravní prostředky
277.000,- Kč DPH traktor
Oprava knihovny
16.000,- Kč
Investiční transfery obcím – rozdíl
58.870,10 Kč
/oprava účtování + 567.658,- Kč je celková částka nákladů – 508.787,90 Kč skutečná dotace/.
Volby do EU
23.000,- Kč
- schválilo odprodej části pozemku p. č. 966/1 z majetku obce pro COOP Jednota Vsetín na stavbu studny. Cena za 1 m2/500,- Kč.
Záměr byl vyvěšen v termínu od 1.4.2014 do 18.4.2014. Za podmínek jak bylo dříve ujednáno.
- schválilo odprodej části pozemku p.č. 3075/2 z majetku obce a to cca 800 m2 firmě Zaremba Stav Group S.E, Praha 8 za cenu
500,- Kč/m2. Podmínky byly již dříve projednány a schváleny v zastupitelstvu obce. Záměr byl vyvěšen od 1.4. 2014 do 18.4.2014.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením další části pozemku pod obcí na vybudování sportoviště. Jedná se o parcelu č. 3174
v k.ú. Trnava u Zlína o výměře 2.311 m2. Cena 120,- Kč/m2.
OZ zamítlo žádost na odprodej pozemku z majetku obce - p.č. 718/2o výměře 529 m2 .
Zastupitelstvo obce projednalo předložené nabídky a návrhy řešení na opravu střechy na tělocvičně u ZŠ v Trnavě. Nabídky přišly
od 4 firem. Cena se pohybovala od 171.199,- Kč po částku 445.058,- Kč. OZ vybralo nabídku od firmy Klempířství Kostelec ve výši
386.225,- Kč vč.DPH.
- schválilo nabídku pana M. Záhořáka na opravu sociálních zařízení v MŠ v Trnavě. Oprava proběhne během prázdnin.
- schválilo návrh smlouvy Správy a údržby silnic Zlínska s.r.o. na opravu místních komunikací. Pověřilo starostku podpisem
smlouvy. Budou provedeny drobné opravy místních a účelových komunikací v obci ve výši 410.409,25 Kč vč. DPH.
- obce pověřilo starostku obce podpisem Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.
Praha 4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- bere na vědomí Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Mikroregionu Slušovicko.
- souhlasí s přijetím nadačních příspěvků v rámci programu na podporu iniciativ mladých lidí pro ZŠ Trnava. Zároveň
souhlasí s přijetím daru od Klubu rodičů a přátel dětí při ZŠ Trnava ve výši 10.000,- Kč. A dále s přijetím daru pro MŠ v Trnavě ve
výši 2.000,- Kč od paní Jarmily Staňkové.
- souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-Kč Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Trnava na konání dětského odpoledne při
příležitosti předávání vysvědčení v ZŠ.
Dále souhlasí s poskytnutím příspěvku 4.000,- Kč na dětský prázdninový pobyt dětí z Trnavy a okolí v rekreačním středisku
Dopravák Smraďavka u Buchlovic.
- souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.700,- Kč Středisku rané péče EDUCO Zlín.
- souhlasí s průjezdem starých aut – minicouperů 27.9.2014 přes obec Trnava /cca 100 vozů/. Organizátoři předloží program,
podmínky a projednají vše s Policií ČR.
- 20.6. 2014 proběhne sraz DSO Mikroregionu Slušovicko a DSO Moštěnka na hradě Lukově. Zúčastní se starostka obce.
20.6.2014 proběhne také slavnostní vyřazení deváťáků v ZŠ Trnava. Účast místostarosta.
- souhlasí, aby Obecní úřad Trnava uzavřel novou veřejnoprávní smlouvu s MěstÚ Vizovice na sociálně právní ochranu dětí dle
Vyhlášky č. 473/2012 Sb. Od 1.1.2015.
- schvaluje zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko na období 2014 -2020.
Schválením zařazení do území působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.
- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040006664/004 s firmou E-ON České Budějovice.
Předmětem smlouvy je vybudování stavby „Slušovice, Nové Dvory, kabel NN“ na pozemcích 20/12 a 3085/1 v majetku obce
Trnava. /cca 15 m kabelu/

Trnavský zpravodaj

PO STOPÁCH LOUPEŽNÍKA PÍŠŤALKY 2014

______________________________________________________________________________________________

TÁBOR S KOŇMI V TRNAVĚ 2014

_______________________________________________________________________________________________

TRNAVSKÝ KOLÍK 2014
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Fotbalisté se po 15 letech dočkali

Velké a nečekané nadšení zavládlo po skončení jarní části fotbalové soutěže mužů v táboře fotbalistů TJ Sokol Trnava.
Fotbalovému oddílu se po 15 letech podařilo postoupit do vyšší třídy okresní soutěže.
Za své vítězné tažení v jarní části si to ale plně zaslouží, neboť v ní neztratili ani bod a jejich skóre vstřelených branek a
inkasovaných branek - 52:7 hovoří za vše.
Přesto se tento postup do vyšší soutěže nerodil lehce, neboť ještě po podzimu se fotbalisté nacházeli na 3. nepostupovém místě
v tabulce a jen málo kdo jim dával ještě šanci na postup v jarní části soutěže.
Přesto nic nevzdali a své odhodlání poprat se o postup až do konce začali již v zimní přestávce, kdy poctivou přípravou v
trénincích a zimním turnajem v Napajedlech svůj cíl nakonec naplnili.
O tento historický úspěch se zasloužili tito hráči:
Brankáři: Malaník, Váhala
Obránci: Kučera, Čala S.,
Zbranek, Bořuta J., Chytil,
Katrňák, Hrnčiřík
Záložníci: Hradilík, Štěpánek,
Čala M., Slováček, Kresta,
Sedláček, Knedla, Matůšú
Útočníci: Bořuta R., Malčík,
Krajča, Soukup
Trenér : Stanislav Chytil
Vedení oddílu TJ Sokol Trnava
Předseda: Josef Bořuta
Místopředseda : Luděk Vraník
Tajemník oddílu : Ing. Michal
Špaček
Člen oddílu : Marek Toufar
Chytil Stanislav

TJ Sokol – ŽÁCI
Hned po skončení letního tábora pořádaného místní Základní školou, jsme 13.8. začali opět trénovat. I když vždy nevychází
v srpnu počasí, máme stále tu možnost jít na umělý povrch vedle školy a taky tohoto hodně využíváme.
Po sezóně nás opustili Lukáš Krajča a Michal Holík, kterým již skončily žákovské léta a bude jen na nich samotných, zda se budou
věnovat fotbalu i nadále. Tímto bych
jim chtěl popřát v dalších
studentských letech jen to dobré.
V současnosti, spolu s našimi staršími,
již delší dobu trénují velmi poctivě i
mladší - David Gajdošík, Jakub Vrána,
Franta Holík a Marek Polaštík. Tito
mladí již budou nasazovaní do
mistrovských utkání, aby poznali, jaké
to je hrát již soutěžní utkání plné
nervů, zvratů a těžkých soubojů
s mladšími či staršími kluky.
Tuto sezónu zvládnou naši hráči ve
stejném složení jako minulou. Ovšem
po jarní části fotbalové sezóny opustí
6. hráčů z ročníku 2000 naše mužstvo
a nebude již možné dále hrát soutěž
starších žáků jako doposud. Jedinou
možností v budoucnu, je přilákat mezi nás další kamarády a spolužáky z řad těch nejmladších a hrát zde soutěž mladších žáků,
která se hraje jen na polovinu hřiště v počtů 7 hráčů + 1 brankář. Chtěl bych i tímto pozvat mezi nás kluky na naše tréninky, které
nyní probíhají v týdnu: STŘEDA 16,20 – 18,30. hodin a PÁTEK 16,20 – 18,00. hodin .

Zbranek Petr
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Ze základní školy
Jako vždy nám prázdniny uběhly jako voda a nastává
nám další školní rok. Jak se nám v uplynulém roce
dařilo? Před koncem školního roku jsme se vydali na
výlety. Děti z první, druhé a třetí třídy navštívili krásný
hrad Bouzov s programem v Galerii V Podhradí. Čtvrťáci
a páťáci byli v Uherském Brodě a Tvarožné Lhotě. Do
moravské metropole Brna si zajeli žáci
6.-8.ročníku a nejstarší třída strávila dva dny v Rožnově
pod Radhoštěm.
Po výletech nás čekalo závěrečné dohánění toho, co
jsme přes rok nestihli. Navštívili nás ochotníci ze Slušovic
s veselou pohádkou.
Na závěr slavnostní rozloučení se školním rokem na hřišti u školy. O pestrý a zábavný ( a mlsný) program se postaral Klub rodičů
a žáci naší školy dostali zasloužená vysvědčení. Z celkového počtu 107 žáků mělo 65% žáků vyznamenání a průměrný prospěch
byl 1,41. Rozloučili jsme se s deváťáky, kteří byli přijati k dalšímu studiu na středních školách: Bečicová Magdaléna –
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Bečicová Tereza – Tauferova střední odborná
škola veterinární Kroměříž, obor veterinářství,
Gargulák Petr – Střední škola filmová,
multimediální a počítačových technologií s.r.o.,
obor multimediální tvorba, Gerychová Tereza –
SPŠ Zlín, obor stavebnictví- ekonomika ve
stavebnictví, Kozubíková Kamila – SPŠ Zlín, obor
stavebnictví – pozemní stavitelství,
Krajča Lukáš – SPŠ Zlín, obor stavebnictví –
ekonomika ve stavebnictví, Váhala Tomáš –
Střední škola Kostka, s.r.o., obor ekonomika a
podnikání – cestovní ruch, turismus a
rekreologie, Vyvlečková Eliška – Obchodní akademie Tomáše Bati a vyšší odborná škola ekonomická Zlín, obor mezinárodní
obchod. Na osmiletém gymnázium ve Zlíně na Lesní čtvrti pokračuje Filip Bartík z pátého ročníku.
Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů ve studiu!
Začátkem srpna mohli jet všichni zájemci o prázdninová dobrodružství na tradiční letní tábor. Ten letošní se konal v rekreačním
středisku Smraďavka u Buchlovic. Jelikož jsme na tomto místě v minulých letech už byli, někteří se nemohli dočkat a dokonce se
zabydlovali ve stejných
chatičkách, jako před lety.
Měli jsme štěstí na počasí,
které nám – na rozdíl od těch,
kteří zůstali doma - opravdu
přálo. S výjimkou
předposledního dne bylo
pořád na koupání, čehož jsme
si v místní požární nádrži
řádně užili. Z lesů jsme si stále
nosili docela výstavní
exempláře jedlých hub
různých velikostí a indiánské
téma nás naučilo spoustě
nových her a dovedností
(rozdělávání ohně po dešti některým trvalo tak dlouho, až všechno uschlo ). Fotky jsme dle možností táborového internetu
prakticky denně zveřejňovali na stránkách „taborytrnava“, kde si může každý prohlédnout nejen letošní fotky, ale zavzpomínat
na tábory minulé.
Ale máme tu září.
Nový začátek a čekání na to, co přijde.
Všem školákům, jejich rodičům, jejich učitelkám a ostatním zaměstnancům školy přeju v novém školním roce hodně zdraví,
štěstí, elánu a úspěchů!
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Zprávičky z trnavské školičky
Dobrý den milé děti,
prázdniny tak strašně
letí!!
Sešli jsme se tady znova,
čeká nás tu parta nová.
Máme se tu všichni rádi
a jsme všichni kamarádi.
Krátkým veršem bych
chtěla pozdravit nejen
děti, ale také jejich
rodiče a všechny milé
lidičky, kteří se alespoň
trochu zajímají o to, co se v naší
školičce děje.
Prázdniny opět utekly jako voda a
naše školka otevřela svou náruč a
přivítala děti i jejich rodiče. Dveře
naší školičky ovšem přes prázdniny
nezahálely a do útrob vpouštěly
šikovné řemeslníky, kteří se s chutí
pustili do rekonstrukce sociálního
zařízení a ostatních vnitřních prostor
školy. Práce to byla opravdu
náročná, ale vše se v termínu zvládlo
a nejenom děti se mohou těšit
z nových umýváren, nové dlažby ve
vestibulu a s vymalovanou první
třídou. Školka opravdu prohlédla a
upřímně chci poděkovat všem, kteří
se o to zasloužili – obecnímu úřadu,
paní starostce, pracovníkům
obecního úřadu a všem ,,holkám“,
které se pustily do velkého úklidu a
připravily školku k začátku nového
školního roku. Bez jejich usilovné
práce si život v naší školičce
nedovedu představit. Ještě jednou
děkuji.
I letos se to neobešlo bez slziček,
hlavně ve třídě Motýlků, kde se
scházejí nejmenší dětičky, ovšem
dobře víme, že stesk po mamince
brzy přejde a za chvíli si děti
spokojeně hrají. Když stesk
přetrvává, děti vyhledají náruč paní
učitelky, která je potěší vlídným
slovem či pomazlením. Jsou to
opravdu malí broučci, potřebující hlavně lásku a tu jim po celý rok nabízíme. Ve druhé třídě se sešli již zkušení ,,mazáci“, ale i tu a
tam se slzička objevila, ale opravdu jen na chvilku. Děti z druhé třídy byly opravdu rády, že se setkaly se svými kamarády a hned
se s chutí zapojily do připraveného programu a do nabízených činností v hracích koutcích, kde na ně čekaly nové hračky.
Všechny akce a aktivity, které pro tento školní rok připravujeme, najdete na webových stránkách naší mateřské školy,
s aktuálním děním se rodiče mohou seznámit na nástěnkách jednotlivých tříd.
Opět jsme tady pro vaše děti a pro vás, milí rodiče! Nabízíme vám pomoc a spolupráci ve všech oblastech života vašeho dítěte a
těšíme se na setkání, které se uskuteční v měsíci září.
Přejeme všem krásné, sluncem prosvícené podzimní dny.
Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava
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SDH Trnava
Čas uplynul jak voda a máme tu konec prázdnin a také sportovní sezóny v hasičském sportu.
Jako již tradičně jsme se účastnili jubilejní XXI. Mezinárodní hasičské poutě na Sv. Hostýně, která proběhla v sobotu 26.4.2014.

Sportovní hasičská sezóna 2014 nám začala okrskovou soutěží, kterou letos pořádal SDH Veselá 3.5.2014. Zúčastnily se dvě
družstva mužů, dvě družstva žen a samozřejmě i děti  Na Veselé se nám zadařilo „Ženy A“ vyhrály 2. místo, přičemž postoupily
na okresní kolo požárního sportu.
„Muži B“ vyhráli 3. místo.
7.6.2014 se „Ženy A“ vydaly na
postupové okresní kolo v požárním
sportu na Březovou, byla to velmi
náročná celodenní soutěž,
opět při vysokých teplotách. Na
Březové byly součástí soutěže tři
disciplíny, a to štafeta 4x100 m,
štafeta jednotlivců, ve které jsme
zabodovaly, a to Zuzka Fotterová
na 5.místě, Lucie Vajďáková na
7.místě, Dominika Polášková na 10.
místě a Kamila Kozubíková na
12.místě. Štafet se zúčastnilo 34
žen. Třetí disciplínou byl
samozřejmě požární útok, který u nás rozhodl o 4. místě, kde jsme měli menší problémy na savicích. Těšíme se na další rok a
věříme, že se probojujeme a postoupíme dál.
14.6.2014 jsme se opět v celé sestavě čtyř
sportovních družstev účastnili noční soutěže
v Zádveřicích.
28.6.2014 se konala pohárová soutěž na
Veselé, kde naše „ženy B“ vyhrály 3. místo.
5.7.2014 následovala pohárová soutěž na
Hrobicích, kde se naši muži A stali kuriozitou
v požárním sportu, kde náš košař Pavel
Gerych šel do útoku po hlavě a na webových
stránkách nazvali tento útok: utopený košař
SDH Trnava  odkaz na video
http://www.youtube.com/watch?v=P6RvyVan9iA. Umístnění na Hrobicích ženy – 4. místo již oblíbené bramborové , Muži A –
16 místo, Muži B – 14. místo.
6.7.2014 jsme se účastnili pohárové soutěže v Senince. Tato soutěž byla velmi úspěšná, jelikož jsme dovezli celkem dva poháry.
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Ženy A – 2.místo Muži A – bohužel nedokončili, ale byl to krásný rychlý útok a Muži nad 35 let – 2.místo.

V letošním roce jsme se také účastnili Jihovalašské noční ligy, kde jsme absolvovali celkem 7 nočních soutěží.
21.6.2014 – JLNS Loučka, umístění Ženy – 7. místo, Muži 23.místo
19.7.2014 – JLNS Poteč , umístění Ženy – 6. místo, Muži nedokončeno
26.7.2014 – JLNS Mirošov, kde se účastnili jen naše ženy a vyhrály 3. místo, které je posunulo na přední příčky v celé lize, od teď
bojovaly o třetí místo na Jihovalašské lize. Současně naše ženy udělaly svůj osobní rekord 20,85 s.
26.7. Noční pohárová soutěž Kašava –
současně s Mirošovem naše ženy jely na noční
soutěž do Kašavy, kde skončily na 5. místě.
2.8.2014 – JLNS Drnovice, umístění ženy – 5.
místo, muži nedokončeno
3.8.2014 – jsme se účastnili pohárové soutěže
na zlínské lize v Lukově, Ženy – 12. místo
s časem 33,95 s, bohužel došlo k chybě na
savicích, kdy strojnice musela pomoc
savičářce spojit savice. Muži – nedokončeno
9.8.2014 – JLNS Vysoké pole, kde naše
družstva A přijeli podpořit muži a ženy s
družstva B a také se zúčastnit soutěže,
všechny družstva útok dokončily.
16.8.2014 – JLNS Štítná nad Vláří – účastnily
se ženy i muži, ale měli asi smolný den. Ženy
odstartovaly mimo soutěž, kdy jim rozhodčí odpískal předčasný start a mužům se nezadařilo na koši. Díky vyřazení žen z toho
kola Jihovalašské ligy, se v celkovém pořadí posunuly na 6. místo, ale stále byla malá naděje na dobré umístění.
16.8.2014 – Březová nad 35 let - nastoupily 2 družstva MUŽI nad 35let a ŽENY nad 35let.
ŽENY 2. místo, MUŽI 3. místo
23.8.2014 – JLNS Vrbětice – Noční Jihovalašská liga skončila ve Vrběticích , kde jsme se účastnili celkem tři družstva. Naši muži
opět měli problémy na koši a skončili opět s Enkem. Ženy, i když měly problém, že se naráz ztratila voda, tak se nevzdaly, vodu
dodaly a skončily na 4. místě. Třetím družstvem byli, jak říkali ve Vrběticích, naši veteráni muži nad 35 let bylo to jediné družstvo
ve Vrběticích, tudíž dostali pohár v podobě zlatého Jelzinu 
30.8.2014 – Vyhlášení Jihovalašské ligy Vlachovice. Vyhlášení a předání cen proběhlo na After party JLNS v KD Vlachovice
(Merlin). Vyhlášeno bylo prvních 10 týmů v mužské kategorii, prvních 5 v ženské kategorii, nejrychlejší útoky a také sestřiky v
obou kategoriích. Oficiální výsledky II. ročníku JLNS jsou na stránkách: http://jlns.firesport.eu/vysledky-ligy.html.
Ženy A – 4. Místo z 25 družstev
Ženy B – 24. místo z 25 družstev
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Muži A – 38. místo z 69 družstev
Muži B – 57. místo z 69 družstev
Muži nad 35 let – 4. místo ze 4 družstev
Motto našich žen: „Jeden tým, jeden cíl“
Během roku jsme se nezabývali jen sportem, ale také jsme dělali brigády,
abychom udrželi jak techniku, tak sbor dobrovolných
hasičů v chodu. Účastnili jsme se 25.5 2014 oslav výročí SDH ve Slušovicích,
které náš sbor čeká v roce 2015.
Otevřeli jsme stánek s občerstvením k příležitosti poutě v Trnavě.
Účastnili jsme se 1.června mše svaté v Trnavě, která byla za Trnavské hasiče
účastnili se děti i dospělí.
Co plánujeme ještě do konce roku:
6.9.2014 – Pohárová soutěž v Neubuzi
19.9.2014-20.9.2014 – Sraz Trnav u
Třebíče 2014
27.9.2014 – Sběr elektrospotřebičů
2014
11.10.2014 – Burčákový pochod 2014
15.11.2014 – Pohodová zábava 2014
Pozvánka:
„Chtěli bychom Vás tímto pozvat na
Hasičskou zábavu, která se uskuteční
15.listopadu 2014 k tanci a poslechu
bude hrát skupina KOSOVCI“
Chtěli bychom moc poděkovat za
podporu a za účast všech na
trénincích, soutěžích a brigádách.
Bc. Vlasta Chmelařová

Sportovně - střelecký klub
Začátek léta začíná být časem odpočinku a slunění, ale pro střelce začíná čas nejdůležitějších závodů.
30.5.2014 se konaly hned dva závody, a to VC Napajedel a první kolo ČPTM (český pohár talentované mládeže)
konané v Ostravě.
V Napajedlech se umístil Jakub Gerych na 2.místě a v Ostravě Marek Grebeníček se solidním nástřelem získal dobrou
pozici do dalších kol poháru talentované mládeže. 15.6.2014 na GP Poruby obsadil 6.místo.Po krátké pauze se
konalo druhé kolo ČPTM, taktéž v Ostravě. Tam si Marek Grebeníček střelil svůj osobní rekord a upevnil si pozici
v tabulce.
4.-11.8.2014 se konalo soustředění pro účastníky ČPTM v Sezemicích u Pardubic. Toto soustředění organizovalo
středisko vrcholového sportu v Ostravě, pod které spadáme. Toto soustředění bylo zaměřeno na přípravu třetího
kola ČPTM v Plzni.
V Plzni bylo kolo společné pro Čechy a Moravu. Po společném kole byl sestaven žebříček a ze 109 účastníků se Marek
Grebeníček umístil na krásném 19.místě. Tím pádem jsme dostali pozvání na finále konané 28.-31.8.2014 v Plzni.
Mezi tím jsme se zúčastnili MČR AVZO v Přerově, kde Marek Grebeníček vybojoval 4.místo. Další týden jsme jeli do
Plzně na finále. Tam se nám nedařilo a z devatenáctého místa jsme se propadli na 44.místo.
Jen pro vysvětlení, píšu tady většinou o závodech 1.kategorie konané střeleckým svazem a ty jsou buď nominace a
nebo na pozvání. Tam taky patří MČR konané 19.-20.9.2014 tímto kulová sezóna končí.
Začíná sezóna vzduchovková, které se můžou zúčastnit i mladší účastníci.
Na nové zájemce se těšíme. A i ti se svou pílí a přístupem můžou vypracovat na metu nejvyšší.
Za SSK Trnava: Radek Soukup
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Začátek roku se nám zdárně rozjel
končinami, zkouškami odbornosti a
my se plnou parou vrhli na přípravu
a tréninky nastávajícího období.
V únoru byla otevřena zbrojnice
dětem a návazně na to jsme měli
nábor do řad mladých hasičů.
Přibylo dalších 14 nadějných
soptíků.
Tato sezóna byla nejúspěšnější od
obnovení mladého hasiče. Nejen
počtem dětí, ale i výčtem úspěchu a
vybojovaných pohárů.
Rádi Vás seznámíme s výčtem
těchto úspěchů:
1.5.2014 BOHUSLAVICE - za
slunečného počasí se vyrazilo na
první soutěž s požárním útokem a
štafetou dvojic. Mladší 2. místo,
starší "A" 9.místo, starší "B" 8.místo
První ze dvou triumfů 3.5.2014
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ VESELÁ - účast 8.družstev z řad Trnavských hasičů (4 družstva dětí a 4 dospělých). Všichni bojovali o co
nejlepší umístění ve štafetách i požárních útocích. Poprvé se zde představilo družstvo těch nejmenších a to jako PŘÍPRAVKA 1.místo, MLADŠÍ 1.místo, STARŠÍ "A" 1.místo, STARŠÍ "B" 2.místo. OBROVSKÝ ÚSPĚCH – ODVÁŽELO SE HRDĚ 6 POHÁRŮ včetně
dvou od dospělých hasičů!!!!
Druhým triumfem 17.18.5.2014 HRA PLAMEN
OTROKOVICE- druhé závěrečné
kolo rozdělené na dva dny.
První den štafety, druhý den
požární útoky a štafeta
jednotlivců. V letošním roce
jsme v celkovém hodnocení
dopadli nejlépe za celou dobu
mladého hasiče a to: mladší 7.
místo a starší 4. místo!!! V
jednotlivcích dorostu se
umístila Dominika Polášková na 1.místě.
24.5.2014 KLEČŮVKA - pohárová soutěž na které jsme byli poprvé a úspěšně. Starší "A" 1. místo, starší "B" 2. místo
14.6.2014 ZÁDVEŘICE- účast se třemi namíchanými družstvy, dva pokusy v požárním útoku, možnost štafety jednotlivců a
především pro ty nejmenší zapojení do probíhajícího dětského dne. Mladší 7. místo, starší "A" 5.místo, starší "B" 7.místo.
Jednotlivci - Martin Vrána 3.místo, Jiří Vajďák 1. místo, Jakub Gerych 3.místo.
21.6.2014 ŽELECHOVICE - družstva dětí byly namíchány, ale to je neochromilo starší 2. místo, mladší "A" 3.místo,
mladší "B" 4. místo
28.6.2014 VESELÁ - mladší žáci "A" 2. místo, mladší "B" 8. místo, starší žáci 5. místo
5.7.2014 HROBICE - mladší žáci 3. místo, starší žáci 2. místo
2.8.2014 ŽELECHOVICE PASEKY - slabá účast družstev i našich dětí, sešly se jen dvě družstva starších. STARŠÍ "A" 1. místo,
STARŠÍ "B" 3. místo.
Sami vidíte, že na soutěžním poli se opravdu dařilo.
1.6.2014 mše svatá za Trnavské hasiče, začátek července pomoc starších žáku s přípravami oslav hasiče v Senince.18-19.7.2014
VÝŠLAP NA sv. HOSTÝN - letošní rok nás při tradičním dvoudenním výšlapu doprovázelo sluníčko, poutníků šlo 38 toho 23dětí.
Noví hasiči přibývají a věkem z řad mladých hasičů odchází. Sezóna 2013/2014 byla po osmi letech poslední pro Jirku Vajďáka,
Terku Gerychovou a Danka Rafaju. Děkujeme za jejich odvedenou práci a výsledky dosažené v mladém hasiči.
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Do sezóny
2014/2015
nastupujeme
s počtem 32
dětí:
Polášek
Matěj, Gerža
Pavel, Vajďák
Martin,
Hrnčiřík
Jakub, Rafaja
David,
Němeček
Daniel, Vrána
Martin,
Matulík
Zdeněk,
Vyvlečková
Eva,
Vyvlečková
Iveta, Gerža Lukáš, Gerych Jakub, Matulík Jan, Havlíčková Veronika, Žůrek Kryštof, Váhala Michal, Vránová Michaela, Pecháček
Patrik, Žurková Viktorie, Geržová Aneta, Pavelková Amálie, Dědková Martina, Řezníková Veronika, Mozga Filip, Minařík Štěpán,
Judas Tomáš, Vajďáková Klára, Holík Tomáš, Holík František, Chrastina Jakub, Dovrtělová Emma, Kalivoda Tomáš
Vedoucí mladých hasičů: Eva Vajďáková, Helena Březíková, Pavel Váhala
Možnost stát se mladým hasičem má každý, pokud máte zájem dojděte za námi na zbrojnici, trénink máme každý čtvrtek od
15:00, pro bližší info volejte na tel.739 666 817.
Do konce roku 2014 nás čeká - Neubuz pohárová soutěž 6.9., noční soutěž O Bochořskou sovu 27.9., podzimní kolo hry Plamen
11.10.v Kaňovicích, vánoční fotbalový turnaj, diskotéka na ukončení roku.
Na veškeré dění kolem hasiče se můžete podívat na internetových stránkách www.sdhtrnava.cz

DĚKUEME VŠEM CO NÁM POMÁHAJÍ

Eva Vajďáková
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V letošním roce si připomínáme 100.
výročí začátku 1. světové války
28.7.2014 - 11.11. 1918
1914 – 1918 První světová válka
První světovou válku prožili obyvatelé obce Trnavy
za velmi těžkých podmínek. Živitelé odešli vesměs
na vojnu, potravin byl nedostatek a byly drahé a
většině obyvatel cenově nedostupné.
Velkým úbytkem všech zdravých pracovníků a
stálým odvážením zboží a potravin zmenšovalo se
množství i dobré obdělávání půdy a tím, i stálým
odvážením potravin na frontu začala růsti drahota. Jak
postupovala, uvádím alespoň na nejdůležitějších
potravinách:
Ceny potravin ne válku 1914 – 1918
v míru
1 kg hovězího masa 1K 60h
1 kg vepřového masa 1,90 K
1 kg slaniny
2,40K
1 kg pšeničné mouky 0,4 K
1 kg režné mouky
0,24 K
1 kg zemáků
0,06 K
1 vejce
0,04 K

r. 1914
1K 80h
2,10K
3,20K
1,- K
0,60 K
0,12 K
0,06 K

1915
2K 40h
2,80 K
5,- K
2,- K
1,- K
0,24 K
0,10 K

1916
1918
8K 50h
24 K
9,20K
52 K
13,- K
60 K
10,- K
15 K
jen válečná na lístek
1,- K
1,50K
0,5 K
1,- K

Také oděvní látky, kůže, obuv a téměř všecko zboží
mělo již v dubnu r. 1915 cenu nejméně trojnásobnou.
Tak např. stál 1 kg cukru 20 K, hlávka zelí 2 K.
V únoru r. 1915 zakázáno bylo pekařům pečení bílého
pečiva, a o něco později zavedeny byly tzv. chlebenky,
opravňující buď k nákupu válečné chlebové mouky
200 g denně, nebo k nákupu chleba v hostinci.
Válečná mouka sestávala z kukuřice, ječmene, rži,
pšenice, zemáků a bobů.
Po chlebenkách začaly se vydávati četné jiné lístky
k odběru opravňující. Tak povstaly masenky,
máslenky, tučenky, cukřenky, uhlenky, šatenky,
petrolejenky.
R. 1915 byl suchý, a proto byla úroda obilí slabá, ale i
tu slabou úrodu zkazily deště během žní. Již tohoto
roku bylo zakázáno dávati zrno drůbeži nebo šrotovati
zrní dobytku a všechny přebytky obilí musely se
odvésti válečným komisionárům. Lidem nebylo do
zpěvu, přece však bylo zakázáno zpívati národní písně.
V květnu t.r. musely se všechny mosazné, cínové,
olověné, niklové, stříbrné a zlaté předměty odvésti
pro účely válečné, přičemž měděné kotly a mosazné
moždíře byly vyměněny za železné.
Začátkem r. 1916 nařízen byl odvod všech mužů 50ti
až 55letých a to na šestitýdenní službu v zázemí. Pro
hochy 15-18 leté zavedeno bylo stálé vojenské cvičení.
V únoru odvedly vojenské komise téměř všechny
koně.
Celý rok 1916 byl ve znamení nejrůznějších soupisů a

učitelé byli zaměstnáni prohlížením domácností,
sepisovali, kolik je zaseto obilí, kolik je na polích a
v zahradách nasázeno zelí, řepy, hrachu, fazolí, kolik je
v polích a na zahradách vysázeno švestek, jabloní a
hrušek. Úroda r. 1916 byla zase velice slabá, neboť
mandel snopů dával jenom půl měřice obilí. A
poněvadž bylo také málo zemáků, rostla bída též u
rolníků a to tím více, že začal i mor drůbeže.
Stálými odvody dobytka a slabou úrodou ubývalo
nejen dobytka, ale také tuků a proto nařízeny byly 3
dny v týdnu jako bezmasé. Kdo po tomto nařízení jedl
přece v pondělí, ve středu nebo v pátek maso, platil
50 K pokuty. V říjnu zakázáno bylo osvětlování hrobů
svícemi pod pokutou až 1000 K.
Koncem roku nebylo již ani petroleje k dostání a tak
vysedávali rolníci večer větším dílem potmě, nebo si
pomáhali opět starodávnými svítidly.
Rok 1917 byl již ve znamení výměnného obchodu,
neboť jakékoliv zboží bylo již vůbec velice málo. Bída
byla také již o boty, neboť kůže nebylo a tajně
koupená kůže stála 70 K za 1kg.
Doprava na drahách byla pro civilní obyvatelstvo
téměř zastavena, neboť kdo někam cestoval, musel
míti potvrzení, že cesta jest nutná. Dráhy totiž sloužily
jen vojsku a nemocnice se plnily zraněnými a
pomrzlými vojáky.
Ale t.r. měli hlad již také vojáci na frontě, a tak ženy a
matky, „od huby si utrhaly“ a posílaly 5 kg těžké
bedničky s pečivem a nějakým vajíčkem vojákům.
V květnu bylo s výživou nejhůře, poněvadž se dávalo
mouky na 1 osobu jen 900 g týdně a ke konci měsíce
jenom 600 g. Mléka určeno bylo jenom 1/8 litru na
osobu denně. A nouze o potraviny byla již taková, že
22. května byli na Vizovicích propuštěni všichni vězni
ze žaláře.
Poněvadž od 1. května nepršelo, nebylo zeleniny,
nebylo raných zemáků a také obilí jarního bylo velice
málo. Měsíc srpen dokonával pak zhoubné následky
sucha. Studny i potoky vysychaly, vody na mletí
nebylo, a tak mlelo se jenom na žrnách, kde ještě na
pasekách byla a pro nejnutnější potřebu na kávovém
mlýnku.

Trnavský zpravodaj
Ale také sena a jeteliny bylo velice málo a tak
přikrmoval se dobytek, kolik ho ještě zbylo, „letinou“
(listnatými haluzemi ze stromů).
Náladu v lidu z tohoto roku dobře vystihují verše
rolnického valašského básníka Jos. Kašpara z Polanky:
1. Smutně po nás otáčí již
dobytek svou hlavu,
protože mu ujídáme
jeho dávnou stravu.
2. Koně, vepři, ovce, krávy
i plemeno kozí
protestují, že my jíme
co jim skytli bozi.
3. Otruby, šrot i slámu,
roztodivné trávy,
všecko polknem, co dřív snadno
nadýmalo krávy.
4. Půjde-li to takhle dále,
jak teď všecko zříme,
za rok, za dva všeci lidé
jistě zdobytčíme.
Rok 1918 počal rekvizicí slámy a sena, ačkoliv dobytek
hlady často klesal. Však, když se dobytče z nouze
zabilo, šlo maso na úchytku, aniž se kdo ptal, zdali bylo
nemocné. Mouky dávalo se sice na týden 1 kg, ale
stávalo se, že i 14 dní žádná mouka nepřišla a lístky
propadly.
Rolníci, chtějíce zemáky před rekvizicí zachránit, sázeli
je již v polovici března. Ale silný mráz, který přišel 25.
března, způsobil, že v zemi pomrzly.
V březnu nebylo již mouky ani na lístky a dobytek byl
z části odvedený nebo vybitý.
Květen 1918 byl měsícem všech možných soupisů,
které konalo učitelstvo, takže děti ani do školy
nechodily.
Povážlivější bylo, že vojáci, kteří vyhladovění přišli
domů na dovolenou, nechtěli se vraceti na frontu a
raději v celých tlupách po horách se skrývali. To byl již
patrný zárodek rozkladu armády. Také v Želechovicích,
v Lípě a zvláště v Klečůvce odepřel větší počet vojáků
četníkům poslušnost. Přišlo proto 60 vojáků –
Maďarů- do Klečůvky, ale tam ženy a matky vojáků
uvítaly Maďary kamením. Byly ovšem přemoženy a 18
z nich odsouzeno bylo na mnoho let do žaláře. Teprve
potom nastoupilo 30 zajatých vojáků opět vojenskou
službu.
V květnu r. 1918 bylo tak sucho, že nebylo ani tolik
trávy, aby se dobytek napásl. K tomu všemu přišel 28.
května silný mráz a ten spálil zemáky i všecku
zeleninu. Mráz tento opakoval se ještě 4. června a

zkazil také ráž (žito), která pozíbla. Nebylo tedy píce,
obilí bylo málo a zemáky byly tak vzácné, že se na ně
platilo 300 K za 100 kg. V této době stála dojná koza
700 K, podsvinče (séle) 700 K, jehně 300 K, vykrmené
prase 2500 – 3000 K, 100 kg pšenice 800 – 1000 K, 1
kg kůže na boty 180 K, metr plátna 60 K. Přikrývky na
obě postele prodány byly za 1400 K, tytéž, které stály
před válkou 14 K.
Hlad a bída tedy vzrůstala, poněvadž mrazem spálená
réž sotva vrátila semeno. Štěstí bylo ještě, že úroda
ovoce byla dobrá, a tak lidé krmili se větším dílem
ovocem.
Hůř to bylo na frontě, kde ani ovoce nebylo, a tak
přišlo konečně to, co přijíti muselo, že totiž 20. října
vypověděla veliká část vojska poslušnost.
Vypsáno z Kroniky obce Trnavy.
22. květen 1917
Z věže farního kostela byl sňat a odvezen „k válečným
účelům“ největší zvon vážící 207 kg (s nápisem Já jsem
věrným sluhou Páně, hlasem svým v srdci čistém a
nábožném budím touhu po nebi. Sv. Cyrille a Methode,
orodujte za nás L-P. 1905)
14. září 1917
„K válečným účelům“ byl odebrán i druhý zvon
z kostelní věže. Místo žádaného „poledňáčka“
měřícího v průměru 55 cm přechmátl se snímatel a
sňal umíráček mající v průměru 45 cm s nápisem: „Sv.
Josefe, oroduj za nás, ať všichni umíráme v Pánu. Ulitý
L.P. 1905.“
Listopadu 1918
V listopadu vysvobození. Po uvolnění italské fronty
slovanští národové prohlásili svou samostatnost,
Rakousko-Uhersko se rozpadlo. Náš národní výbor
v Praze prohlásil samostatný československý stát
v pondělí dne 28. října – jásali jsme všichni. Na vše
svaté vyvěšeny prapory na kostele i ve škole, výbory
obou obcí pozvány ku slavnostní bohoslužbě, která
zahájena promluvou, slavným Te Deum a ukončena
chorálem Svatý Václave. Před chrámem zapěn Kde
domov můj (i místní Žid zpíval! Bál se pogromů, které
propukaly v okolních městech), před školou zazpívalo
Hej, Slované. Tak všeobecně radostně oslaveno po
staletých a velkých utrpeních dosažení vytoužené
svobody.
Úryvky z knihy Trnava, Sto let farního kostela, Josef
Pala

Trnavský zpravodaj
24.10.2014 se bude konat lampionový průvod a výstava ke 100. výročí úmrtí
Slavomíra Kratochvíla, první oběti 1. světové války.
Pokud budete mít nějaké fotografie z této doby (popřípadě rodiny pana řídícího
učitele Františka Kratochvíla), prosíme o jejich zapůjčení k připravované výstavě.
Děkujeme.
_______________________________________________________________________________________
MATRIKA
Úmrtí:
Matůšů Ladislav, 16.4.2014
Pavelková Marie, 18.6.2014
Minařík Alois, 22.6.2014
Boršíková Marie, 7.7.2014
Egner Lubomír, 11.7.2014
Vrchovská Jana, 19.7.2014
Husinová Vlasta, 22.8.2014
Vajďák Zbyněk, 10.9.2014

Sňatky:
Růpová Kateřina a Horák Rudolf, 6.8.2014

Narození:
Uhlíř Matyáš, 27.3.2014

Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně děkuje dárkyni krve paní
Janě Tománkové, bytem Trnava 314, za dovršení 60 bezplatných odběrů. Obecní úřad jí tímto vyslovuje
poděkování a velké uznání.

_________________________________________________________________

POSEZENÍ NA „CHOVANČÁKU“

Rostou a porostou ……

_____________________________________________________________________________________________________________________

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ – čtvrtletník, vydávaný Obecním úřadem Trnava PSČ 76318 Redakční rada nezodpovídá
za obsah příspěvků (tyto vyjadřují názory jednotlivých autorů). Příspěvky do zpravodaje je možno zasílat na
outrnava@avonet.cz nebo martina.obec@seznam.cz
Náklad: 350 výtisků. MK ČR E 130022 /Tisk Vydavatelství Brázda Břeclav/ NEPRODEJNÉ

