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Milí přátelé,
vánoční svátky nám opět připomínají příchod našeho Pána. Přichází v křehkém těle člověka – dítěte v pokoře a
v chudobě. Vidíme ho v jeslích, zabaleného v plenkách. Svatý Lukáš ve svém evangeliu, popisuje Ježíšovo narození
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v kontextu tehdejších světových dějin. Píše o císaři a místodržiteli země, kde došlo k této události. Josef a Maria jsou
chudí lidé, kteří se podřídili rozkazu o sčítání obyvatel. Bůh plní svůj příslib. Přichází na svět v podobě dítěte, které je
závislé na lidské péči Josefa a Marie. Nikdo by si nevšimnul příchodu Ježíše na tento svět. Bůh posílá anděla, který
oznámí pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele. Všechno se děje jakoby skrytě a přístup mají jenom prostí
lidé, téměř bezvýznamní pro tehdejší svět. Přesto Maria ve své pokoře, při návštěvě své příbuzné sv. Alžběty, říká, že
ji budou blahoslavit všechna pokolení za to, co ji učinil ten, který je mocný.
S tímto vědomím, že vše je dílo Boží, se i my přibližujeme k tajemství narození Našeho Pána. S úctou přistupujeme
k jesličkám a také snad někdy dovolíme Pánu Ježíši, aby se zahleděl do našeho srdce. Známe tu píseň z kancionálu, ve
které se zpívá: „Místo Betléma pospěšme k oltáři a na kolenou padněme s pastýři, před Ježíšem v oltářní svátosti
s ponížeností.“ Křesťan vždy jde od jesliček k eucharistické přítomnosti Pána Ježíše. Již
v blízkosti jesliček můžeme prožívat ten pohled Nebeského Dítěte, které se na každého z nás
dívá s velkou láskou a také s touhou. Proto On přišel na náš svět v lidské podobě, abychom
jednou mohli být v jeho světě, odkud přišel k nám tak obdivuhodným a přesto prostým
způsobem. On nechce, abychom se ho báli, proto se udělal bezmocným. Chce nám být
blízko, abychom se i my toužili přiblížit k Němu.
K letošním vánočním svátkům přeji všem, abyste prožívali blízkost Božího Dítěte a ve
svém životě a požili hodně radosti z přítomnosti Vašich bližních.
Všem Vám ze srdce žehná otec Emil.

Milí spoluobčané,
dne 2.12.2014 došlo v naší obci v důsledku námrazy k výpadku elektrické energie. Byla to sice mimořádná
situace, ale nic vážného. Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, kdy se firmě E-on podaří závadu odstranit,
rozhodly jsme se, společně s ředitelkami mateřské a základní školy, požádat rodiče, aby si nechali děti
doma. Nedalo se topit, vařit a samozřejmě netekla voda a nesvítilo se. Chtěla bych moc poděkovat
rodičům, že situaci pochopili a děti si jeden den doma nechali. Děkuji také paní ředitelce Vývodové a
Hanulíkové, že na moji sms zprávu v 5 hodin ráno okamžitě zareagovaly. Rodiče by ale měli vědět, že
pokud by skutečně neměli děti komu svěřit a nebo si nemohli vzít dovolenou, jsou pracovníci škol
připraveni se o děti postarat.
V této souvislosti mne napadla ještě jedna věc. Při mimořádných situacích většinou nejdou pevné telefonní
linky, vypadávají operátoři, nefungují televizory, rádia maximálně v autě. Jak by se k vám v takovém
případě ještě dostaly informace? Ze strany obecního úřadu byste byli informováni buďto rozhlasem,
počítač u rozhlasu můžeme napojit na centrálu a reproduktory v obci by měly být provozuschopné ještě 48
hodin. Pak už je možnost jedině megafonem a nebo si předávat informace soused sousedovi. A to mne také
velice mile překvapilo, že v úterý, kdy elektřina vypadla, jste mysleli i na ty ostatní a vzájemně jste se
informovali. Díky.
Je nutné vědět, že na obecním úřadě musí být i v mimořádné situaci služba a vždycky se můžete na OÚ
obrátit nebo volat na telefon 602 511 491. A také samozřejmě na místní SDH. /hasiče/.
Věřím, že k žádné vážné situaci nedojde, ale možná si někteří, tak jako já uvědomili, že jsme málo
připraveni i na takovou banální věc, jako je výpadek elektřiny. Kolik z nás má doma náhradní zdroj
vytápění, přece jenom bylo minus 3, ale může být -15. Jsme schopni dětem ohřát jídlo ? Dokonce
panikaříme a nemůžeme najít baterku nebo svíčku. Máme možnost poslouchat alespoň rádio? Nechci vám
kazit předvánoční čas, ale někdy je potřeba se zamyslet i nad takovými věcmi.
ZA NĚKOLIK MÁLO DNÍ NÁS ALE ČEKAJÍ VÁNOCE A PROTO BYCH CHTĚLA VÁM I VAŠIM BLÍZKÝM POPŘÁT
KRÁSNÉ, ZASNĚŽENÉ, KLIDNÉ A RODINNOU POHODU VYZAŘUJÍCÍ VÁNOCE, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKU,
SPOKOJENOST A ÚSPĚCHY V ROCE 2015.
BOŘUTOVÁ M.

ZÁPIS
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z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 08.9.2014.
Starostka přítomné informovala, že k datu 8.9.2014 má obec na účtech 10.867.434,- Kč
Zastupitelstvo obce
- projednalo a schválilo změny rozpočtu obce, jsou nedílnou součástí zápisu
- schválilo „Plán financování obnovy kanalizace v obci“ – jedná se o stávající kanalizaci na dolním konci obce –
připojeno 15 obytných domů. Dále rozhodlo, že obec nebude vybírat stočné od vlastníků nemovitostí, kteří jsou na
tuto kanalizaci připojeni.
- schválilo prodloužení nájmů v obecních bytech, u kterých končí nájemní smlouvy v letošním roce:
Nájem se prodlužuje u těchto nájemníků:
G.M. čp. 314 – prodloužení nájmu do 29.11.2015
K.P. čp. 314 – prodloužení do 7.11.2015
V. L. čp. 326 – nájem prodloužen do 15.02.2015
Č. E. čp. 326 - nájem prodloužen do 31.10.2015
Š. L. čp. 326 – prodloužení nájmu do 31.10.2015
F. L. čp. 18 – prodloužení nájmu do 30.9.2015
K.M. čp. 18 – prodloužení do 30.6.2015
- schválilo zvýšení poplatku za školní družinu na částku 100,- Kč / měsíc/1 dítě. Dále schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 10.000,- Kč na dětský letní tábor Smrďavka Buchlovice
- rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 4 tis. Kč základní škole na akci Trnavský vrch a Ve stopě trnavského
vrchu.
- povoluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Trnava ve školním roce 2014/2015.
- souhlasí s konáním lampiónového průvodu dne 24.10.2014.Při této příležitosti bude uspořádána na OÚ v Trnavě
výstava, kde si připomeneme 100. výročí vzniku I. světové války a také 100. výročí popravy Slavomíra Kratochvila,
první oběti protirakouského odboje.
- souhlasí s navýšením příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2015 a to ve výši 100,- Kč na obyvatele obce.
- Pan M.V. žádá o odkoupení části pozemku p.č. 202/19 – cca 1.000 m2. Bude vyvěšen záměr odprodeje. Případné
odměření pozemku provede na své náklady.
- Dne 18.10.2014 proběhne svoz nebezpečného odpadu v obci.
- schválilo finanční dar ve výši 1 tis. Kč paní Janě Tománkové za 60 bezpříspěvkových odběru krve.
- schválilo poskytnutí dotace 3 tis. Kč Domu sociálních služeb Návojná, Nedašov.
- schválilo poskytnutí finančního daru 3 tis. Kč na akci Trnavský kolík.
- schválilo „Smlouvu o právu provést změnu stavby“ s ŘSZK na akci „Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III.

ZÁPIS

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 08.12. 2014
Zastupitelstvo obce
-schválilo plán inventur obecního majetku k datu 31.12.2014. Inventura majetku bude provedena nejpozději do
6.1.2015. Starostka předložila přítomným ke schválení návrh složení inventarizačních komisí. Současně byli všichni
předsedové komisí řádně proškoleni.
-rozhodlo o přidělení garsonky na MŠ v Trnavě panu R.V. a to na jeden rok, tj. do 9.12.2014. Celkem se sešly 3
žádosti.
- rozhodlo, že obec bude v měsících leden a únor 2015 hospodařit na základě rozpočtového provizoria. Budou
hrazeny pouze nejnutnější výdaje a to do výše 1/12 skutečnosti roku 2014.
- projednalo a schválilo změny rozpočtu obce v roce 2014. Změny jsou nedílnou součástí zápisu ze zastupitelstva
obce.
- rozhodlo, že do výše 100 tis. Kč bude o změně rozpočtu rozhodovat starosta obce. Následně bude zastupitelstvo
informovat. Částky vyšší jak 100 tis. Kč musí schvalovat zastupitelstvo.
-rozhodlo, že obec Trnava bude v novém volebním období 2014-2018 v DSO Mikroregionu Slušovicko zastupovat
starostka obce. V MAS VAS budou zastupovat obec starostka a pan místostarosta Ing. Kašpárek.
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-pověřuje paní Marii Bořutovou, starostku obce jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního
plánu, tj. Městem Vizovice, odborem stavebního řádu, ve smyslu § 47, 51 a 53 zákona č. 183/2006 Sb. O územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a to po dobu celého volebního období 2014-2018.
- schválilo pana Bednaříka Vlastimila jako zástupce obce do školní rady při ZŠ Trnava.
- schválilo prodej části pozemku p.č. 202/19 z majetku obce panu M.V a to za cenu 40,- Kč/m2. Záměr byl vyvěšen
v termínu 22.9.2014 – 8.10.2014 na úřední desce.
- pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
s firmou E-on, č. smlouvy 1030022494/002 – přípojka elektřiny
- rozhodlo, že poplatek za příjem kabelové televize zůstane v roce 2015 stejný, tj. 1000,- Kč/přípojka, dále zůstávají
stejné poplatky za psy a poplatek za sběr komunálního odpadu 500,- Kč/osoba
- Starostka informovala přítomné, že v současné době se projednává ve vládě návrh vyhlášky, který ukládá obcím a
městům třídit biologický odpad. Pokud vyhlášku schválí, měla by platit již v příštím roce. Obec bude muset vydat
novou vyhlášku. Třídění biologického odpadu bychom mohli mít vyřešeno nákupem kompostérů a vozidla s
kontejnery .
- Prohrnování sněhu v obci bude provádět pan Řezník Radek jako v minulých letech na základě dohody.
- Osvětlení hřiště u ZŠ. Firma, která osvětlení instalovala, přidala další dvě LED lampy o 100 W. Cena za instalaci
osvětlení se nemění.
- schválilo změnu ve složení povodňové komise. Místopředsedu bude vykonávat paní Vajďáková Eva, zapisovatelku
paní Březíková Helena, člen komise pan Bednařík Vlastimil. Důvodem je změna ve složení zastupitelstva obce.
- rozhodlo, že oddávat svatby bude starosta a místostarosta obce.
- MŠ bude v době svátků uzavřena od 22.12. 2014 do 5.1.2015.
19.1.2015 proběhne zápis dětí do 1. třídy základní školy.
19.12.2015 se uskuteční valná hromada SDH Trnava v zasedací místnosti OÚ.
- Finanční výbor provede kontrolu poskytnutých dotací na sportovní činnost v roce 2014/ Volejbalisté, fotbalisté,
střelci a lyžaři./
- schválilo příspěvek 5.000,- Kč na vánoční turnaj v kopané pro SDH.
- rozhodlo, že v novém volebním období budou při obecním zastupitelstvu pracovat následující komise: Kulturní –
předseda Vajďáková E., člen Bednařík Vl., stavební – předseda Ing. Chmelař, sociální – předseda Sovjáková J.,
členové Slováčková O., Štěpaníková J., Reimannová

SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA 1. POLOLETÍ
ROK 2015
Odpad:
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3.,
sobota 4.4., 20.4., 4.5., 18.5.,
1.6., 15.6., 29.6.,
Plasty:
5.1., 2.2., 2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6.
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Z naší školy
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Podzim nám nějak rychle utekl - v říjnu starší žáci absolvovali přednášku Finanční gramotnost, kde se seznámili se
zajímavými informacemi ze světa financí. Přednášku vedli zaměstnanci profesionální firmy, kteří vysvětlili a objasnili
žákům úskalí půjček, úvěrů apod.
Jeden z podzimních pátků jsme věnovali sportování a udělali jsme si Podzimní olympijský den ve škole – zapojili jsme
se tak mezi přibližně 800 škol z celé republiky, které si chtěly zasportovat. Disciplíny Sazka Olympijského víceboje
jsou vybrané tak, aby prověřily sportovní schopnosti dětí. Bylo proto velmi důležité, aby je všichni vyzkoušeli a
provedli správným způsobem. Vyzkoušeli jsme tedy svoji ohebnost – hluboký předklon, hbitost – T-běh, silovou
vytrvalost – zkrácené sedy- lehy, rovnováhu – postoj čápa, výbušnost – skok nebo trojskok z místa, sílu – hod
basketbalovým míčem a běžecké disciplíny. Protože všechny děti nebyly tento den ve škole – nezúčastnilo se nás
100% - (ŠKODA) – přítomní bojovali jak nejlépe mohli – DÍKY !
Ve čtvrtek 30.10. a v pátek 31.10.2014 jsme připravili pro žáky naší školy a jejich rodiče (i pro širokou veřejnost)
besedu – přednášku se speciálním pedagogem Mgr. Markem Miklášem na téma Drogy – prevence. Žáci toto téma
sledovali s velkou pozorností a zaujetím. Proto nás velmi mrzí nezájem rodičů o tento problém ( účast 5 rodičů – ve
škole máme 111 žáků).. Protidrogová prevence je soustava opatření, mající předcházet či zamezit drogovým
závislostem. Lze ji rozdělit do několika úrovní a hledisek. Prevence je hlavně primární, kdy je možnost zamezit vzniku
problému s drogou (dobře dítě
vychovat), nebo sekundární, což je
schopnost odhalit problém a zahájit
léčbu a nebo terciární, kdy je třeba
minimalizovat negativní dopady. Účinná
prevence bude skutečně účinná při
spolupráci všech, kdo se na výchově dětí
a mládeže podílejí, ale především vlastní
rodiny. Svátek Svatého Martina jsme si
ve škole zpříjemnili symbolickým bílým
oblečením, ale hlavně díky skvělé
spolupráci s rodiči, kteří děti vybavili
úžasnými rohlíčky. Vzájemné podělování
rohlíčky bylo moc příjemné!
Mikuláš naděloval tradičně všem podle
zásluh, ale my se už moc těšíme na
VÁNOCE!
Plány na rok 2015
Školní ples - 16.1.2015
Dětský karneval - 18.1.2015
Zápis do 1.ročníku – 19.1.2015
Pololetní vysvědčení - 29.1.2015
Pololetní prázdniny – 30.1.2015
Lyžařský kurz – 2.2. – 6.2.2015
Jarní prázdniny – 9.3. – 15.3.2015
Letní tábor – 19.7. – 29.7.2015 – RS Kamínka
Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás po celý rok 2014 různými způsoby
podporovali a fandili nám.
Všechny děti a zaměstnanci školy Vám přejí krásné Vánoce a šťastný
a veselý celý nový rok 2015 !
Za celou školu Mgr. Helena Vývodová

Vánoční zprávičky z mateřské školičky
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Jak vypadá Ježíšek? Má opravdu kožíšek?
Kolik je mu asi let? Jeden, dva, tři, čtyři, pět?
V čem roznáší dárečky? Zdobí také stromečky?
Chodí nebo přiletí? Čím se liší od dětí?
Třeba podle svatozáře? Proč se nikdy neukáže?

Toto jsou opravdu nesmírně důležité otázky, které teď vrtají ve
všech dětských hlavičkách. A ani se jim vlastně nedivím...Tolik
tajemna, provázející nejkrásnější svátky v roce, tolik chystání,
nacvičování, zdobení. Proč se to všechno děje? Tolik otázek a
odpovědí....je opravdu krásné prožívat adventní čas s dětmi ve
školce, vžít se do jejich myšlenek, vyslechnout tajná přání a
vnímat, co si vlastně o tom Ježíškovi myslí, sdílet s nimi chvilky
napětí či pozorovat světýlka v rozzářených očích. Někdy se
dozvídáme věci, například na otázku: ,,Jak se doma chystáte na
Vánoce?“, dítě odpoví :,,U nás doma se jenom uklízí a uklízí a už
mně to nebaví“, jiný brouček si postěžuje: ,,Maminka pořád
jenom peče a taťka se dívá na fotbal a mamka mu potom
nadává“! Nebo : ,, Kdy už ten Ježíšek konečně přijde, já už fakt
nemám čas!“ Jindy zas vedeme dlouhé rozhovory o tom, jak je to
vlastně s těmi dárečky a s tím stromečkem, jelikož některým
rodinám nosí stromeček Ježíšek, jinde ho zase strojí
společně....musíme opravdu zvažovat naše odpovědi, a to právě
proto, aby těm nevinným dětským srdíčkům pohádkové kouzlo
vánoc vydrželo co nejdéle. U nás ve školce stromeček
pomáháme zdobit společně, jelikož Ježíšek toho má prostě
hodně a všechno by to nezvládl oblétat, ale dárečky pod
stromeček pro naši školku určitě doručí a na to se už
všichni těšíme.
A aby nám to do toho nadělování opravdu co nejrychleji
uteklo, máme pro děti připraveny nejrůznější programy a
činnosti. Začátek prosince jsme opět věnovali pořádnému
,,Čertování“
a v pátek
5.12. k nám
zavítal sám
svatý
Mikuláš
s početnou družinou ze základní školy a přinesl dětem nadílku. V tyto
dny jsme také pekli a zdobili perníčky, nacvičujeme vánoční pásmo, se
kterým budeme zahajovat akci ,,Rozsvěcování vánočního stromu“ a
také zazpíváme seniorům, vyrábíme přáníčka a ozdoby, zpíváme
s kytarou a s klavírem písně a koledy, tančíme, cvičíme, procházíme se
a také chodíme do pekárny ,, na brigádu“ . A už se moc těšíme na naše rodiče, kteří mají možnost s námi ve
středu 17.12. prožít dopoledne v MŠ a mohou se na jeden den stát předškoláky.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce.
Až kometa zamíří nad Betlém a společně usednete ke štědrovečernímu stolu,
buďte šťastní, zdraví a hlavně rádi, že jste spolu!
Jen na chvíli bych chtěla vrátit čas a uslyšet ten známý hlas, pohladit tu něžnou dlaň...
Jen andělé tu možnost mají a vánoční pohlazení posílají
Marcela Hanulíková a kolektiv Mateřské školy Trnava
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Úspěšný rok fotbalistů TJ Sokol Trnava.

Pro fotbalový oddíl TJ Sokol Trnava byl rok 2014 velmi úspěšný, neboť si družstvo mužů po 15. letech vybojovalo
postup do III. třídy okresní fotbalové soutěže.
Za své vítězné tažení v jarní části si to ale plně zaslouží, neboť v ní neztratili ani bod a tím zúročili svou mnohaletou
práci v oddílu.
Do nové sezony 2014/2015 nastoupilo družstvo do III. třídy s odhodláním uspět i tady a to se jim po podzimní části
zatím daří, protože se umístili na 6. místě. Družstvo v podzimní části soutěže získalo 23 bodů s kladným skórem 32
vstřelených branek oproti 24 obdrženým brankám.
Nejlepšími střelci týmu po podzimní části jsou: Viktor Štěpánek s 10 brankami, Roman Bořuta se 7 brankami a
Radek Soukup s 6 brankami.
Družstvo hrálo nejčastěji v sestavě : Malaník – Srovnal, Čala S., Chytil, Sedláček – Vyvlečka, Bořuta R.,
Čala M., Soukup – Malčík, Štěpánek.
V zimním období se maximálně zaměříme na fyzickou přípravu plánovanými výběhy do trnavské přírody. Herní
přípravu zahájíme jako obvykle v tělocvičně naší základní školy s vyvrcholením a prověřením naší připravenosti na
jarní část soutěže, družstvy z vyšších soutěží, v rámci zimního turnaje na umělé trávě v Napajedlech, kterého se
každoročně zúčastňujeme.
Stanislav Chytil – trenér družstva mužů

Daří se i našemu žákovskému týmu

Po ukončení podzimní části sezóny se náš tým žáků přesunul do tělocvičny místní základní školy, kde nadále
pokračuje s tréninky a herní přípravou. Jako každý rok máme pro naše tréninky vyhrazené úterky od 17:00 – 18:30
hodiny a soboty od 15:00 – 17:00 hodin.
Jsem rád, že se nám daří scházet se na tyto halové tréninky v dostatečné počtu. Toto nám umožňuje realizovat celou
přípravu včetně závěrečných fotbálků v rozdělení na mladší a starší žáky což výrazně přispívá ke zkvalitnění celé
přípravy pro všechny zúčastněné.
Stejným způsobem bude naše žákovské družstvo trénovat až do vánočních svátků. Měsíc leden si dáme krátkou zimní
přestávku. Počátkem února budeme s přípravou pokračovat ve stejných dnech a hodinách jako nyní. Jako
každoročně bychom chtěli uspořádat v polovině měsíce března halový fotbalový turnaj žáků, v termínu těsně před
startem jarní fotbalové sezóny.
TABULKA ŽÁKŮ – po polovině soutěže :
1. Lůžkovice B 35 : 10
19.bodů
2. Trnava
25 : 26
15.bodů
3. Kostelec
32 : 18
13.bodů
4. Lukov
17 : 20
13.bodů
5. Příluky
4 : 39
0.bodů
Petr Zbranek – trenér družstva žáků
S blížícím se koncem roku 2014 bych rád poděkoval všem činovníkům za obětavou práci v průběhu celého roku,
fanouškům za podporu týmu při našich zápasech, obecnímu úřadu v Trnavě a všem sponzorům za pomoc a podporu
v uplynulém roce.

Zároveň bych rád popřál za celý výbor Sokolu Trnava všem hráčům, činovníkům, fanouškům a
ostatním občanům naší obce hodně zdraví, pohody, lásky a úspěchů v roce příštím. Těšíme se
na setkání s Vámi na turnajích a zápasech našich družstev v nadcházejícím roce 2015.
Špaček Michal – tajemník oddílu
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Činnost SDH Trnava za období září – prosinec 2014

6.9.2014 jsme se v plném nasazení 4 družstev účastnili netradiční soutěže v Neubuzi, kde jsme opět měli úkol před
samotným útokem. U žen musela jedna z družstva, před odstartováním celého družstva k útoku, proběhnout štafetu,
kde musela přeskočit překážku, roztáhnout a zapojit
hadice dle daných pravidel a odstartovat klaksonem
zbylé družstvo. Muži museli proskočit oknem.
Umístění Muži A – 4. místo, Muži B – 8. místo, Ženy A –
11. místo, Ženy B – 10. místo.
Jako každý rok jsme se účastnili srazu Trnav, České i
Slovenské republiky. Letos jsme byli pozváni do Trnavy
u Třebíče, která slavila 100 let vzniku hasičů. Při této
příležitosti se světily prapory dobrovolných hasičů
Trnavy u Třebíče a Trnavy města. Po slavnostním
nástupu družstev se začalo soutěžit, naši muži
zabojovali a dovezli 2 poháry a to 2. místo v požárním
útoku, ve štafetě 8x50m skončili na 4. místě, přičemž
celkově se umístili na 3. místě. Sraz se velmi vydařil a
už se těšíme na další, který se uskuteční u nás v Trnavě
u Zlína od 28.6.2015 – 30.6.2015, kdy současně bude
náš sbor oslavovat 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
TRNAVA U ZLÍNA.
V sobotu 29.11.2014 jsme se vydali na poslední letošní
soutěž do Vrbětic. Tato soutěž je již tradiční a týmy, i
přes chladné počasí, vyráží. Zúčastnilo se okolo 50
týmu. Teplota byla okolo 0° C. Účastnily se naše ženy A,
které měly trochu smůlu na savicích, ale holky nevzdaly
a znova vše spojily :-) Na soutěži byli i naši muži A,
konečně jejich smůla, která se jich držela skoro celou
sezonu, byla zažehnána a jejich útok byl dokončen
časem 19:35 sekund, což je i jejich osobní rekord :)Během roku jsme se nezabývali jen sportem, ale také jsme dělali brigády, abychom udrželi jak techniku, tak sbor
dobrovolných hasičů v chodu. Absolvovali jsme školení. Účastnili jsme se různých akcí v rámci okrsku. Pořádali jsme
kulturní akce...
V únoru naše hasička Zuzana Fotterová složila úspěšně zkoušky na rozhodčího pro dospělé. Dále v měsíci březnu naše
hasička Pavla Truhlaříková a hasič Michal Kozubík složili také úspěšně zkoušky na rozhodčí pro děti. Tito hasiči budou
jak zastávat funkci rozhodčí v našem okrsku, tak i na soutěžním poli.
27.9.2014 SDH Trnava pořádala SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do této akce
zapojili. Letos se zapojilo do sběru mnohem více lidí než loni. Hasičská
zbrojnice se naplnila elektrospotřebiči, které byly následně odvezeny
specializovanou firmou k jejich likvidaci.
11.10.2014 jsme vyjeli na Burčákový pochod, kde jsme díky velkému
zájmu obsadili dva autobusy.
24.10.2014 naši hasiči zabezpečovali Lampionový průvod.
4.11.2014 jsme se účastnili oslav výročí SDH v Podkopné Lhotě.
15.11.2014 jsme uspořádali Hasičskou Pohodovou zábavu ze skupinou
Kosovci, moc děkujeme za účast. Již další Pohodová zábava ze skupinou
Kosovci se bude konat 14.11.2015
29.11.2014 se konal Vánoční Jarmark ve Slušovicích, kde naši hasiči byly
osloveni obecním úřadem o výpomoc při organizaci jarmarku.
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5.12.2014 jsme již tradičně pro děti připravili Mikuláše. Díky velkému počtu dětí v Trnavě jsme museli udělat dvě
partie, aby se děti dočkaly nadílky co nejdříve  . Celkem se nás sešlo 2 Mikuláši, 8 čertů a 5 andělů.
12.12.2014 – Rozsvěcování stromečku v Trnavě, byl náš sbor osloven obecním úřadem k výpomoci při organizaci.
13.12.2014 se již tradičně uskuteční vánoční turnaj dětí ve fotbale a současně naši hasiči ukončí rok 2014 na hasičské
zbrojnici.
Chtěla bych tímto poděkovat nejen Obecnímu úřadu za veškerou pomoc, ale také našim sponzorům za podporu.
„Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům za účast na trénincích, soutěžích při organizaci zábavných akcí a
hlavně když je potřeba pomoci tak jsou k dispozici“.
Není vždy jednoduché mít čas, všichni mají nějaké povinnosti jako rodinu, práci, školu a není to vždy jednoduché vše
skloubit.
SDH TRNAVA měla pro rok 2014 8 aktivních družstev:
MUŽE A, MUŽE B, ŽENY A, ŽENY B, MLADŠÍ ŽÁKY A, MLADŠÍ ŽÁKY B, STARŠÍ ŽÁKY A, STARŠÍ ŽÁKY B.
19. prosince 2014 máme Výroční Valnou Hromadou na Obecním úřadě v Trnavě, na které bude zvolen nový výbor
SDH TRNAVA na roky 2015-2020.
„Chtěli bychom Vás tímto pozvat na Končinovou zábavu, která se uskuteční 14.února 2015 k tanci a poslechu bude
hrát skupina SKARLET.“
V roce 2015 Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí pohody a elánu.. A hlavně všem žádný požár.
Šťastné a veselá Vánoce a krásný pohodový rok 2015
Přeje SDH TRNAVA
Bc . Vlasta Chmelařová
Zpráva zásahové jednotky SDH Trnava
Během toho roku se zásahová jednotka pravidelně školila, prováděla údržbu techniky, celkem se zúčastnila dvou
zásahů za rok 2014 a to:
25.3.2014 jsem se účastnili výjezdu v naší obci.
Došlo k požáru podkroví v restauraci Selská chalupa, které nemělo šťastný konec, i když téměř dvacet minut bojovali
hasiči a záchranáři o život popáleného muže, požár místnosti v obci Trnava si ale vyžádal nejvyšší oběť.
1.12.2014 v nočních hodinách naše zásahová jednotka musela vyjet z důvodu ledovky. Ledovka zapříčinila pád
stromu u skály na trafo.

Září je začátkem nové sezóny 2014/2015 našim startem byla soutěž v Neubuzi
6.9.2014 kde se mladší žáci umístili na 9.místě, starší „A“ na 1. místě a starší
„B“ na 7.místě.
27.9.2014 noční soutěž O Bochořskou sovu, i když se vracíme unavení
v ranních hodinách, je tato soutěž pro děti velmi oblíbená. Své síly tady
poměřily 2 družstva starších a 1 mladších, konkurence velká 106 soutěžních
družstev.
11.10.2014 podzimní kolo Hry Plamen v Kaňovicích tato soutěž má dvě
disciplíny a to požární útok CIF a závod požární všestrannosti. Družstva jsou
zde po deseti dětech a my jsme nastoupili v kategorii mladší i starší. Starším
se toto kolo hry povedlo a do jarního kola jdou ze čtvrtého místa.
18.10.2014 Pojezdová soutěž – účast čtyř družstev mladší „A“ 3.místo, mladší „B“ 10.místo,, starší „A“ 1.místo, starší
„B“ 4.místo
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14.11.2014 pomoc při chystání tělocvičny před zábavou.
6.12.2014 Ukončená roku pro děti formou diskotéky, her a tvárného umění
našich dětí 
Poslední činnost v roce 2014 pro děti je 13.12. vánoční fotbalový turnaj.
Letošní rok 2014 byl velmi úspěšný ve všech ohledech, máme za sebou

brigády, odznáčky odbornosti a
spoustu poháru na poli soutěžním 7x
jsme si odvezli pohár za první místo,
6x za místo druhé a 4x za místo třetí.
Triumfem byla okrsková soutěž
přípravka 1. místo, mladší
1.místo, starší „A“ 1.místo a starší „B“
2.místo. Vyhodnocení celoroční
činnosti okresní Hry Plamen
2013/2014 naše prozatím nejlepší umístění 4. místo starší žáci. BLAHOPŘEJEME
Dětem patří velké poděkování za odvedenou práci a to nejen na soutěžním poli!!!
Za všechny TRNAVSKÉ SOPTÍKY přejeme krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce.
Na veškeré dění kolem hasiče se můžete podívat na internetových stránkách www.sdhtrnava.cz
DĚKUJEME VŠEM CO NÁM POMÁHAJÍ S DĚTMI
Eva Vajďáková
_________________________________________________________________________________________________________

Střelecký kroužek
V posledním zpravodaji jsme se loučili informací, že se chystáme na MČR konané v Plzni 19.-20.9.2014. V kategorii
dorost s účastí 105 účastníků se umístil Marek Grebeníček na 32. místě.
Sezónu kulových zbraní jsme ukončili závodem a to Velkou cenou Přerova konanou 4.10.2014. Tam Marek
Grebeníček s nástřelem 580b. obsadil 3. místo. Tím si taky vytvořil svůj osobní rekord.
Kulová sezóna skončila a začali jsme se připravovat na zimní vzduchovkovou sezónu. Dostali jsme pozvání na
soustředění do Ostravy konané 27.-29.10.2014. Soustředění bylo zaměřené na servis zbraní, přípravu a cíle pro
nadcházející sezónu.
Toto soustředění se odrazilo od výsledku nadcházejícího závodu. To byla G.P. JSB Bohumín konaná 19.11.2014
v Ostravě. Tam Marek Grebeníček v disciplíně VZPU-40 (ve stoje) nástřelem 351b. obsadil 7.místo.
Dále následoval kvalitně obsazený závod – Tradix cup v Březolupech 22.11.2014. Tam Zděněk Matulík v disciplíně
VZPI-40 skončil na 5.místě, Jakub Gerych VZPU-30 (v leže) 15.místo, Marek Grebeníček VZPU-40 (ve stoje) 6.místo a
v disciplíně VZPU-30 (v leže) 2.místo.
9.12.2014 jsme si zajeli zastřílet do Ostravy na pohár RSCM. Tohoto závodu se zúčastnil Jakub Gerych, Marek
Grebeníček a Michal Matějičný. Tento závod je více kolový, výsledky se sčítají a pořadí bude známo na konci sezóny.
Poslední závod tohoto roku se bude tradičně konat 17.12.2014 v Březolupech a to o Vánočního kapříka. Další
důležité závody nás teprve čekají a vše směřuje k získání nominací na MČR konaného v březnu a dubnu roku 2015.
Tímto bych poděkoval všem, kteří nám fandí, OÚ za podporu.
Za SSK Trnava přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v rodinném i pracovním životě.
Radek Soukup

Společenská kronika
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Narození:
Tomečka Ondřej, 16.11.2014
Blahová Patricie, 16.11.2014
Horák Rudolf, 22.11.2014
Sňatky:
Lorencová Iveta a Kozák František, 19.7.2014
Vyvlečka Tomáš a Kováčová Anna, 4.10.2014
Vývoda Martin a Klemšová Markéta, 11.10.2014

Úmrtí:
Hanulíková Anna, 11.8.2014
Nedvědický Zdeněk, 12.9.2014
Sedláčková Ludmila, 5.10.2014
Matúšů Zdeněk, 24.10.2014
Ondrišík Štefan, 11.11.2014

_______________________________________________________________________________________________

Srdečně vás zveme na vánoční koncert
-

Trnavské jesličky

který se koná v sobotu 3. ledna 2015 v 18:00 hodin
v trnavském kostele
Vystoupí: žáci ZŠ Trnava, Schola, Chrámový sbor,
Divadelní vystoupení
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