
 

 

 

prosinec 2017 / XXVII. ročník / vydává obec Trnava, Zlínský kraj 

 

 

VÁNOCE – slovo, jež zaznívá po celém světě. Mladí i staří jsou jím jakoby okouzleni a prožívají chvíle 
napětí a očekávání. 

Co vlastně jsou Vánoce?  

Lidé se domnívají, že 25. prosinec je dnem narození Ježíše Krista. Dějiny ovšem o této skutečnosti nepodávají 
žádnou zprávu a ani pisatelé Bible nezaznamenali datum Kristova zrození. Pouze evangelista Lukáš uvádí 
jisté historické pozadí a zaznamenává, že se tak stalo v době prvního sčítání lidu v římské říši, které nařídil 
císař Augustus. Na základě císařského výnosu se odebral i Josef z města Nazaret do judského Betléma, aby se 
tu zaregistroval společně s Marií, která v té době čekala dítě. O dalším průběhu se Lukáš zmiňuje následovně:  

„A stalo se, když tam byli, že se jí naplnily dny, kdy měla porodit. I porodila Syna svého prvorozeného, 
zavinula jej do plenek a položila do jeslí …“ (Luk. 2,1-7). 

Neuvádí ale, v který den kterého měsíce se tak stalo. 

V Á N O C E 

Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán. 

Jeho jméno je 

„podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje“. 

(prorok Izajáš 9,5-6)
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Na Štědrý den 
⋅ Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, aby dobytek nezačal kulhat. 
⋅ Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu. 
⋅ U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý počet stolovníků, lichého by si odvedla Smrt. 
⋅ Je zvykem, že se prostírá jeden talíř a příbor navíc do sudého počtu. 
⋅ Na Štědrý den se nemá nic vydlužit, jinak se přivolá bída s nouzí. 
⋅ Od štědrovečerní večeře až do půlnoční mše se nesmí chodit přes pole. Kdo prý tento zvyk poruší, do 

roka zemře. 
⋅ Od večeře se nikdy nemá vstávat, mohla by přijít kmotřička Smrt. 
⋅ Když se nohy štědrovečerního stolu obtočí provazem, domu se celý rok vyhnou zloději. 
⋅ Mince nebo rybí šupina položená pod talíř přináší do domu peníze. 
⋅ Zbytky od večeře zakopeme ke stromům, aby měly dostatek ovoce. 
⋅ Psovi, kocourovi, houserovi a kačerovi je dobré dát česnek, aby byli ostražití. 
⋅ Mák daný na Štědrý den slepicím zaručí, že dobře ponesou. 
⋅ Na studnu se má o Štědrý den zaklepat, aby byla dobrá voda. 
⋅ Aby včely měly med, stačí prý dát pár drobků z vánočky před úl. 
⋅ Vhodit do vzduchu hrst mouky se také údajně vyplatí. Meluzína bude mít z čeho vařit kaši dětem. 
⋅ Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu a dočká se bídy. 
⋅ Vyjde-li svobodná dívka při přípravě večeře ven z domu, určitě potká muže, který je jí souzen. 

Vdavky se uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení a z každého přinese skrojek vánočky. 
⋅ Po večeři je dobré hodit střevícem za hlavu. Bude-li ukazovat špičkou k východu, půjde svobodná 

dívka do roka z domu. 
⋅ Mnohé dívce napoví, okrájí-li slupku z jablka a hodí ji za hlavu. Kterému písmenu se pak bude nejvíc 

podobat, to je začáteční písmeno jména jejího nastávajícího. 
⋅ Pokud žena čeká miminko, je dobré vyčkat prvního návštěvníka do domu o Štědrém večeru. Jde-li o 

muže, narodí se chlapeček. 
⋅ Zaklepe-li dívka na kurník a ozve se kohout, veselka je jistá. 
⋅ Zatřese-li dívka bezem, ozve se pes z té strany, odkud přijde její milý. 
⋅ Pokud dívka v dřevníku popadne náruč polínek, přepočítá je a jejich počet je sudý, vdavky jsou na 

cestě. 
⋅ Pokud se muž chce ženit, stačí zatřepat plotem v tiché krajině. Odkud se ozve jakýkoliv zvuk, odtud 

přijde jeho milá. 
⋅ Kdo se celý den až do východu první večerní hvězdy postí, zaručeně spatří na stěně zlaté prasátko. 
⋅ Pokud se při rozkrojení jablka objeví hvězdička, znamená to štěstí a zdraví. Pokud se objeví křížek, 

přijde nemoc nebo smrt. 
⋅ Před půlnoční mší se nesmí šít, plést, protože by pak myši dílo zničily. 
⋅ Na Štědrý den nepište své milé/milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod. 
⋅ Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci – přináší to štěstí. 
⋅ Štědrý den v pondělí – dobrá úroda, hodně medu. 
⋅ Štědrý den v úterý – bude hodně vína a obilí. 
⋅ Štědrý den ve čtvrtek – velmi úrodný rok, jenom vína prostředně. 
⋅ Štědrý den v pátek –  tuhá zima bez prodlení. 
⋅ Štědrý den v sobotu – málo ovoce, ale vydaří se žito. 
⋅ Štědrý den v neděli – teplá zima bez prodlení. 
⋅ Novoroční den v pondělí – krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké 

nemoci. 
⋅ Novoroční den v úterý – zima bude ještě krutější, ale zato úrodný rok. 
⋅ Novoroční den ve středu – příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med. 
⋅ Novoroční den ve čtvrtek – mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný 

podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí. 
⋅ Novoroční den v pátek – nutno se obávat očních nemocí, také lidé 

budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka. 
⋅ Novoroční den v sobotu – málo obilí i větrů, mnoho ovoce i zimnic. 
⋅ Novoroční den v neděli – mírná zima, úrodné jaro a větrné léto. 
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⋅ Pod štědrovečerní stůl postavíte skleničku vody. Jestliže po večeři vody ubude, bude v novém roce 
sucho, přibude-li vody, bude rok mokrý. 

⋅ Po štědrovečerní večeři ukrojte kus pečiva z pšeničné mouky a kousek žitného chleba. Potom jimi 
obložte čepel nože z obou stran. O Třech králích se na nůž podívejte. Na které straně nůž zrezivěl, 
toho obilí by mělo být příští rok nedostatek. 

⋅ Před spánkem snězte celého slanečka. Potom než si půjdete lehnout, už nesmíte promluvit. Sklenku 
vody k uhašení žízně by vám měl ve snu podat váš budoucí manžel. 

⋅ Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět patek od 
vánoček a do roka je pod čepcem. 

⋅ Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane 
zdráv. 

⋅ Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý 
rok by vám měly dát pokoj blechy a štěnice. 

⋅ Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude se tě držet štěstí. 
⋅ Když hospodyně připálí vánočky, bude o Vánocích stonat. 
⋅ Zajímavé je sledovat na Boží hod vítr: od západu prý přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad 

a od poledne dobrý rok. 
⋅ Drůbež bychom na Nový rok vůbec neměli servírovat, aby nám neuletělo štěstí. 
⋅ Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz 

misku, ztratí se toho roku voda ve studni. 
 
 

Tradi ční rozsvěcení vánočního stromku – dnes již tradice 

První historicky vánoční strom věnovali naší obci manželé Hovadíkovi, Trnava č. p. 253. 

Druhý v pořadí byl vánoční strom od Jiřího Dolanského, Trnava č. p. 280.  

Třetí vánoční strom daroval obci Vajďák Marek, Trnava 
č. p. 271. 

V roce 2018 slíbil věnovat vánoční strom Ladislav 
Dolanský, Trnava č. p. 344. 

Děkuji všem občanům, kteří podporují naši krásnou 
tradici. Více fotografií najdete na 
www.hornipodrevnicko.cz. 

 2017  

2015 2016 
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Jarmark Mikroregionu ve Slušovicích 

Tak jako minulý rok i letos reprezentovaly naši obec na Jarmarku ve Slušovicích naše lyžařky Bohunka 
Chmelařová a Lenka Vájďáková. Naše děvčata opět obsadila krásné první místo s Trnavskými palačinkami a 
opět dojala starostu obce Hvozdná, pana Miroslava Válka. 

 

 

 

 

 

 

Místa pro přecházení – bezpečnostní novinka i v Trnavě 

V rámci „dlouhotrvající“, takřka nekonečné akce III. etapy 
výstavby chodníků byla nad rámec projektu vybudována dvě 
místa pro přecházení. Jedno místo pro přecházení je v místě 
zastávky u budovy SDH a druhé je umístěno u zastávky U lipek. 
Místa pro přecházení jsou osvětlena dle bezpečnostních pravidel a 
jistě tak přispějí k bezpečnosti především našich dětí a důchodců. 
Doufám, že nové osvětlení osvětlí (osvítí) hlavně řidiče 
dopravních prostředků a budou v naší obci jezdit, jako osvícení 
řidiči tedy rychlostí  50 km/h, nikoliv jako neosvícení řidiči, kteří 
z nedostatku osvícení mají v hlavě temno a jezdí kolem Základní 
školy průměrnou rychlostí 70 km/h. 

Most pod autobusovou 
točnou v Hořansku 

Těsně před dokončení je 
most přes Trnávku 
pod autobusovou točnou 
v Hořansku. Výstavbu mostu 
podpořilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj částkou 
3.500.000,-Kč. 

Elektroodpad – co se nám 
daří/nedaří 

V obci se nám daří sbírat 
elektroodpad, bohužel se 
nám nedaří sbírat zářivky a 
úsporné žárovky včetně LED 
svítidel. Sběrný box je 
umístěn na chodbě obecního 
úřadu. Nebojte se a zbavte se 
vysloužilých svítidel.  
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Bilance stavebních akcí obce Trnava v roce 2017 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Silnice III/4893-
chodníky třetí etapa 

6.447.258,- Zatím nic 6.447.258,- 

Trnava-oprava místní 
komunikace 

946.461,- 473.230,- 473.231,- 

Oprava budovy 
tělocvičny ZŠ Trnava 

2.696.724,- 1.000.000,- 1.696.724,- 

Protipovodňová ochrana 
obce Trnava 

739.552,- 628.619 110.932,- 

Rekonstrukce mostu pod 
Horní točnou 

5.519.264,- 3.500.000,- 2.019.264 

Splašková kanalizace a 
ČOV 

592.000,- 0,- 592.000,- 

Podpora jednotky SDH 
Trnava 

80.000,- 56.000,- 24.000,- 

 

Plán stavebních akcí obce Trnava 2018 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Sběrný dvůr Trnava 3.830.550,- 4.506.530,- 675.979,- 
Sociální byt v bytovém 
domě č.p.317 

1.599.226,- 1.439.304,- 159.922,- 

Rekonstrukce chodníků 
na místním hřbitově  

1.114.016,- 700.000,- 414.016,- 

Kompostéry 1.315.000,- 920.000,- 395.000,- 
Opr. budovy ZŠ 
Trnava, sanace, 
bezbariérovost, odborné 
učebny 

21.500.000,- 18.500.000,- 2.000.000,- 

Zpevněná plocha před 
Základní školou  

1.100.000,- Možná 70 %  

Oprava budovy SDH 8.100.000,- Možná 50 %  
Rekonstrukce školní 
zahrady 

700.000,- Možná 70 %  

Tělocvična ZŠ-oprava 
elektro a ozvučení 

1.100.000,- Možná 70 %  

Rekonstrukce mostu-
Dolansko ke kravínu 

5.000.000,- Možná 70 %  

 

Plán zásobníku projektů 2018  

Akce Odhadovaný náklad projekčních prací 
Splašková kanalizace a ČOV-PD pro SP 1.100.000,- 
Silnice III/4893-chodníky čtvrtá etapa 150.000,- 

Rozšíření místní komunikace Trnava – Luhy 100.000,- 
Rekonstrukce veřejného osvětlení 30.000,- 

 

M. Kašpárek, starosta obce 
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Podpora zájmových spolků obce Trnava v roce 2017 

Spolek/zájmová činnost Výše dotace obce 
TJ Sokol Trnava 60.000,- 

SDH Trnava 50.000,- 
SK Orfeus Trnava, z.s. 20.000,- 

Honební společenstvo Trnava-vrchy 15.000,- 
Mladý kroužek včelařů Trnava 30.000,- 

1.Sportovní Trnavský spolek, z.s. 15.000,- 
Sk Lyžařský klub Trnava, z.s. 40.000,- 

Sportovně střelecký klub při ZŠ Trnava 20.000,- 
Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Trnava 20.000,- 

Trnavský kolík 3.000,- 
Nohejbal 3.000,- 

Sakrální stavby 10.000,- 
Dále podporujeme: Linku bezpečí, Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Nemocnici Milosrdných bratří 
Vizovice, Domov pro seniory Lukov, Dotek, o.p.s.  

V příštím roce obec poskytne dotace pro zájmové spolky v minimálně stejné výši jako v roce 2017 a navíc 
budeme podporovat Mladý kroužek rybářů Trnava při ZŠ Trnava. 

 

SVOZOVÝ KALENDÁ Ř ODPADŮ 2018 
  Komunální odpad PET 
leden 8. , 22. 8. 29. 
únor 5. , 19. 5. 26. 
březen 5.  19. , 31. (sobota) 5. , 31. (sobota) 26. 
duben 16. , 30. 30. 23. 
květen 14. , 28. 28. 21. 
červen 11. , 25. 25. 18. 
červenec 9. , 23. 23. 16. 
srpen 6. , 20. 20. 13. 
září 3. , 17. 17. 10. 
říjen 1. , 15. , 29. 15. 8. 
listopad 12. , 26. 12. 5. 
prosinec 10. , 22. (sobota) 10. 3. , 29. (sobota) 
 

MAS Vizovicko a Slušovicko je tu již 10 let. Co tato organizace vlastně dělá? 

Místní akční skupiny (často označovány zkratkou MAS) představují společnosti či spolky pro rozvoj venkova, 
do kterých mohou patřit občané, neziskový sektor, soukromá podnikatelská sféra a vždy veřejná správa, 
kterou si lze představit jako obce a jejich nejrůznější svazky. Cílem místních akčních skupin je především 
rozvoj území venkova a zvláště zemědělství, přičemž je využíváno jak místních zdrojů, tak financí z fondů 
Evropské unie, z národních programů či krajských a nadačních zdrojů. Počet těchto organizací v České 
republice se pohybuje okolo čísla 180 (ve Zlínském kraji působí 18 MAS). 
Jednou z nich je Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (MAS VaS), která je zde s Vámi již od 
roku 2007. Patří sem 7 obcí z Mikroregionu Vizovicko, dále 12 obcí z Mikroregionu Slušovicko a obec 
Vlčková. Dohromady zde žije téměř 20 000 obyvatel, kteří mohou využít našich služeb. 
Naše místní akční skupina má více než 60 partnerů, kteří se podílí na zdárném fungování celé organizace. 
Zastoupení jednotlivých sektorů je vyrovnané – soukromý sektor (podnikatelé a zemědělci) čítá 23 partnerů, 
neziskový sektor (hasiči, církve, sportovci, junák apod.) 22 partnerů a veřejný (města a obce) 20 partnerů. 
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Jsou mimo jiné informováni o aktuálně vyhlášených výzvách a možnostech spolupráce. Budeme velmi 
potěšeni, když se počet našich partnerů bude neustále zvyšovat. 
Za dobu svého působení máme za sebou již více než 100 úspěšně realizovaných projektů, přičemž jejich 
celkové náklady přesahují 40 milionů Kč a výše dotace, která byla do našeho území získána, je vyšší než 30 
milionů Kč. Rozpracovaných nebo nyní realizovaných je více než 20 projektů v objemu okolo 18 milionů. 
Výsledky projektů můžete vidět na vlastní oči ve svých obcích. Jedná se např. o opravy místních komunikací 
a chodníků, o nejrůznější rekonstrukce křížků, kapliček či kostelů. Nechybí dětská hřiště či hřiště v přírodním 
stylu, kompostéry nebo štěpkovače. Zároveň jsme zajistili zbudování několika odpočinkových míst nebo 
obnovu desítek studánek. Těší nás projekty v oblasti zemědělství, kde si naši zemědělci mohli díky dotacím 
pořídit nezbytnou techniku pro výkon této důležité práce. Rovněž jsme rádi za spolupráci s podnikatelským 
sektorem či za projekty na vybavení neziskových organizací. V období 2007–2013 přinesla MAS do území 
jen ve svých výzvách přes 16 milionů korun. V programovém období 2014–2020 máme pro žadatele 
připraveno přes 37 milionů korun. Nezanedbatelné jsou také národní zdroje a finance od obcí. Neustále 
hledáme další zdroje, které můžeme našim partnerům nabídnout.  
Pro všechny občany byl tento rok připraven ve Vizovicích již 7. ročník Svatomartinského trhu se sv. 
Martinem na bílém koni a žehnáním vín, kde je vždy možnost zakoupit kvalitní regionální výrobky. Na své si 
zde přišel opravdu každý a těší nás, že si na tuto dopolední akci najdou čas stovky návštěvníků. 
Další informace a aktuality naleznete na www.masvas.cz a Facebooku MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
Neváhejte nám napsat Vaše postřehy či nápady, popřípadě nás navštivte v naší kanceláři (adresa je uvedena 
níže). Již teď se těšíme na setkání s Vámi a na nové nápady, které pomohou našemu území k tomu, aby bylo 
krásným místem jak pro nás, tak i pro příští generace. 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 27. 9. 2017 
 
5. Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecní zastupitelstvo obdrželo sdělení a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace RP02-17 Programu na 
podporu obnovy venkova od Zlínského kraje na Opravu budovy tělocvičny ZŠ Trnava ve výši 1.000.000,-Kč,-. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0540/2017/STR 
s poskytovatelem dotace Zlínským krajem v rámci dotace RP02-17 Programu na podporu obnovy venkova od Zlínského 
kraje na Opravu budovy tělocvičny ZŠ Trnava ve výši 1.000.000,-Kč. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5a) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 27.9.2017/5a) bylo schváleno 
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku a návrh smlouvy o dílo firmy Desacon Zlín s.r.o. na zpracování projektové 
dokumentace „Sběrný dvůr-Trnava“ pro výběrové řízení a realizaci stavby a návrh smlouvy na provedení autorského 
dozoru. Výše dotace činí 85%.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s návrhem smlouvy o dílo firmy Desacon Zlín s.r.o. na zpracování projektové 
dokumentace „Sběrný dvůr-Trnava“  pro výběrové řízení a realizaci stavby a návrh smlouvy na provedení autorského 
dozoru. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5b) 
Pro: 7                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 27.9.2017/5b) bylo schváleno 
5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na vypracování projektové dokumentace a získání dotace „Revitalizace 
veřejného osvětlení obce Trnava“ ze Státního programu Efekt 2017 za celkovou sumu 73.400,- Kč a získání dotace 
z výše uvedeného fondu  ve výši 70%.   
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou na vypracování projektové dokumentace a získání dotace „Revitalizace 
veřejného osvětlení obce Trnava“ ze Státního programu Efekt 2017 za celkovou sumu 73.400,- Kč a získání dotace 
z výše uvedeného fondu  ve výši 70%. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5c) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 27.9.2017/5c) bylo schváleno 
5d) Obecní zastupitelstvo obdrženo nabídku firmy Elzvo s.r.o. na vybudování veřejného osvětlení v místech pro 
přecházení u Hasičské zbrojnice a U lipek. Cena prací a dodávky materiálu včetně revizí, bez výkopových prací 99.000,-
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Kč. V případě nerealizace osvětlení nelze, dle sdělení Silničního úřadu ve Vizovicích, provést kolaudaci probíhající 
stavby.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Elzvo s.r.o. na vybudování veřejného osvětlení v místech pro přecházení 
u Hasičské zbrojnice a U lipek. Cena prací a dodávky materiálu včetně revizí, bez výkopových prací 99.000,-Kč. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5d) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 27.9.2017/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo obdrženo nabídku firmy Elservis Krtička s.r.o. na rekonstrukci rozvaděče kotle v kotelně ZŠ 
Trnava za cenu 69.845,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Elservis Krtička s.r.o. na rekonstrukci rozvaděče kotle v kotelně ZŠ 
Trnava za cenu 69.845,-Kč. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5e) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 27.9.2017/5e) bylo schváleno 
5f) Obecní zastupitelstvo obdrženo nabídku firmy Důmrealit.cz na odkup nemovitosti č. p. 187 za cenu 950.000,-Kč pro 
účely sociálního bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s nabídkou firmy Důmrealit.cz na odkup nemovitosti č. p. 187 za cenu 950.000,-Kč pro 
účely sociálního bydlení. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5f) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 27.9.2017/5f) bylo schváleno 
5g) Obecní zastupitelstvo zveřejňuje svůj záměr nákupu pozemků pro nové fotbalové hřiště.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit dostatečné množství pozemků pro výstavbu fotbalového hřiště. 
Starosta obce zajistí možnosti technického řešení a umístění   fotbalového hřiště. Starosta obce zajistí stanovisko umístění 
fotbalového hřiště z hlediska ÚP obce.  
Usnesení č.: 27.9.2017/5g) 
Pro: 5                                                                Proti: 1                                            Zdržel se: 2  
Usnesení č.: 27.9.2017/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost od pana R. Valeriána na odkup pozemku p. č. 2755/9 k. ú. Trnava u Zlína 
v majetku Obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 2755/9 k. ú. Trnava u Zlína z důvodu zachování územní 
(majetkové) rezervy. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5h) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 27.9.2017/5h) bylo schváleno 
5ch) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na základě  žádosti firmy Fagus, a. 
s., zastoupené panem Vladimírem Podéšťěm na p. č. 1081/9 a p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína z důvodu umístění 
kanalizace a výustního objektu kanalizace. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na základě  žádosti firmy Fagus, a. s., 
zastoupené panem Vladimírem Podéšťěm na p. č. 1081/9 a p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína z důvodu umístění kanalizace 
a výustního objektu kanalizace. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 31. 8. 2017 až 15. 9. 2017. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5ch) 
Pro: 5                                                                Proti: 1                                            Zdržel se: 2 
Usnesení č.: 27.9.2017/5ch) bylo schváleno 
5i) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na základě  žádosti paní Jany 
Špačkové na p. č. 2462/1 k. ú. Trnava u Zlína z důvodu umístění kanalizace. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na základě  žádosti paní Jany Špačkové na p. 
č. 2462/1 k. ú. Trnava u Zlína z důvodu umístění kanalizace. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 11. 9. 2017 až 
25. 9. 2017. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5i) 
Pro: 7                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 27.9.2017/5i) bylo schváleno 
5j) Obecní zastupitelstvo bylo pořádáno o prodej části obecního pozemku p. č. 3097/7 o celkové výměře 293 m2, k. ú. 
Trnava u Zlína. Na pozemku se nachází část technické budovy a předzahrádka o celkové výměře 112m2. Cena pozemku 
za 1 m2 byla stanovena na 40,- Kč. 
Návrh usnesení: 



Trnavský zpravodaj 
 

Stránka | 9  
 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 3097/7 k. ú. Trnava u Zlína na základě oddělení části 
pozemku novým G. P., za cenu 40,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 31. 8. 2017 až 15. 9. 2017.  
Usnesení č.: 27.9.2017/5j) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č. 27.9.2017/5j) bylo schváleno 
5jj)  Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost na odkoupení pozemku p. č. 323/1 k. ú. Trnava u Zlína o celkové výměře 25 
m2 v majetku obce Trnava. Cena pozemku za 1 m2 byla stanovena na 40,- Kč.   
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejemi pozemku p. č. 323/1 k. ú. Trnava u Zlína za cenu 40,-Kč/m2. Záměr byl 
vyvěšen na úřední desce ve dnech 31. 8. 2017 až 15. 9. 2017. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5jj) 
Pro:7                                                                 Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 29.9.2017/5jj) bylo schváleno 
5k) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku digitalizace kroniky obce za cenu 3.580,-Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s digitalizací kroniky obce a jejím následným předáním do státního okresního archivu 
Zlín.  
Usnesení č.: 27.9.2017/5k) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č. 27.9.2017/5k) bylo schváleno 
5l) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace ZŠ Trnava na běžeckou akci Trnavský vrch 2017 a Ve stopě 
Trnavského vrchu, 25. ročník. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace ZŠ Trnava na běžeckou akci Trnavský vrch 2017 a Ve stopě 
Trnavského vrchu, 25. ročník ve výši 25.000,-Kč. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5l) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 27.9.2017/5l) bylo schváleno 
5m) Ředitelka ZŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí finančního daru, účelově určeného na pobyt a 
programy pro žáky na škole v přírodě – navýšení daru ve výši 25.000,-Kč.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru, účelově určeného na pobyt a programy pro žáky na škole 
v přírodě – navýšení daru ve výši 25.000,-Kč.  
Usnesení č.: 27.9.2017/5m) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                           Zdržel se: 0  
Usnesení č. 27.9.2017/5m) bylo schváleno 
5n) Ředitelka MŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí finančního daru, účelově určeného pro účely 
rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže ve smyslu § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném 
znění ve výši 4.000,-Kč od společnosti Tanetgastro s.r.o.. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru, účelově určeného pro účely rozvoje vzdělávání, školství a 
podpory mládeže ve smyslu § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění ve výši 4.000,-Kč od 
společnosti Tanetgastro s.r.o.. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5n) 
Pro: 8                                                                 Proti: 0                                          Zdržel se: 0 Usnesení č. 27.9.2017/5n) 
bylo schváleno 
5o) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou MŠ Trnava o rozpočtové opatření, navýšení rozpočtu MŠ o částku 
35.000,-Kč na nákup škrabky na brambory. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s rozpočtový opatřením, navýšení rozpočtu MŠ o částku 35.000,-Kč na nákup škrabky 
na brambory. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5o) 
Pro: 7                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 27.9.2017/5o) bylo schváleno 
5p) Obecní zastupitelstvo svým usnesením 7.6.2017/5g) ze dne 7. 6. 2017 požádalo paní ředitelku MŠ Trnava o 
předložení vyúčtování darů za vzdělávací rok 2016-2017. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženým vyúčtování darů za vzdělávací rok 2016-2017.  
Usnesení č.: 27.9.2017/5p) 
Pro: 7                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 27.9.2017/5p) bylo schváleno 
5r) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na opravu „Obrázku“ na horním konci obce „Na točně“.  
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na opravu „Obrázku“ na horním konci obce „Na točně“ ve výši 
10.000,-Kč 
Usnesení č.: 27.9.2017/5r) 
Pro: 7                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 27.9.2017/5r) bylo schváleno 
5s) Tlušťák Racing s.r.o. žádá o povelení testování závodních vozů na místní komunikaci v úseku Trnava Čertová – 
Všemina pro rok 2017 
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s testováním závodních vozů Tlusťák Racing s.r.o. pro rok 2017. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5s) 
Pro: 5                                                               Proti: 2                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 27.9.2017/5s) bylo schváleno 
5t) Obecní zastupitelstvo obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 11791-Obnova obecního a krajského majetku po 
živelných pohromách, Rekonstrukce mostu pod Horní točnou přes potok Trnávka v obci Trnava u Zlína poškozeného 
živelní pohromou výši 3.500.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s přijetím dotace 11791-Obnova obecního a krajského majetku po živelných 
pohromách, Rekonstrukce mostu pod Horní točnou přes potok Trnávka v obci Trnava u Zlína poškozeného živelní 
pohromou výši 3.500.000,-Kč.  
Usnesení č.: 27.9.2017/5t) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 27.9.2017/5t) bylo schváleno 
5u) Obecní zastupitelstvo obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 11531-Operační program životní prostředí 2014-
2020, Sběrný dvůr Trnava ve výši 3.830.550,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s přijetím dotace 11531-Operační program životní prostředí 2014-2020, Sběrný dvůr 
Trnava ve výši 3.830.550,-Kč. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5u) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 27.9.2017/5u) bylo schváleno 
5v) Obecní zastupitelstvo obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace Integrovaný regionální operační program, Sociální 
bydlení v obci Trnava ve výši 1.439.301,18,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s přijetím dotace Integrovaný regionální operační program, Sociální bydlení v obci 
Trnava ve výši 1.439.301,18,-Kč. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5v) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 27.9.2017/5v) bylo schváleno 
5w) Obecní zastupitelstvo obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovních 
prvků, Oprava páteřních komunikací na hřbitově v obci Trnava ve výši 700.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s přijetím dotace 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovních prvků, Oprava 
páteřních komunikací na hřbitově v obci Trnava ve výši 700.000,-Kč. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5w) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 27.9.2017/5w) bylo schváleno 
5x) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 9.686,-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 9.686,-Kč 
Usnesení č.: 27.9.2017/5x) 
Pro: 8                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 27.9.2017/5x) bylo schváleno 
5y) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Marie Kalivodové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 
18. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Marii Kalivodové do 31. 1. 2018. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5y) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 27.9.2017/5y) bylo schváleno 
5z) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní L. Fylyk o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 18. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní L. Fylyk do 31. 1.2018. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5z) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 27.9.2017/5z) bylo schváleno 
5aa) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o koupi pozemků:  
parcely KN č. 647/4 o rozloze 192 m2, trvalý travní porost v k. ú. Trnava u Zlína, obec Trnava  zapsaných   na listu 
vlastnickém č. 429  
parcely KN č. 647/20 o rozloze 139 m2, trvalý travní porost v k. ú. Trnava u Zlína, obec Trnava  zapsaných   na listu 
vlastnickém č. 429  
parcely KN č. 647/23 o rozloze 84 m2, trvalý travní porost v k. ú. Trnava u Zlína, obec Trnava  zapsaných   na listu 
vlastnickém č. 429  
parcely KN č. 3085/10 o rozloze 114 m2, ostatní porost v k. ú. Trnava u Zlína, obec Trnava  zapsaných   na listu 
vlastnickém č. 429  
parcely KN č. 3085/12 o rozloze 140 m2, ostatní porost v k. ú. Trnava u Zlína, obec Trnava  zapsaných   na listu 
vlastnickém č. 429. 
Za cenu 100,--Kč/m2. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí nákupem výše uvedených pozemků 
Usnesení č.: 27.9.2017/5aa) 
Pro: 5                                                               Proti: 2                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 27.9.2017/5aa) bylo schváleno 
5ab) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o koupi pozemků:  
parcely KN č. 1719/2 o rozloze 561 m2, orná půda v k. ú. Trnava u Zlína, obec Trnava  zapsaných   na listu vlastnickém 
č. 294  
parcely KN č. 1721/2 o rozloze 86 m2, trvalý travní porost v k. ú. Trnava u Zlína, obec Trnava  zapsaných   na listu 
vlastnickém č. 294.  
Za cenu 40,--Kč/m2. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí nákupem výše uvedených pozemků 
Usnesení č.: 27.9.2017/5ab) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 27.9.2017/5ab) bylo schváleno 
5ac) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové opatření v měsíci srpnu a to navýšení výdajů: o 
3000,-Kč Oprava nebytových prostor. Dále přesun částky 10.000,-Kč Protipovodňová ochrana obce z investice na 
neinvestici. Tímto je sdělení dáváno na vědomí O.Z.. 
Obecní zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 09/2017 a to: 
Navýšení příjmů: VHP 60.000,--Kč 
        Pronájem zasedací místnosti 7.000,--Kč 
Snížení výdajů: Plocha před ZŠ 172.000,--Kč 
Navýšení výdajů: Dotace ZŠ 25.000,--Kč 
        Tisk Zpravodaje 10.000,--Kč 
        DDHM-komunál 55.000,--Kč 
                              Sněhová fréza 60.000,--Kč 
                   Volby PS 2017 22.000,--Kč 
Přesun prostředků: Hasičská zbrojnice z neinvestice na investici 330.000,--Kč 
                                Sběrný dvůr minus 3.100.000,--Kč, navýšení nákup pozemků 3.100.000,-- 
                                Protipovodňová ochrana z investic na neinvestice 1.490.000,--Kč 
Přidělení účelového znaku Oprava tělocvičny ZŠ 1.000.000,--Kč 
Viz příloha k zápisu – Deník rozpočtu 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 9/2017. 
Usnesení č.: 27.9.2017/5ac) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 27.9.2017/5ac) 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 
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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. 27.9.2017/6a) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 27.9.2017/6a) bylo schváleno 
6b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Jiřího Vajďáka o změnu  pořízení změny územního plánu Trnava a to 
funkční využití pozemků p. č. 2206 k. ú. Trnava u Zlína plochu technické infrastruktury na plochu průmyslové výroby a 
skladů.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana J. Vajďáka za předpokladu změny umístění poldrů 
v rámci PPO Trnava. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, která by měla být zpracována v roce 
2017. 
Usnesení č.: 27.9.2017/6b) 
Pro: 7                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 27.9.2017/6b) bylo schváleno 
6c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Michaely Holíkové o změnu  pořízení změny územního plánu Trnava a to 
funkční využití pozemků p. č. 1689/4 k. ú. Trnava u Zlína plochy rekreační na plochu individuálního bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch paní Michaely Holíkové. Tato žádost bude prověřena ve 
Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, která bude zpracována v roce 2017. 
Usnesení č.: 27.9.2017/6c) 
Pro: 7                                                                  Proti: 0                                         Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 27.9.2017/6c) bylo schváleno 
6d) Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen dílčí přezkum hospodaření obce Trnava za rok 2017. Přezkumné období od 
1. 1. 2017-30. 6. 2017. Byly zjištěny drobné chyby a nedostatky, které budou následně odstraněny.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s dílčím přezkumem hospodaření obce Trnava za rok 2016. Přezkumné období od 1. 
1. 2017-30. 6. 2017. Byly zjištěny drobné chyby a nedostatky, které budou následně odstraněny.  
Usnesení č.: 27.9.2017/6d) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0  
Usnesení č. 27.9.2017/6d bylo schváleno 
6e) Starosta obce oznámil zastupitelům záměr projednat s obcí Podkopná Lhota napojení na obecní vodovod. 
6f) Ředitelka MŠ Trnava oznámila a projednala uzavření MŠ dne 29. 9. 2017  z důvodu malého počtu dětí zapsaných 
v tento den do docházky. 
6g) Ředitelka MŠ Trnava oznámila a projednala uzavření MŠ dne 9. 10. 2017  z důvodu odstávky el. energie. 
6h) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny svatební obřady v roce 
2018: 31.3, 7.7., 29.9., 26.10., 27.10., 29.12., 31.12., dále ve státní svátky a to: 2.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 28.10., 
17.11.. Oddává se do 13:00 hod.. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny svatební obřady v roce 2018: 
31.3, 7.7., 29.9., 26.10., 27.10., 29.12., 31.12., dále ve státní svátky a to: 2.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11.. 
Oddává se do 13:00 hod.. 
Usnesení č. 27.9.2017/6h) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č. 27.9.2017/6h) bylo schváleno 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 15. 11. 2017 
 
Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o odprodej části pozemku cca 30 m2,  p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína v majetku 
obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s odprodejem části pozemku cca 30 m2 p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína v majetku 
obce Trnava za podmínky vytvoření GP a prodeje části pozemku cca 30 m2 z pozemku p. č. 1125/11. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5a) 
Pro: 7                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 15.11.2017/5a) bylo schváleno 
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Romana Kalivody na zaústění trativodu z ČOV do dešťové kanalizace, 
místní komunikace na p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s na zaústění trativodu z ČOV do dešťové kanalizace, místní komunikace na p. č. 
3039 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5b) 
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Pro: 7                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 15.11.2017/5b) bylo schváleno 
5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Marcely Gerychové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. 
p. 314. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Marcely Gerychové do 31. 3. 2018. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5c) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 15.11.2017/5c) bylo schváleno 
5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Lenky Vajďákové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 
326. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Lenky Vajďákové do 31. 3. 2018. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5d) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 15.11.2017/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Pavlíny Katrňákové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. 
p. 314. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Pavlíny Katrňákové do 31. 3. 2018. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5e) 
Pro:  8                                                              Proti: 0                                            Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 15.11.2017/5e) bylo schváleno 
5f) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Radka Vajďáka o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 
326. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu pana Radka Vajďáka do 31. 3. 2018. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5f) 
Pro:  8                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 15.11.2017/5f) bylo schváleno 
5g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Heleny Vývodové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 
18. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Heleny Vývodové do 31. 3. 2018. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5g) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 15.11.2017/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Lukáše Štěpána o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 
326. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu pana Lukáše Štěpána do 31. 3. 2018. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5h) 
Pro: 6                                                                Proti: 2                                            Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 15.11.2017/5h) bylo schváleno 
5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost poskytnutí účelové dotace na rok 2018 na akci 11. ročník Triatlonového 
závodu „Trnavský kolík“ pořadatel pan Petr Zvolenský o částku 15.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím účelové dotace na akci 11. ročník Triatlonového závodu „Trnavský kolík“ 
ve výši 15.000-,Kč.  
Usnesení č.: 15.11.2017/5ch) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 15.11.2017/5ch) bylo schváleno 
5i) Obecní zastupitelstvo bylo o odsouhlasení finančního daru na běžeckou soutěž „Trnavský vrch, 25. ročník a ve stopě 
Trnavského vrchu ve výši 14.500,-Kč na nákup cen pro vítěze. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí přijetím finančního daru výše uvedené akce a účelu. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5i) 
Pro: 9                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 15.11.2017/5i) bylo schváleno 
5k) Obecní zastupitelstvo bylo  požádáno ředitelkou MŠ Trnava o schválení rozpočtu MŠ Trnava na rok 2018 a 
rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020. 
Návrh usnesení: 
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Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočet na rok 2018 a rozpočtového výboru. Souhlasí s jeho příjmy a 
výdaji bez výhrad a souhlasí s jeho zveřejněním. Schválen bude na dalším zasedání OZ. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5k) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 15.11.2017/5k) bylo schváleno 
5l) Obecní zastupitelstvo bylo  požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o schválení rozpočtu ZŠ Trnava na rok 2018. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočet na rok 2018. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez výhrad a souhlasí 
s jeho zveřejněním. Schválen bude na dalším zasedání OZ. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5l) 
Pro:                                                                Proti: 0                                            Zdržel se:  
Usnesení č. 15.11.2017/5l) bylo schváleno 
5m) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o dar na vytvoření nového Baby boxu ve Zlíně od pana Ludvíka Hesse, 
předseda Babybox pro odložené děti –STATIM, z.s.. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s darem pro vytvoření nového Baby boxu ve Zlíně od pana Ludvíka Hesse, předseda 
Babybox pro odložené děti –STATIM, z.s.. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5m) 
Pro: 8                                                               Proti: 1                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 15.11..2017/5m) bylo schváleno 
5n) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o umístění placené reklamy do Trnavského zpravodaje bez politického podtextu.  
Rozměr:  
240 x 180 mm (A4)        –  1.000,-Kč 
117 x 180 mm (A5)        –     500,-Kč 
87,5 x 117,5 mm (A6)    –      300,-Kč 
87,5 x 56,25 mm (A6/2) -       150,-Kč 
vše bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s umístěním reklamy do Trnavského zpravodaje bez politického podtextu za výše uvedené 
ceny za jedno vydání, cca 450 výtisků za výše uvedené poplatky. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5n) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 15.11.2017/5n) bylo schváleno 
5o) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh kalendáře obce Trnava k 650letému výročí první písemné zmínky o obci od  
pana Pavla Hanulíka k nákupu 700 ks za cenu 89,-Kč/1ks.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem kalendářů obce Trnava k 650letému výročí první písemné zmínky v počtu 700 
ks za cenu 89,-Kč/ks a prodejní cenu 100,-Kč/ks. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5o) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 15.11.2017/5o) bylo schváleno 
5p) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se stanoviskem Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 – Žižkov s návrhem směny pozemků p. č. 3086/5 a p. č. 1104 k. ú. Trnava u Zlína ve vlastnickém právu České 
republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, kdy SPÚ 
souhlasí s jejich směnou. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo potvrzuje svůj zájem pokračovat ve směně pozemků se SPÚ ČR. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5p) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 15.11.2017/5p) bylo schváleno 
5r) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o souhlas se změnou termínu dodání projektové dokumentace „Hasičská 
zbrojnice Trnava – změna zdroje vytápění, stavební úpravy a zateplení“ a to na 30. 11..2017. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou termínu dodání projektové dokumentace „Hasičská zbrojnice Trnava – změna 
zdroje vytápění, stavební úpravy a zateplení“ a to na 30. 11. 2017. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5r) 
Pro: 9                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 15.11.2017/5r) bylo schváleno 
5s) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové opatření v měsíci říjnu a to navýšení příjmů o 
25.000,-Kč. Snížení výdajů o 25.000,-Kč, z toho 21.000,-Kč ZŠ Trnava investice a byly přesunuty prostředky ze ZŠ na 
dotaci 10.000,-Kč pan Bečica M., 3.000,-Kč opravy nebytových prostor, 2.000,-Kč dar dárci krve, 6.000,-Kč odpadové 
hospodářství, plasty. Snížení výdajů o 4.000,-Kč z rezervy ochrany obyvatelstva přesunuto na refundace mzdy člena JPO 
V. 
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Obecní zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 11/2017 a to: 
Navýšení příjmů:  Dotace les 19.800,-Kč 
         Dotace most u č. p. 190 3.500.000,-Kč 
   Dotace rekonstrukce tělocvičny 1.000.000,-Kč 
   Prodej kalendářů 40.000,-Kč 
Snížení příjmů:  Dotace SDH pořízení DDHM 14.862,-Kč 
Snížení výdajů:  Pozemní komunikace 450.000,-Kč 
     Protipovodňová ochrana 850.000,-Kč 
     ZŠ služby 350.000,-Kč 
     ZŠ investice 938.000,-Kč 
     Plocha před ZŠ-investice 1.040.000,-Kč 
     Sociální byt-investice 878.000,-Kč 
     Opravy-hřbitov 1.100.000,-Kč 
     Sběrný dvůr-investice 210.000,-Kč 
     SDH-služby 100.000,-Kč 
Navýšení výdajů:  Náklady na prezentaci 6.000,-Kč 
   Digitalizace kroniky obce 10.000,-Kč 
   Tisk Zpravodaje 10.000,-Kč 
   NO 5.000,-Kč 
   Plasty 5.000,-Kč 
   SDH-budova SDH-investice 50.000,-Kč 
   O. Ú. pořízení DDHM 14.000,-Kč 
   O. Ú. pořízení kalendářů 54.000,-Kč 
   Rekonstrukce mostu 590.000,-Kč 
Opravy: §2212 pol. 6121 -3.500.000,-Kč 
   § 2212 pol. 6121 +3.500.000,-Kč UZ 17501 Most 
   § 1032 pol. 5169 -19.800,-Kč 
   § 1032 pol. 5169 +19.800,-Kč UZ 29014 Les 
   § 2331 pol. 5169 -642.855,-Kč PPO Trnava 
   § 2331 pol. 5169 +546.452,25Kč UZ 106515011 

  § 2331 pol. 5169 +96.432,75Kč UZ 1061 
  § 5512 pol. 5137 -41.138,-Kč SDH DDHM 
  § 5512 pol. 5137 +41.138,-Kč UZ 20 

Viz příloha k zápisu – Deník rozpočtu 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 11/2017. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5s) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 15.11.2017/5s) bylo schváleno 
5t) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 12.920,-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 12.920,-Kč 
Usnesení č.: 15.11.2017/5t) 
Pro: 9                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 15.11.2017/5t) bylo schváleno 
5u) Zastupitelstvo obce v rámci vyjadřovací činnosti k PD splaškové kanalizace a ČOV bylo osloveno podmínkou 
umístěním kanalizace v pozemku patřící firmě Imecon, a. s., který podmiňuje svůj souhlas případným bezplatným 
napojením na kanalizaci.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí s případným bezplatným napojením firmy Imecon a. s. na plánovanou obecní splaškovou 
kanalizace a ČOV. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5u) 
Pro: 8                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 15.11.2017/5u) bylo schváleno 
5v) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na zaslání zbylých 40% neinvestiční účelové dotace ze Státního rozpočtu, 
kapitola 333 MŠMT na účet MŠ Trnava. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním zbylých 40% neinvestiční účelové dotace ze Státního rozpočtu, kapitola 333 
MŠMT na účet MŠ Trnava. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5v) 
Pro: 8                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 15.11.2017/5v) bylo schváleno 
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5w) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na zvýšení rozhodovací pravomoci starosty obce a to tak, že do částky 150.000,-
Kč bude o změně rozpočtu, rozpočtové opatření, rozhodovat starosta obce. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí se na zvýšení rozhodovací pravomoci starosty obce a to tak, že do částky 150.000,-Kč bude 
o změně rozpočtu, rozpočtové opatření, rozhodovat starosta obce. 
Usnesení č.: 15.11.2017/5w) 
Pro: 8                                                                 Proti: 0                                           Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 15.11.2017/5w) bylo schváleno 
6. Organizační záležitosti obce 
6a) Ředitelka MŠ Trnava oznámila a projednala uzavření MŠ dne 26. – 27. 10. 2017  z důvodu malého počtu dětí 
zapsaných v tento den do docházky. 
6b) Předseda finančního výboru pan Zdeněk Šlahař seznámil obecní zastupitelstvo s výsledkem kontroly hracích 
automatů v Hostinci na rozcestí. Nebyly nalezeny žádné neshody.  
6c) Předsedkyně kontrolní výboru paní Ing. Jana Chrastinová seznámila obecní zastupitelstvo s výsledkem kontroly 
pokladen příspěvkových organizací a O.Ú. Nebyly nalezeny žádné neshody.  
 
 

Zprávi čky z mateřské školičky 
Sláva jsou tu vánoce, velká mísa ovoce, 

venku zima , venku led, 
ale doma u kamen, 

jmelí, datle, sladký med... 

Dovolte, abych Vás přivítala slovy jedné vánoční písně, kterou děti milují a s radostí a nadšením stále 
prozpěvují. Je to tak, opět se rok s rokem sešel a ty nejkrásnější svátky v roce jsou za dveřmi. Pro nás ve 
školce je to jedno z nejkrásnějších období v roce. I když práce máme jak se říká nad hlavu, opravdu to stojí za 
to. Pohled do rozzářených očí dětí, naplněných radostí, očekáváním a tajemstvím, je tou největší odměnou pro 
nás pro všechny.  

Podzimní období v naší školičce uteklo 
jako voda. Jen ve stručnosti bych shrnula 
události, které proběhly nad rámec 
výchovně – vzdělávací činnosti.  Hned na 
začátku září k nám zavítalo divadélko s 
pohádkou, udělali jsme si výlet do kina 
ve Zlíně, do zábavního centra Džungle na 
Vsetíně, paní doktorka nám přišla 
vyšetřit očička, drakiádu jsme strávili na 
letišti ve Slušovicích, paní fotografka 
pořídila nezapomenutelné záběry dětiček, 
na zahradě mateřské školy se děti a 

rodiče zapojili do podzimní 
zahradní slavnosti a mezi tím 
vším si občas zaskočíme do lesa splnit úkoly z našeho EVVO 
programu. Jako každoročně jsme vystupovali na akci při 
rozsvěcování vánočního stromu před ZŠ, zazpívali jsme trnavským 
seniorům a vyvrcholením adventního času byla besídka pro děti a 
rodiče, zakončená vánoční nadílkou a slavnostním posezením. 

Závěrem mého příspěvku 
bych chtěla poděkovat 
zejména všem 
zaměstnancům mateřské 

školy za vše, co pro děti dělají nejen v rámci svých pracovních 
povinností, ale i ve svém volném čase. Je mi ctí pracovat v tak 
úžasném kolektivu, kde jsme si vytvořili opravdu nadstandardní 
vztahy. Chci poděkovat dětem, rodičům i prarodičům dětí, 
obecnímu úřadu a sponzorům za pomoc a úžasnou spolupráci a 
Vám všem přeji láskou a štěstím provoněné vánoční dny. 
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Na bílém obláčku andílek maličký, 
prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky. 
Jednu Vám posílá i s přáním od srdce, 
ať s láskou prožijete letošní Vánoce... 
 
Krásné Vánoce a do nového roku 2018 štěstí a zdraví 
přejí děti a zaměstnanci společně s paní ředitelkou. 
 

 

Ze základní školy 

Všichni se moc těšíme na 
Vánoce a děti úplně nejvíc!  

V listopadu jsme si užili svátek 
Sv. Martina – kdy jsme přišli 
v bílém oblečení a vzájemně 
jsme se obdarovávali nebo se 
dělili o svatomartinské rohlíčky. A najednou tu byl 
vytoužený ADVENT. Mikuláš ve škole proběhl za hlasitého 
výskání, radování se a jásotu. Tradiční zvyklost vykonali 
jako vždy deváťáci, prošli vesnicí, navštívili mateřskou 
školku a všechny žáky ve třídách ve škole. Ve středu 
odpoledne se konala v naší tělocvičně oblíbená Mikulášská 
překážková dráha. Těšíme se na předvánoční jarmark. 
Výtěžek z prodeje vlastnoručně vytvořených výrobků 
věnujeme adopci zvířete ze ZOO Lešná. Již mnoho let se 
účastníme i projektu Adopce na dálku, kdy část finančních 
prostředků ze sběru papíru věnujeme chlapci z Indie. Ten 
díky naší pomoci může studovat.  

Děkujeme všem, kteří nás během roku podporovali  – 
Obecnímu úřadu v Trnavě, Spolku rodičů a přátel školy, 
sponzorům… 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018! 

Za celou Základní školu Trnava                                               Mgr. Helena Vývodová 

 

Mikulášské ringo 

Ve středu 6. 12. 2017 se sešly v trnavské tělocvičně týmy ze Štípy, Kašavy a Slušovic, aby se utkaly v méně 
známe hře, která se jmenuje ringo. Tento sport se objevil v našich školách již více než před dvaceti lety, 
podobně jako florbal, ale nestal se tak populárním. 

Hraje se na volejbalovém hřišti. Dvě družstva proti sobě hází 
dvěma gumovými kroužky o průměru 15 cm. Vyhrává ten, který 
umístí svůj kroužek do soupeřova pole a ten upadne na zem. Je to 
hra rychlá, dynamická a mezi našimi dětmi oblíbená. Často ji 
hráváme i na letních táborech. Jedná se            o bezkontaktní 
sport, takže možnost faulování a zranění je nemožná. Vyhrává 
družstvo, které získá v daném setu 15 bodů. 

Hráči se utkali ve dvou kategoriích (6.–7. třída a 8.–9. třída). 
Každá škola měla v kategorii dvě čtyřčlenná družstva tvořena 
dvěma dívkami a dvěma chlapci. Hrálo se vždy ve dvou 

skupinách. V každé byli zástupci jednotlivých škol. Vítězové skupin se utkali v zápase o první místo, druzí o 
třetí místo atd. 
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Našim hráčům se dařilo v kategorii mladších žáků. Skupinu A jsme vyhráli (Barbora Uhlířová, Tereza 
Bečicová, Eliška Hložková, Jakob Chrastina a František Holík), ve skupině B byli naši druzí (Anh Le Phong – 
Anička, Julie Daňová, Aneta Vašťáková, Jan Matulík, Marek Polaštík a Mojmír Mika). Oba zápasy o umístění 
jsme se utkali vždy se soupeři z Kašavy. Na vítězství jsme však nedosáhli. Oba zápasy vyzněly lépe pro 
soupeře z Kašavy a to vždy 15:10. Nakonec jsme tedy vybojovali  pěkné druhé a čtvrté místo. I když 
k vítězství nebylo daleko… 

Ve starší kategorii dominovali opět Kašavjané, kteří skončili druzí a 
třetí. Zvítězilo družstvo ze Štípy. Naši si zahráli o páté a šesté místo 
mezi sebou. Celkově jsme obsadili v soutěži škol třetí místo se 
stejným bodovým součtem jako Štípa zásluhou horších umístění. 
Vyhrála Kašava, Slušovice byly tentokrát na čtvrtém místě. 

Tento turnaj byl součástí tzv. Podřevnické ligy, které se od září 
účastní čtyři výše zmíněné školy. Jedná se o nový sportovní projekt 
mezi sousedními vesnickými školami, který se nám velice líbí. Hrál 
se již florbal starších hochů ve Slušovicích, kde jsme byli čtvrtí a 
vybíjená ve Štípě pro žáky 4. a 5. tříd. Zde jsme obsadili třetí místo. 
V jarních měsících nás čeká ještě badminton, fotbálek a atletika. 

Lubomír Vývoda, učitel TV 

 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY P ŘI 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TRNAV Ě 

Dobrovolné sdružení rodičů, jejichž děti navštěvují Základní 
školu v Trnavě, funguje již od roku 2003. Členy spolku jsou 
rodiče žáků školy, z nichž jsou vybráni zástupci rodičů za 
jednotlivé třídy. Tito zástupci se schází několikrát ročně na 
členských schůzích k projednání požadavků školy na využití 
finančních prostředků, získaných činností spolku ve prospěch 

žáků školy, a organizaci akcí, pořádaných spolkem společně se 
Základní školou. 

Spolek se podílí na zajišťování a financování celé řady akcí 
v rámci Základní školy v Trnavě, jako jsou např. nákup školních 
pomůcek, pitný režim dětí ve škole, soutěže, plavání dětí na 1. 
stupni, Trnavský běh, Přespoláček, lyžařský výcvik, lampionový 
průvod s ohňostrojem,  škola v přírodě a letní tábor.  Kromě toho 
se spolek podílí organizačně na mikulášské nadílce s programem 
pro děti a organizuje reprezentační ples ZŠ a dětský karneval, 
čarodějnické odpoledne a slavnostní zakončení školního roku. 

Vzhledem k tomu, že všichni rodiče žáků ZŠ jsou dobrovolnými členy spolku, mají také právo se vyjadřovat 
k činnosti spolku a podávat podněty a návrhy týkající se nejen spolku, ale také Základní školy v Trnavě, jejího 
vedení a učitelského sboru, a žádat vyjádření k nim. Spolek má také svého zástupce ve Školské radě, kde jsou 
dále zástupci Základní školy a obce. Prosíme rodiče, aby aktivně této možnosti využívali, abychom stále 
vyvíjeli úsilí ke zlepšování možností a podmínek pro naše děti.  

Za jednotlivé třídy byli pro školní rok 2017/2018 zvoleni tito zástupci rodičů: 

Anna Černochová (1. třída) 
Žaneta Vajdáková (1. třída) 
Petr Štěpaník (2. třída) 
Lucie Janotová (3. třída) 
Romana Malčíková (3. třída) 
Andrea Hrabicová (4. třída) 
Marcela Pšenčíková (4. třída) 
Věra  Marková (5. třída) 
Jiří Marek (5. třída) 
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Martin Žůrek (5. třída) 
Brigita Dovrtělová (6. třída) 
Magda Chrastinová (6. třída) 
Silvie Danová (7. třída) 
Adéla Pavelková (7. třída) 
Veronika Žůrková (8. třída) 
Karel Havlíček (8. třída) 
Andrea Doleželová (9. třída) 

Předsedou spolku byl pro nadcházející školní 
rok 2017/2018 zvolen Karel Havlíček, 
místopředsedkyní Veronika Žůrková, pokladníkem Andrea 
Doleželová a zapisovatelem Jiří Marek. Do Školské rady byl jako 
zástupce rodičů zvolen Petr Štěpaník. 

Dovolte, abychom vás pozvali na XXV. Reprezentační ples 
Základní školy v Trnavě, který se koná v pátek 19. ledna 2018 od 
20.00 hod. v tělocvičně školy. Na plese vystoupí hudební skupina 
VIVIAN Band, děti Základní školy s orientálními tanci a tanečníci 
s ukázkami latinsko-amerických tanců. Ples opět zahájí žáci 9. 

třídy, kteří zatančí 
společně polonézu a 
poté přivedou na taneční parket i své rodiče. Věříme, že se plesu 
zúčastníte v hojném počtu, pozvednete společenskou úroveň akce 
a vaší účastí přispějete dětem na další školní pomůcky a akce 
v rámci školy. 

V neděli 21. ledna 2018 od 14.00 hod. se také již tradičně 
uskuteční Dětský karneval, tentokrát s programem Pavla Nováka. 
V programu bude spousta soutěží, tancování a písniček z éry 
Pavla Nováka st. 

Vstupenky na ples i karneval jsou v prodeji v kanceláři školy nebo si je můžete rezervovat na telefonních 
číslech 725 785 947 nebo 577 988 326. 

Ing. Karel Havlíček 
předseda spolku 

SDH Trnava  
S podzimem se přiblížilo ukončení 
sportovní sezóny 2017.  
2. 9. se naše tři družstva zúčastnila 
Pohárové soutěže v Neubuzi, v zastoupení 

muži A, ženy A a družstvo smíšené – rodinné. Ženy vyhrály 
3. místo s časem 22,81 sekund. 
16. 9. jsme se v hojném počtu zúčastnili pohárové soutěže 
v Uble, kde ženy A skončily na 4. místě s časem 32,40 
sekund a ženy nad 35 let obsadily 4. místo. Muži A 
vybojovali 3. místo a muži nad 35 let obsadili  3. místo. 

V Uble byl útok zpestřen překážkovou dráhou, kterou 
museli soutěžící proběhnout. 
7. 10. jsme uspořádali burčákový pochod Nechory–
Prušánky. I přes nepřízeň počasí, byla tato tradiční akce 
zdařilá. 
24. 10. se naši hasiči zúčastnili Lampiónového průvodu 
v Trnavě, kde zajišťovali bezpečnost dětí. 
18. 11. jsme uspořádali Pohodovou hasičskou zábavu se 
skupinou Kosovci. Akce byla úspěšná, děkujeme všem 
za podporu, našim hasičům za organizaci a těšíme se, že 
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se spolu opět sejdeme, a to   17. 11. 2018. 
V sobotu 25. 11. uzavřeli sezónu  naši muži A na soutěži ve Vrběticích. Sice bez umístění, neboť se  rozpojily 
hadice B, ale výborné zážitky. 
5. 12. jsme již tradičně pro děti připravili Mikuláše. Mikuláši, čerti a andělé vyrazili do ulic Trnavy a 
Podkopné Lhoty rozdat balíčky hodným dětem a uhlí těm, které po celý rok zlobily.  
8. 12. se konalo rozsvěcování vánočního stromečku v Trnavě, kde naši hasiči opět oblékli masku Mikuláše, 
andělů a čertů a vyrazili dětem rozdat Mikulášskou nadílku do tělocvičny.  
8. 12. se konala ukončená roku 2017 našeho sboru na zbrojnici. 
16. 12. jsme uspořádali výlet do vánoční Olomouce, přibrali jsme i pár zasloužilých starších hasičů, jež nám 
během roku pomáhají s pořádáním akcí. Za to jim patří naše poděkování. 
V měsíci listopadu a prosinci jsme se účastnili Valných hromad v Podkopné Lhotě, Všemině a na Hrobicích. 

Co plánujeme:  
5. 1. 2018 – Valná hromada SDH Trnava na Obecním úřadě 
V měsíci lednu a únoru se zúčastníme Valných hromad 11. okrsku a aktivu na Veselé 
10. 2. 2018 – Masopustní průvod 2018. Těšíme se na Vaše otevřené dveře. 
10. 2. 2018 – Končinová zábava 2018 se skupinou SKARLET a půlnočním překvapením. 
17. 11. 2018 – Pohodová zábava se skupinou Kosovci 
5. 12. 2018 – Mikuláš  

Rádi bychom Vás pozvali na Končinovou zábavu 10. 2. 2018 do tělocvičny základní školy v Trnavě. K 
tanci a poslechu  bude hrát skupina  SKARLET 

SDH TRNAVA 
VÁS ZVE NA VALNOU HROMADU 
5. 1. 2018 V 18.00 hodin na obecním úřadě v TRNAVĚ 
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ 
ČLENOVÉ SDH TRNAVA 

Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu za veškerou pomoc a věříme v dobrou spolupráci v roce 
2018. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům za účast na trénincích a soutěžích. Také všem členům i 
nečlenům za pomoc při brigádách a organizaci zábavných akcí. 

 
Co to cinká, co to zvoní 
kouzlo Vánoc jako loni 

Tichá chvíle k zastavení, 
závan štěstí nad něj není. 

 

Chmelařová Vlasta 

 

Hasičská sezóna 2017/2018 pro mladé hasiče začala 1. září 
a my jsme do ni naplno vstoupili pohárovou soutěži 2. 9. v 
Neubuzi. 
16. 9. pohárová soutěž v Uble starší „A“ 4. místo, starší 
„B“ 11. místo, mladší 5. místo, přípravka 4. místo. Sladkou 
odměnou pro všechny děti byly perníkové medaile. 
23. 9. dvoudenní školení na Ploštině s dosažením 
kvalifikace – vedoucí mládeže.  

30.9. velmi náročný den – ráno Pojezdová soutěž a vyhodnocení grand prix 11. okrsku. 
Na Pojezdové soutěži mladší (většina dětí přípravka) 10. místo, starší „A“ 4. místo, starší „B“ 2. místo. Grand 
prix za sezónu 2016/2017 mladší „A“ 5. místo, mladší „B“ (přípravka) 10. místo, starší „A“ 2. místo, starší 
„B“ 4. místo 
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Ještě ten samý den odpoledne odjezd na noční soutěž v 
Bochoři u Přerova mladší 11. místo z 36 družstev, starší 
„A“ 18. místo a starší „B“ 36. místo z 46 družstev. 
14. 10. podzimní kolo okresní Hry plamen - účast jen ze 
starším družstvem požární útok CTIF – 6. místo, závod 
všestrannosti – 3. místo. Do jarního kola jdeme ze 
4. místa. 
Do konce roku nás čeká ukončená roku 15. 12. 2017 na 
zbrojnici. 

Začátek roku bude pro nás náročný – zkoušky odbornosti 
a příprava na Končiny a vystoupení na končinové zábavě. 
Do roku 2018 nastupuje SDH TRNAVA s družstvem 
přípravky, mladších žáku, starší „A“ a starší „B“ počtem 
41 dětí do 15 let a devíti vedoucími mládeže. 
 
Pro zájem o tento kroužek a jakékoli informace volejte na 
tel. 739 666 817 nebo pište sdhtrnava@email.cz. Veškeré 
dění, plánované akce a soutěže najdete na stránkách 
www.sdhtrnava.cz. 
Děkujeme všem co nám jakýmkoli způsobem pomáhají 
s dětmi. 

Eva Vajďáková 
 

Střelecký oddíl 
Sportovně střelecký klub Trnava přijal nového člena, Jakuba Sovjáka, který se poctivě připravuje na svoje 
první střelecké závody. 
Začátek nové sezóny vzduchovkových zbraní byl zahájen Podzimní cenou mládeže 2017 v Březolupech dne 
8. 10. 2017. Závodů se účastnili naši dva střelci, Marek Grebeníček a Jakub Gerych.  Jejich výsledky nebyly 
nijak oslnivé, ale jednalo se teprve o rozjezd.  
Další závod, G. P. JSB. Bohumín, se konal v Ostravě, který byl současně kontrolním závodem reprezentace.  
Marek Grebeníček zde ukázal své střelecké kvality, umístil se na 2. místě.  
Následovala Podzimní cena mládeže konaná v Neplachovicích u Opavy dne 18. 11. 2017. Jakub Gerych si ve 
své kategorii vystřílel 1. místo. A Marek Grebeníček obsadil  4. místo.  
Poprvé v historii klubu se nominoval Marek Grebeníček na mezinárodní závod, G. P. Plzeň, konaný dne 25.-
26. 11. 2017. První den závodů Marek nezvládl příliš dobře, nastřílel nejhorší výsledek probíhající sezóny. 
Druhý den závodů měl opačný průběh než den předchozí. Marek se nenechal rozhodit výsledky z prvního dne 
a druhý den ukázal své střelecké kvality. V silné konkurenci obsadil 14. místo. Tímto výsledkem se prostřílel 
mezi kvalitní střelce Evropy.  
Poslední závod, Mikulášská trefa, se konal v Ostravě dne 2. 12. 2017. Závodu se účastnil pouze  
Jakub Gerych, který si zde vytvořil osobní rekord. Tento výsledek stačil na konečné 3. místo. 
Výsledky sezóny vzduchovkových zbraní jsou shrnuty  v níže uvedené tabulce s jednotlivými výsledky 
závodů, kterých jsme se v této sezóně účastnili. 
Podzimní cena mládeže 

Datum a místo: 8. 10. 2017, Březolupy 

Pořadí Jméno a příjmení Výsledky 

6. Marek Grebeníček 387,1 

5. Jakub Gerych 306,5 

G.P.JSB. Bohumín 

Datum a místo: 4. 11. 2017, Ostrava 

Pořadí Jméno a příjmení Výsledky 

2. Marek Grebeníček 400,1 
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Podzimní cena mládeže 

Datum a místo: 18. 11. 2017, Neplachovice 

Pořadí Jméno a příjmení Výsledky 

4. Marek Grebeníček 390,3 

1. Jakub Gerych 310,2 

G.P.Rapid 

Datum a místo: 25.-26. 11. 2017, Plzeň 

Pořadí Jméno a příjmení Výsledky 

31. Marek Grebeníček 388,8 

14. Marek Grebeníček 398,8 

Mikulášská trefa 

Datum a místo: 2. 12. 2017, Ostrava 

Pořadí Jméno a příjmení Výsledky 

3. Jakub Gerych 311,2 

Sezóna ještě není zdaleka u konce. Prozatímní výsledky směřují k získání nominace na Mistrovství České 
Republiky, které je vrcholem sezóny.   
Dále bych chtěl poděkovat za podporu Obecnímu úřadu Trnava a firmě Greiner. Zároveň děkuji rodičům, že 
své děti vedou a podporují v tomto sportu. 
Případné zájemce o tento zajímavý sport rádi přivítáme na našich trénincích konaných v tělocvičně ZŠ 
Trnava. 
Příjemné prožití svátků vánočních přeje SSK Trnava 

 

Fotbalisté TJ Sokol Trnava v sezoně 2017/2018 

Rok 2017 byl pro fotbalisty TJ Sokol Trnava rokem změn. Koncem roku 2016 se konala Valná hromada, na 
které byl aktivními členy spolku zvolen nový výkonný výbor, jehož členové si mezi sebe rozdělili jednotlivé 
funkce nezbytné pro vedení a organizaci klubu. 

Výkonný výbor: 

Předseda: JIŘÍ BRHEL 

Tajemník: MARTIN MAL ČÍK  

Místopředseda: MAREK TOUFAR 

Člen výkonného výboru: LADISLAV KU ČERA 

Člen výkonného výboru: STANISLAV ČALA  

Sekretář: KAREL HAVLÍ ČEK 

Pokladník: PETR ZBRANEK 

V průběhu roku se podařilo stabilizovat a personálně zajistit chod oddílu na další období. Podařilo se také 
významně doplnit družstvo dospělých o hráče, kteří v minulosti klub opustili, a přivést nové, s dlouhodobější 
perspektivou. Mužstvo dospělých začal trénovat Marek Toufar  a řady hráčů doplnili Zdeněk Minařík, 
Dominik Matúšů, Martin Knedla, Jan Hradilík, Ji ří Katr ňák, Martin Polášek a Ondřej Zbranek. 
V podzimní části sezony 2017/2018 se mužstvo umístilo v polovině soutěže na 9. místě se ziskem 
 15 bodů a bilancí 5-0-7 a skóre 28:29. Nejlepšími střelci byli Jan Hradilík, Martin Rybák a Martin Čala 
se čtyřmi vstřelenými brankami. Mužstvo hrálo nejčastěji v sestavě: Polášek-Manďák (Vyvlečka), Kučera, 
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S. Čala, Katrňák-Hradilík, Zbranek (Matúš ů, Kresta), Malčík, Minařík (Knedla, Pavelka)-Rybák 
(Sedláček), M. Čala. 
V zimním období bude přípravná část zaměřena na fyzickou přípravu výběhy po okolí Trnavy. Herní příprava 
bude probíhat v tělocvičně Základní školy v Trnavě s prověřením herní připravenosti s kluby ze stejné nebo 
vyšších soutěží před začátkem jarní části, která začíná 25. března 2018. 
Činnost klubu by nemohla probíhat bez spolupráce s obcí Trnava, která je na velmi vysoké úrovni a díky níž 
je nám umožněno provozovat sportovní činnost jak u mládeže, tak dospělých, za což patří panu starostovi 
Martinovi Kašpárkovi a zastupitelům obce obrovský dík.  
Věříme, že i do budoucna bude pro náš klub zajištěna možnost hrát na fotbalovém hřišti v Trnavě a že se 
podaří získat sportoviště do majetku obce. Jedná se o záležitost, která se nedotýká jen bezprostředně dětí a 
dospělých, kteří chtějí sportovat v obci, ale také široké veřejnosti, která svojí přítomností na zápasech mužstev 
mládeže a dospělých vyjadřuje podporu a zájem o fotbal v Trnavě. 
Chtěli bychom vás také pozvat na tradiční fotbalový turnaj „O pohár starosty obce 2017“, který se 
uskuteční dne 28. prosince 2017 od 9.00 hod v tělocvičně Základní školy v Trnavě. Přijďte povzbudit 
naše fotbalisty a podívat se, jak jsou připraveni na zápasy v jarní části sezony. 

Jiří Brhel, předseda TJ SOKOL Trnava 

1. Sportovní Trnavský Spolek 

Na jaře jsme pořádali náš první turnaj ve 
volejbale. Pozvali jsme kamarády z Fryštáku a 
Malenovic.  Atmosféra byla přátelská a 
hostujícím se u nás velmi líbilo. V tomto 
duchu bychom chtěli pokračovat. 30.12.2017 
se sejdeme znovu na 1. ročníku vánočního 
turnaje.   
Druhou naší akcí v tomto roce bylo 1. 
sportovní odpoledne pro děti. V místní 
tělocvičně jsme pro děti připravili různé 
úkoly, jako skákání přes překážky, hod míčem 
na terč, ale také děti musely mít odvahu a 
postřeh.  Společně pak s rodiči jsem si zahráli 
běhací člověče nezlob se a také přetahovanou, 
kdy překvapením pro všechny byla děvčata, 
která vždycky vyhrála. Na konci tohoto dne 
děti dostaly krásné perníkové medaile, balíček 
dobrot a v průběhu odpoledne pro ně bylo 
připraveno občerstvení. A my už se těšíme na další ročník. 
Ať světla vánočních svíček prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale i všechny dny nového roku 2018.  

Přeje 1. Sportovní 
Trnavský Spolek 
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Trnavští včelaři 

Včelařova práce – říjen, listopad, prosinec – včelařský podzim 

Říjen a listopad, tzv. včelařský podzim, je ve znamení toho, nač se včelaři připravovali v 
minulém období, a to ve znamení léčení včelstev. 
Varroáza včel patří totiž mezi jedno z nejnebezpečnějších onemocnění včelstev. Přesto není nejhorším a to 
z toho důvodu, že jej dokážeme s velkými úspěchy preventivně tlumit. Způsobuje jej totiž malý roztoč Varroa 
destructor (dříve Varroa Jacobsoni), který se v úle množí a jehož mladí jedinci doslova včelám, respektive 
včelímu plodu, sají krev. Tím způsobují obrovské ztráty na populaci úlu až jej (v případě neléčení) zcela zničí. 

Včelaři v České republice, hlavně díky výsledkům svého 
Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic, vyvinuli 
unikátní metodu pro tlumení této závažné nemoci. Ta spočívá 
v podávání speciálně vyvinutého přípravku s obsahem 
amitrazu, který dokáže roztoče zabít a přitom včelám vůbec 
neublíží a v úle nezanechá žádné stopy (rezidua). 
První dvě ošetření se provádí vložením speciálního knotu 
s dvěma kapkami léčiva, které se po zapálení v úle vypaří 
mezi včely, z kterých v důsledku toho Varroa destruktor 
doslova „opadá“. Třetí ošetření se provádí v průběhu prosince 

a to jiným způsobem distribuce léčiva ke včelám. Ta je 
založena na vytvoření jemné mlhy (aerosolu) ze směsi 
čistého acetonu a již zmíněného léčiva. Tato metoda je 
sice technicky náročnější, avšak daleko úspěšnější a 
provádět ji mohou jen ty včelařské organizace, které 
sehnaly dostatek finančních prostředků na nákup 
technických pomůcek k tomu potřebných.To se povedlo 
i naší organizaci. 
Máme mezi sebou 11 mladých včelařů z včelařského kroužku, který jsme zavedli tento rok s podporou naší 
obce. Naši mladí včelaři mají svoje dvě včelstva v nových pozorovacích úlech na obecním pozemku u školy. 
Na podzim jsme s dětmi navštívili Dinopark ve Vyškově.  
Naši mladí včelaři: David Bečica, Jakub Sovják, Renata Pavelková,  Lucie Divilková, David  Droběna, Patrik Mozga, 
Damián Sedláček, Štepán Minařík, Jan Droběna, Eduard Hlavsa. 

Za všechny včelaře bychom chtěli popřát všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů do 
nového roku 2018. 
           Roman Droběna 
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SETKÁNÍ SENIORŮ 

10. prosince se naši senioři setkali na tradičním vánočním posezení v hostinci u Vraníků. Starosta obce je 
srdečně přivítal, seznámil je s tím co se událo v letošním roce v obci a co nás čeká příští rok. Popřál všem 
přítomným příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce. Poté vystoupily děti z mateřské 
školy, pod vedením paní ředitelky a předvedly krásné vánoční pásmo. O zábavu se postaral pan Zapletal, 
harmonikář z Bohuslavic u Zlína, ke kterému se svým zpěvem přidali všichni zúčastnění a užili si tak  
příjemnou vánoční pohodu. Věříme, že i nadále bude toto setkání probíhat v přátelské atmosféře a příští rok se 
znovu v hojném počtu opět setkáme. 

Přejeme Vám všem krásné vánoce. 
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REKLAMA V TRNAVSKÉM 
ZPRAVODAJI 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o 
umístění placené reklamy do Trnavského 

zpravodaje  
bez politického podtextu. 

Rozměr: 
240 x 180 mm (A4) – 1.000,--Kč 
117 x 180 mm (A5) – 500,--Kč 

87,5 x 117,5 mm (A6) – 300,--Kč 
87,5 x 56,25 mm (A6/2) - 150,--Kč 

vše bez DPH. 
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Srdečně vás zveme na vánoční koncert 

Trnavské jesliTrnavské jesliTrnavské jesliTrnavské jesličky,ky,ky,ky, 
- který se koná v pátek 5. ledna 
2018 v 18:00 hodin 
v trnavském kostele 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

28.12.2017 FOTBALOVÝ TURNAJ " O POHÁR STAROSTY" 
30.12.2017 - 1. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE 

31.12.2017   SILVESTR PRO DĚTI 
5.1.2018   TRNAVSKÉ JESLIČKY 
6.1.2018   TŘÍKRALOVÁ SBÍRKA 

19.1.2018   XXV. REPREZENTAČNÍ PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
21.1.2018   KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM 

2.2.2018   15. PLES LYŽAŘSKÉHO KLUBU 
10.2.2018   MASOPUSTNÍ  PRŮVOD 

10.2.2018   KONČINOVÁ ZÁBAVA  S KAPELOU SKARLET 

 

Společenská kronika 

narození: 
Martínek Kryštof   - 9/2017 
Onderková Natálie - 11/2017 
Chmelařová Veronika - 11/2017 
Krčmová Barbora - 11/2017 
 
úmrtí:  
Františka Garguláková - 10/2017 
Rostislav Škrabana  - 10/2017 
Radek Vajďák - 10/2017 
Josef Gavenda - 11/2017 
Marie Vičíková - 12/2017 
Alois Gerych - 12/2017 
Marie Bečicová - 12/2017 
 
svatby: 
Kateřina Barbořáková - René Štěpánek - 11/2017 
 
 
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 
Eva.Vajdakova@seznam.cz. Náklad: 400 výtisků. MK ČR E 130022 / Úprava zpravodaje: E.Vajďáková, Z.Geržová / Tisk 
Vydavatelství Brázda Hodonín / NEPRODEJNÉ 


