
    

 

 

 

prosinec 2018 / XXVIII. ročník / vydává obec Trnava, Zlínský kraj 

 

 

           FOTO  PETR JAROŇ 

 

Ten vánoční čas dočkali sme zas,  

kdy Večernice zažehá svým stříbrným svitem vánoční noc a my rozsvěcujeme knoty svíček, ohýnky v kamnech, očekávání v 
myslích a plamínky radosti v srdcích. 

Vánoce a narození Krista Spasitele slavíme každý po svém a přece všichni podobně. Smažíme kapry, zdobíme stromky, krájíme 
jablíčka do hvězdiček, odléváme olovo do vody a z pokrouceného kovu hádáme svůj osud pro další rok nebo kolébáme 
skořápkové lodičky na vodní hladině tak, jak si to pamatujeme z dětství. Opakujeme rituály svých rodičů, kteří se je naučili zase 
od svých rodičů a prarodičů. O Vánocích se každou tradicí, každým gestem, každým slovem vracíme do daleké minulosti lidstva. 
Jednou v roce jsou pro nás pootevřeny dveře třinácté magické komnaty tajemství lidského rodu a my máme na dosah myšlenky a 
emoce svých dávnověkých předků. 

Až slavnostně prostřeme stůl a pod talíře budeme schovávat šupinku ze štědrovečerní ryby, zapomeňme na chvíli na racionální 
jedenadvacáté století a oddejme se síle pověr, rituálů a tajemství, aby se ona tenká nit do minulosti nepřetrhla. 

Vinšuju vám dobrý deň, výš vodičku, než oheň ! 
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Rozsvěcení vánočního stromku  

Po roce jsme se opět sešli na tradiční předvánoční akci 
- rozsvícení vánočního stromu. S chutným čajem a 
dobrým svařákem v ruce, jsme se zaposlouchali do 
krásného vánočního pásma našich nejmenších dětí,  
které na kytaru doprovázela paní ředitelka  a paní 
učitelky si společně s dětmi zazpívaly.  Nakonec jsme 
se přidali všichni a společně nasáli tu pohodovou 
atmosféru blížících se vánoc.  Kromě krásného 
vánočního stromu, nám přebyla do našeho Betléma 
nová socha a to poslední král – Baltazar. Krásnou 
sochu vyřezal opět pan Martin Bořuta, kterému patří 
náš velký obdiv.  
Někteří zůstali u stromečku, kde se hrály koledy a 
spolky připravily výborné občerstvení, ostatní se 

přemístili do tělocvičny základní školy, kde na ně čekalo 
vystoupení skupiny s repertoárem písniček z pohádek. A 
nakonec nás navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a 
samozřejmě i čertů a dětem nadělil pytlík těch nejsladších 
bonbónů. 
Letošní rok byl nejen ve znamení jarmarku v tělocvičně 
školy, na který si připravily krásné vánoční dekorace a 
výrobky naše děti, ale také menší jarmark se uskutečnil  v 
prostorách parku. Zde  jste měli možnost cítit nejen vůni 
skořice a hřebíčku ze svařáku, ale i vůni grilované klobásy, 
grilovaného 
oštěpku,smažených brambůrek a sladkých palačinek.  
 
Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a společně se naladit 
na vánoční čas. 

Letošní  vánoční  strom daroval obci Ladislav Dolanský, Trnava č. p. 344. 
Pokud máte zájem darovat obci vánoční strom v roce 2019, tak se prosím ozvěte na obci, rádi Vás uvidíme. Děkuji 
všem občanům, kteří podporují naši krásnou tradici před teplem doma z krbu. Více fotografií na www.trnava.cz nebo 
www.hornipodrevnicko.cz.      

 

Zaplatíš, kolik nevytřídíš! 

Milí spoluobčané, 

Jak jste si již jistě všimli, naše obec se vždy snaží jít s dobou. Proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat v oblasti 
odpadů další kroky. Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, která předpokládá zdražování 
poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024 nebude u nás možno skládkovat 
využitelný odpad, je zřejmé že se v následujících letech, při současném způsobu nakládání s odpadem, nevyhneme 
navýšení poplatku za odpady. Pro vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 
2017 činí 500 Kč za tunu, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2 000 Kč za tunu. Naštěstí 
se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadu. 

Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se zastupitelstvo rozhodlo řešit nepříznivou situaci v odpadovém 
hospodářství zavedením Motivačního a evidenčního systému MESOH. Evidencí a dostatečnou motivací vás, 
občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento systém už je zaveden a osvědčil se 
v desítkách obcí a měst. 
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Co se změní? 

Každá domácnost obdrží pytle na třídění odpadů a čárové kódy. Pytel s vytříděným odpadem 
si domácnost označí čárovým kódem, který zaměstnanci obce svezou na sběrný dvůr a 

vyhodnotí. Na základě této evidence bude mít obec přesné informace o tom, kdo 
se zapojil do třídění odpadů a na základě toho bude moci zapojeným občanům 
ulevit z poplatku za odpady.  

Sledovat budeme také obsloužené popelnice na směsný odpad, abychom měli 
kontrolu nad tím, kolik směsného odpadu se v naší obci ve skutečnosti 
vyprodukuje. Popelnice budou označeny permanentním čárovým kódem, jejichž 
nalepení zajistí obec. Evidencí popelnic na směsný komunální odpad se budeme 
snažit docílit efektivnějšího svozu odpadů a transparentnější platby svozové firmě 
za skutečně odvedenou práci. 

Na webu www.mojeodpadky.cz bude každé domácnosti vytvořený odpadový účet, kde bude moci každý sledovat své 
výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu obdrží každá domácnost společně 
s úvodními informacemi během prosince 2018.  

Start systému je naplánovaný na 1. 2. 2019. Všechny potřebné informace obdrží každá domácnost v průběhu 
ledna 2018. Pro další informace můžete také kontaktovat provozovatele systému na stránkách 
www.mojeodpadky.cz. 

Děkujeme, že třídíte odpad! 

S pozdravem vedení obce Trnava 

Nakládání s odpady 

Vážení občané, od roku 2024 nás čekají obrovské změny  nakládání s odpady, ohromným skokovým zvýšení cen za 
uložení domovního odpadu na skládky. Abychom se vyhnuli situaci, že bychom museli řešit ze dne na den skokové 
zvýšení ceny odpadů, rozhodli jsme se vybudovat sběrný dvůr z dotací Ministerstva pro místní rozvoj „Sběrný dvůr 
Trnava - e.č. CZ.05.3.29-0.0-0.0-16-041-0003045“ Ve spolupráci s firmou ISNOT jsme vypracovali systém sběru a 
třídění odpadů. Přesný popis fungování systému naleznete v následujícím článku, ale v principu to bude tak, že do 
průhledných pytlů budete třídit plasty nápojové kartony a kov a drobný elektroodpad. Na pytel nalepíte čárový kód, 
který dostanete přidělen a zavázaný pytel položíte před dům, kde bude svezen obecními zaměstnanci na sběrný dvůr a 
dotříděn. Za vytříděný materiál obdržíte body, které vám budou snižovat platbu za odpady. Pro 
příklad na začátku roku zaplatíte tak, jak dosud paušální platbu 500,-
Kč/osoba/rok. Budete řádně třídit a na konci roku zjistíte, že máte 
sníženou platbu za odpady např. 300,-Kč/osoba/rok. I nadále bude 
svážen komunální odpad svozovou firmou Marius Pedersen. 
Letošní rok bude zkušební, ale musím vás upozornit, že 
popelnice, kde bude kompostovatelný odpad nebo popelnice, 
která bude vážit více jak 30 kg nebude vyvážena. Na obci je 
ještě cca 60 kompostérů, které si v případě zájmu můžete 
vyzvednout. Pokud byste si jej chtěli v hobby marketu koupit, 
tak zaplatíte 3.500,-Kč, ale obec vám dává tento kompostér 
zdarma. Závěrem, celý systém třídění je dobrovolný, kdo nebude 
mít mít zájem třídit nemusí, ale musí počítat s tím, že bude platit 
plnou cenu za odpad, tedy 500,-Kč/osoba/rok. Více na 
https://www.mojeodpadky.cz/mesoh/.  
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MANUÁL K MOTIVAČNÍMU A EVIDENČNÍMU SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
(MESOH) V OBCI TRNAVA 

Od roku 2024 má platit zákaz skládkování a cena za uložení tuny odpadu má vzrůst až čtyřnásobně. Proto jsme se 
rozhodli vylepšit nakládání s odpady tak, aby se snížilo množství netříděného odpadu, za jehož skládkování je nutné 
platit a na druhé straně se zvýšil podíl tříděného odpadu, za který naopak dostane zaplaceno naše obec. 

Řešením je Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství. Jeho zavedením by se mělo významně 
zvýšit množství recyklovatelného materiálu, jenž je možné znovu použít jako surovinu pro průmyslovou výrobu. K 
efektivnějšímu třídění odpadu by měl domácnosti motivovat formou slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. 
Čím kvalitněji domácnost třídí odpady, tím větší slevu z poplatku získá. Domácnosti by měly pocítit i na svých 
peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím zatěžují životní prostředí. Je přeci rozdíl, když má někdo každý 
týden dvě plné popelnice a k tomu jezdí každou chvíli do sběrného dvora, a když někdo druhý naplní popelnici sotva z 
poloviny. 

A jak to tedy bude vypadat? Každá domácnost společně s tímto manuálem obdrží 5 ks čirých pytlů na třídění odpadů 
(další pytle na třídění odpadů si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě). Až budete mít pytle plné 
roztříděného odpadu, označíte je čárovým kódem a večer před svozovým dnem (viz. harmonogram svozu) je dáte 
před dům ke krajnici. Nálepky s čárovým kódem jsou součástí tohoto manuálu. Zaměstnanci obce poté pytle sesbírají 
a dle správně vytříděného odpadu připíší každé domácnosti patřičné EKO-body, na základě kterých se na konci roku 
stanoví sleva z poplatku za svoz odpadu v následujícím roce. Připisování EKO-bodů domácnostem se bude dít na 
základě čárového kódu nalepeného na pytli, takže je opravdu nutné, aby byly pytle touto nálepkou označeny. Jako 
pojistku můžete místo s čárovým kódem označit lihovkou a číslem popisným. Zároveň jsou zprovozněny webové 
stránky www.mojeodpadky.cz , kde může každý sledovat, kolik odpadu vytřídil, jakou odměnu/kolik EKO-bodů za to 
získal. Přístupové údaje do odpadového účtu najdete v dolní části listu s čárovými kódy. 

Pozor! MESOH není jen o třídění odpadů, ale pamatuje také na snižování produkce odpadů v domácnostech, kde se 
hodnotí, kolik litrů nádob a pytlů domácnost využije ke sběru odpadů. Samozřejmě čím méně, tím lépe, protože každý 
obsloužený litr se platí. Pro získání EKO-bodů/úlevy na poplatku za snižování produkce odpadů je třeba do 
odpadového dotazníku, ve svém odpadovém účtu uvést způsoby, jakými domácnost snižuje produkci odpadů. 
Dále také doporučujeme potvrdit Inventuru stanoviště*. V odpadovém účtu sekce „Články, dokumenty…“ najdete 
pro inspiraci seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů, které občané uvádějí. Odpadový dotazník 
můžete vyplnit ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz.  

Aby bylo možné ocenit občany, kteří produkují minimální množství odpadů, je třeba získat informace nejen o 
tříděném odpadu, ale také i o tom zbytkovém netříděném. Proto je třeba každou sběrnou nádobu označit etiketou s 
čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít informace o nádobách a o 
jejich vytížení. Jsme přesvědčeni, že nám tyto data napoví, koho ocenit za nízkou produkci odpadů, kde je prostor pro 
zlepšení. Dále tyto informace poslouží k posouzení, zda plánované změny po zavedení přinesly nějaké ovoce. Nádoby 
na směsný komunální odpad budou označeny zaměstnanci obce během prosince 2018. 

Nádoby neoznačené čárovým/QR kódem nebudou od února 2018 sváženy! Čárový /QR kód je kód, který 
dodala obec. Pokud Vám nevyhovuje adresný sběr odpadů, můžete svůj odpad odkládat ve sběrných hnízdech 
nebo na sběrném dvoře. 

Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy a nedostatky. Jak 
však dokazuje příklad z ostatních obcí a měst, tento způsob třídění odpadu se obci i domácnostem vyplatí.  

          S pozdravem vedení obce Trnava 

*Inventura stanoviště je seznam vše účastníků (osob) systému na stanovišti (v domácnosti). Pro potvrzení správnosti 
těchto údajů je potřeba Inventuru stanoviště potvrdit. Odpadový dotazník je soubor několika otázek týkajících se 
nakládání s ostatními druhy odpadu na daném stanovišti. Vyplněním dotazníku a až 5 způsobů snižování produkce 
odpadu vám vznikne nárok na udělení EKO bodů BS. Obě sekce naleznete ve svém odpadovém účtu. 
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Návod, jak třídit vybrané odpady 

• Plast 

1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód 
napište např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového/QR kódu. 
Čárové/QR kódy, které jsou nalepené ještě před plněním pytle, lépe drží.  

2. Do pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev od 
jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, kelímky od 
jogurtu - nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně 
vyškrabané. Opravdu vše, co je plastové. Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové 
kartony (krabice od mléka, od džusu). Prosím nechte zbylé mléko z krabic 
vykapat a krabice sešlápněte. 

3. Až bude hmotnost pytle mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel zavažte a postavte před dům v den svozu tříděného odpadu.       

               

Větší plasty např. bedna na hrozny, které se 
nevejdou do pytle, polepte čárovými/QR kódy 
a oblast kolem čárového/QR kódu dobře 
označte.  

 

 

 

 

• Papír 

A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, 
sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot…), tak… 

1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod 
čárový/QR kód napište např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení 
čárového/QR kódu. Čárové/QR kódy, které jsou nalepené ještě před plněním 
pytle, lépe drží. 

2. Do pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, 
sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, časopisy, noviny, letáky atd. 

3. Až bude hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavažte a postavte před dům v 
den svozu tříděného odpadu.  

B. Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), 
tak… 

1. Až bude hmotnost tiskovin větší jak 5 kg, svažte tiskoviny do balíku a 
postavte v den svozu před dům. 

2. Nalepte na balík čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód napište např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení 
čárového/QR kódu. 

Větší kartonové krabice, které se nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do balíku o váhovém rozmezí 5 a více kg a 
označte čárovým/QR kódem. Balík postavte před dům v den svozu tříděného odpadu 
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• Kovové obaly 

1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód 
napište např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového/QR kódu. 
Čárové/QR kódy, které jsou nalepené ještě před plněním pytle, lépe drží. 

2. Do pytle třiďte konzervy od potravin (např. od hrášku, od ananasu …), plechovky od 
nápojů (např. od piva …) a nádoby od kosmetiky (spreje…). 

4. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavažte a postavte před 
dům v den svozu tříděného odpadu.  

 

• Drobné elektrozařízení 

Drobným elektrozařízením je myšleno elektrozařízení, které se dá bez problémů vzít jednou rukou respektive, které se 
vejde do klasické igelitové nákupní tašky 

o rozměrech 50 x 45 cm.  

1. Na tašku někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód napište např. fixem Vaše číslo popisné 
pro případ odlepení čárového/QR kódu. Čárové/QR kódy, které jsou nalepené ještě před plněním tašky, lépe drží. 

2. Do tašky dávejte drobné elektrozařízení (např. klávesnice, myš, notebook, kalkulačka, budík, rádio, fotoaparát, 
telefon, kamera, videohry, ruční ovladače videoher, set-top-box, DVD přehrávač, hračky, holicí strojek, fén, 
žehlička, toustovač, rychlovarná konvice, osobní váha, vrtačka, pájka, baterie …). 

3. Až bude taška plná, zavažte ji a postavte před dům v den svozu tříděného odpadu.  

Jedlý olej a tuk 

1. Na PET lahev někam doprostřed nalepte čárový/QR kód. Pod čárový/QR kód napište např. 
fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení čárového/QR kódu. 

2. Jedlý olej a tuk sbírejte samostatně do PET lahví o minimálním objemu 2 litry (čím větší 
objem, tím líp). 

3. Až bude PET lahev plná, postavte ji před dům v den svozu tříděného odpadu. 

 

Jak lepit čárové kódy? 

Aby Váš kód dobře držel, doporučujeme nalepit si čárový kód zhruba 
doprostřed pytle na rovné ploše před tím, než začnete daný pytel plnit. 
Pro případ odlepení kódu doporučujeme místo s čárovým kódem 
označit lihovým fixem a číslem popisným, aby Vám zbytečně neunikl 
nárok na odměnu.  
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Vyhodnocení dotazníku - voda 

V minulém čísle našeho zpravodaje jste obdrželi dotazník týkající se možného napojení na vodovod a stavu vody ve 
studni. Z 380 anketních lístků se nám vrátilo 108. Zájem o obecní vodovod projevilo 99 domácností. Dostatek pitné 
vody ve studních má 59 domácností. Úbytek vody ve studních sleduje 83 domácností. 87 domácností má kopanou 
studnu a 21 hlubinný vrt. 

 

 

 

 

 

Půdní vestavba základní školy 

Nejde si nevšimnout, že na Základní škole se něco děje. Naše obec obdržela dotaci na modernizaci budovy Základní 
školy. Přesný název zní: Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava I.č.117D03G000846,EIS CZ.06.2.67-0.0-0.0.-
16_062-0004264. Modernizace spočívá v půdní vestavbě, kde budou nově tři třídy, environmentální učebna, jazyková 
a technická učebna. V suterénu vzniká učebna dílen. Na modernizaci školy jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 21.162.013,26,-Kč z celkových 23.513.348,18,-Kč. Dokončení stavby je stanoveno na 
30. 6. 2018. Bohužel při realizaci nové střechy nám do školy trochu zateklo. Protože paní ředitelka a stavebník Domy 
Bednář s.r.o. nechtěli zbytečně ohrožovat děti, tak jsme se rozhodli dočasně děti z druhého stupně přesunout do jiných 
učeben v budově školy. Tento stav by měl skončit 31. 1. 2019. Chci vám zdůraznit, že stavba byla řádně povolena, na 
stavbě působí koordinátor BOZP a celá stavba je vedena tak, aby nedocházelo k setkávání stavebních dělníků a našich 
dětí. Často slyším dotaz, proč jsme střechu neudělali v letních měsících. Původně to v plánu bylo, ale došlo 
k časovému posunu rozhodnutí o přidělení dotace a následně k průtahům při realizaci výběrového řízení na zhotovitele 
stavby. Potěšující je to, že zhotovitel stavby dodržuje stavební harmonogram na den. V případě nejasností nebo 
problémů v souvislosti se stavbou, prosím kontaktujte starostu, případně paní ředitelku. Stále platí zásada, že každá 
informace by měla být ověřena ze dvou zdrojů a ne z nějaké šatny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přibližný 
stav 
vody ve 
studni 

 

15 % 3 
30 % 10 
45 % 9 
50 % 21 
65 % 17 
75 % 22 
100 % 2 

Lokalita  
Rozcestí 18 
Hořansko 29 
Dolansko 31 
u Lipek 12 
Luhy 7 
u školy 9 
neiden. 2 

 Ano Ne 
Zájem o 
obecní 
vodovod 

99 9 

Dostatek 
pitné vody 

59 49 

Úbytek vody 83 25 
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Stavební akce podporované Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR v roce 2018 

 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Most přes potok Trnávka v místní části 
U Gerychů v obci Trnava u Zlína I.Č. 
117D918001719 

5.519.264,- 3.500.000,- 2.019.264 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební akce podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2018 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 

Sběrný dvůr Trnava - e.č. 
CZ.05.3.29-0.0-0.0-16-041-
0003045 

4.506.530,- 3.830.550,- 675.979,-  

 

 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Sociální bydlení v obci Trnava - 
CZ.06.2.56-0.0-0.0-16_032-0003080 

1.599.226,- 1.439.304,- 159.922,-  
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Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava 
CZ.05.3.29/0.0/0.0//17_068/0005577 

1.315.000,- 920.000,- 395.000,-  

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 

Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava 
I.č.117D03G000846,EIS CZ.06.2.67-0.0-0.0.-
16_062-0004264 
 

23.513.348,18 21.162.013,26 2.351.334,82 
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Stavební akce podporované Ministerstvem zemědělství 
ČR v roce 2018 

 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Oprava páteřní komunikace na hřbitově v obci 
Trnava I.č.129D662001884  

1.114.016,- 700.000,- 414.016,-  

 

 

Stavební akce podporované Zlínským krajem v roce 2018 

 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Modernizace interiéru 
budovy tělocvičny ZŠ 
Trnava RP02-18DT1/089 

1.263.409,- 631.000,- 632.409,- 
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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 3. 5. 
2018 
 
5. Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nájemní smlouva s Povodím 
Moravy, s. p. na pronájem pozemku p. č. 3075/1 v majetku Povodí Moravy, 
s. p.. Důvod pronájmu je zhotovení stavby „Most přes potok Trnávka 
v místní části U Gerychů v obci Trnava u Zlína“. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy 
s Povodím Moravy, s. p. na pronájem pozemku p. č. 3075/1 v majetku 
Povodí Moravy, s. p.. Důvod pronájmu je zhotovení stavby „Most přes 
potok Trnávka v místní části U Gerychů v obci Trnava u Zlína 
Usnesení č.: 3.5.2018/5a) 
Pro: 5                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0   
Usnesení č.: 3.5.2018/5a) bylo schváleno 
5b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva o podmínkách a 
právu provést stavbu č. SML/0337/18 se Zlínským krajem, ŘSZK 
příspěvková organizace z důvod zhotovení stavby „Most přes potok 
Trnávka v místní části U Gerychů v obci Trnava u Zlína“. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se smlouva o podmínkách a 
právu provést stavbu č. SML/0337/18 se Zlínským krajem, ŘSZK 
příspěvková organizace z důvod zhotovení stavby „Most přes potok 
Trnávka v místní části U Gerychů v obci Trnava u Zlína“. 
Usnesení č.: 3.5.2018/5b) 
Pro: 5                                                             Proti: 0                                             
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 3.5.2018/5b) bylo schváleno 
5c) Obecnímu zastupitelstvu byl předložena Dohoda o vytvoření 
společného školského obvodu pro Základní školu Trnava a Mateřskou 
školu Trnava.  
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava projednalo Dohodu o vytvoření 
společného školského obvodu pro Základní školu Trnava a Mateřskou 
školu Trnava a  souhlasí s vyvěšením záměru uzavření Dohody o vytvoření 
společného školského obvodu. 
Usnesení č.: 3.5.2018/5c) 
Pro: 5                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 3.5.2018/5c) bylo schváleno 
5d) Obecnímu zastupitelstvu byl předložena příloha č. 01/2018 ke smlouvě 
č. 047/07/TKR/SP – Specifikace služeb poskytovaných prostřednictví TKR 
Trnava a to navýšení poplatku za přeno R a TV signálů digitálních 
multiplexů.  
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy, příloha č. 
01/2018 ke smlouvě č. 047/07/TKR/SP – Specifikace služeb 
poskytovaných prostřednictví TKR Trnava a to navýšení poplatku za přeno 
R a TV signálů digitálních multiplexů. Obecní zastupitelstvo požaduje 
odstranit digitální multiplex 5 Eurosport a Nova sport.  
Usnesení č.: 3.5.2018/5d) 
Pro: 5                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 3.5.2018/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotaci na celoroční 
činnost SK Orfeus Trnava, z. s., zastupující Mgr. Lubomír Vývoda na 
celoroční činnost spolku o částku 60.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutí dotace SK Orfeus Trnava, z. 
s.,, zastupující Mgr. Lubomír Vývoda na celoroční činnost spolku na částku 
14.000,-Kč. Z toho je vyčleněno 12.000,-Kč na Memoriál Rudolfa Oškery a 
2.000,-Kč na Jarní minivolejbal žáků. 
Usnesení č.: 3.5.2018/5e) 
Pro: 5                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 3.5.2018/5e) bylo schváleno 
5f) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh pana M. G. na prodej jeho 
nemovitostí p. č. 39, 531 a 2840/1 v k. ú. Trnava u Zlína obci Trnava za 
symbolickou cenu. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením kupní smlouvy 
s panem M. G.,  na  nemovitostí p. č. 39, 531 a 2840/1 v k. ú. Trnava u 
Zlína obci Trnava za symbolickou cenu. 
Usnesení č.: 3.5.2018/5f) 
Pro: 5                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 3.5.2018/5f) 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 dle usnesení  
č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28.3.2018. 
Pro: 5                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 3.5.2018/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo sdělení a smlouvu o poskytnutí dotace 
RP02-18DT1/089 Programu na podporu obnovy venkova od Zlínského 
kraje na Modernizace interiéru budovy tělocvičny ZŠ Trnava ve výši 
631.000,-Kč z celkových nákladů 1.263.409,40 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením Smlouvy 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 631.000,-
Kč z celkových nákladů 1.263.409,40 Kč. 
Usnesení č.: 3.5.2018/5h) 
Pro: 5                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 3.5.2018/5h) bylo schváleno 
5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh zřízení průzkumných vrtů na 
pitnou vodu. V návaznosti na prohlubující se vláhový deficit a narůstající 
problémy se suchem rozhodlo Ministerstvo životního prostředí spustit v 
pořadí druhou průběžnou výzvu (do 18.12. 2020) zaměřující se průzkum, 
posílení a budování zdrojů pitné vody v obcích s vlastním vodovodem. 
Podporované aktivity: 
Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro 
zásobování obyvatelstva – Dotace 60 % (max 3 mil. Kč). 
Způsobilými výdaji jsou projektová příprava (PD, dozor, posudky), 
stavební práce, výběrová řízení, publicita. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s návrhem zřízení průzkumných 
vrtů na pitnou vodu. V návaznosti na prohlubující se vláhový deficit a 
narůstající problémy se suchem rozhodlo Ministerstvo životního prostředí 
spustit v pořadí druhou průběžnou výzvu (do 18.12. 2020) zaměřující se 
průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody v obcích s vlastním 
vodovodem. 
Podporované aktivity: 
Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro 
zásobování obyvatelstva – Dotace 60 % (max 3 mil. Kč). 
Způsobilými výdaji jsou projektová příprava (PD, dozor, posudky), 
stavební práce, výběrová řízení, publicita. 
Usnesení č.: 3.5.2018/5ch) 
Pro: 5                                                               Proti: 0                     
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 3.5.2018/5ch) bylo schváleno 
5i) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 
13.396,-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 13.396,-
Kč 
Usnesení č.: 3.5.2018/5i) 
Pro: 5                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 3.5.2018/5i) bylo schváleno 
5i) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové 
opatření v měsíci květnu a to navýšení příjmů o 95.000,-Kč daň 
z hazardních her. Snížení příjmů o 20.000,-Kč byty-služby 2017. Navýšení 
výdajů o 51.000,-Kč byty-služby 2017, 12.000,-Kč Doplňovací Senátní 
volby a 12.000,-Kč vítání občánků.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s rozpočtovým opatřením 
v měsíci květnu a to navýšení příjmů o 95.000,-Kč daň z hazardních her. 
Snížení příjmů o 20.000,-Kč byty-služby 2017. Navýšení výdajů o 51.000,-
Kč byty-služby 2017, 12.000,-Kč Doplňovací Senátní volby a 12.000,-Kč 
vítání občánků. Dar hrad Lukov 5000,-Kč. 
Usnesení č.: 3.5.2018/5i) 
Pro: 5                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 3.5.2018/5i) bylo schváleno 
6. Organizační záležitosti obce 
6a) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena „Směrnice pro nakládání 
s osobními údaji“ (GDPR). 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s předloženou „Směrnicí pro nakládání 
s osobními údaji“ (GDPR) a souhlasí s jejím zněním. Směrnice bude 
vedena pod pořadovým číslem 26. Vnitřních směrnic obce Trnava. 
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Usnesení č.: 3.5.2018/6a) 
Pro: 5                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 3.5.2018/6a) bylo schváleno 
6b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena „Směrnice – Zásady pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví Obce Trnava“. 
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s předloženou „Směrnicí – Zásady pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví Obce Trnava“ a souhlasí s jejím zněním. 
Směrnice bude vedena pod pořadovým číslem 27. Vnitřních směrnic obce 
Trnava. 
Usnesení č.: 3.5.2018/6b) 
Pro: 5                                                             Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 3.5.2018/6b) bylo schváleno 
6c) Obecnímu zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
nájemního bytu č. 6, v bytovém domě č. p. 314 dle směrnice „Zásady pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví Obce Trnava č. 27“. Termín zveřejnění od 
4. 5. 2018. Termín odevzdání zalepených obálek 11 .5. 2018 do 9:00 hod. 
na Podatelně Obecního úřadu v Trnavě. Otevírání obálek je neveřejné, 
předseda výběrové komise je starosta, členy pak místostarosta a předsedové 
kontrolního a finanční výboru obce Trnava. 
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení nájemního bytu č. 6, v bytovém domě č. p. 314 dle směrnice 
„Zásady pro pronajímání bytů ve vlastnictví Obce Trnava č. 27“. Termín 
zveřejnění od 4. 5. 2018. Termín odevzdání zalepených obálek 11 .5. 2018 
do 9:00 hod. na Podatelně Obecního úřadu v Trnavě. Otevírání obálek je 
neveřejné, předseda výběrové komise je starosta, členy pak místostarosta a 
předsedové kontrolního a finanční výboru obce Trnava. 
Usnesení č.: 3.5.2018/6c) 
Pro: 5                                                             Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 3.5.2018/6c) bylo schváleno 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 7. 6. 
2018 
 
5. Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení na 
pronájem obecního bytu č. 6 v č. p. 314. Jako jediná se přihlásila paní 
Kateřina Oškerová, která splnila všechny podmínky výběrového řízení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy 
s paní Kateřinou Oškerovou na dobu trvání jeden rok s možností 
prodloužení nájemní smlouvy. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5a) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0   
Usnesení č.: 7.6.2018/5a) bylo schváleno 
5b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva o úvěru Komerční 
bank Zlín, který má pokrýt finanční náklad na stavební akci „Rozvoj 
odborného vzdělávání ZŠ Trnava“. Výše úvěru činí 19.000.000,-Kč. Úvěr 
nemusí být čerpán a lze jej bez sankčně zrušit. Bance bude hrazeno 0,10 % 
p. a. z nečerpané částky úvěru. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se smlouvou  o úvěru Komerční 
bank Zlín, který má pokrýt finanční náklad na stavební akci „Rozvoj 
odborného vzdělávání ZŠ Trnava“. Výše úvěru činí 19.000.000,-Kč. Úvěr 
nemusí být čerpán a lze jej bez sankčně zrušit. Bance bude hrazeno 0,10 % 
p. a. z nečerpané částky úvěru. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5b) 
Pro: 7                                                             Proti: 0                                             
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 7.6.2018/5b) bylo schváleno 
5c) Obecnímu zastupitelstvu byl předložena Dohoda o vytvoření 
společného školského obvodu pro Základní školu Trnava a Mateřskou 
školu Trnava. Tato dohoda byla projednána a zveřejněna usnesením 
3.5.2018/5c). Obecní zastupitelstvo schvaluje vznik školského obvodu pro 
obce Podkopná Lhota. 
Návrh usnesení 
Obecnímu zastupitelstvu byl předložena Dohoda o vytvoření společného 
školského obvodu pro Základní školu Trnava a Mateřskou školu Trnava. 
Tato dohoda byla projednána a zveřejněna usnesením 3.5.2018/5c). Obecní 
zastupitelstvo schvaluje vznik školského obvodu pro obce Podkopná Lhota. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5c) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 7.6.2018/5c) bylo schváleno 

5d) Obecnímu zastupitelstvu byl předložena cenová nabídky firmy MSS-
projekt s.r.o. na vypracování projektové dokumentace nejnutnější opravy 
obecních mostů, která vyplývá z provedených mostních prohlídek v roce 
2017 a 2018. Nabídka obsahuje PD 4 nejvíce poškozených mostů. Cena 
nabídky činí 72.000,-Kč bez DPH. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s cenovou nabídkou firmy 
MSS-projekt s.r.o. na vypracování projektové dokumentace nejnutnější 
opravy obecních mostů, která vyplývá z provedených mostních prohlídek 
v roce 2017 a 2018. Nabídka obsahuje PD 4 nejvíce poškozených mostů. 
Cena nabídky činí 72.000,-Kč bez DPH. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5d) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 7.6.2018/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotaci Hasičského 
záchranného sboru na zakoupení sklápěcího nosiče na zvěř za terénní 
automobil o částku 8.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Hasičského 
záchranného sboru na zakoupení sklápěcího nosiče na zvěř za terénní 
automobil o částku 8.000,-Kč. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5e) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 7.6.2018/5e) bylo schváleno 
5f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o souhlas směny části pozemků p. 
č. 3086/6 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava za pozemek p. č. 
2577/3 k. ú. Trnava u Zlína. Tento záměr byl schválen usnesením č. 
14.2.2018/5k) a byl řádně zveřejněn a úřední desce.  
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se směnou části pozemků p. č. 
3086/6 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava za pozemek p. č. 
2577/3 k. ú. Trnava u Zlína. Tento záměr byl schválen usnesením č. 
14.2.2018/5k) a byl řádně zveřejněn a úřední desce. Cena pozemku činí 40,-
Kč/m2. Náklady spojené s přechodem majetkových práv hradí kupující.  
Usnesení č.: 7.6.2018/5f) 
Pro: 5                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 7.6.2018/5f) bylo schváleno 
5g) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o prodej pozemku p. č. 676/2 v k. 
ú. Trnava u Zlína a v majetku obce Trnava. Tento záměr byl schválen 
usnesením č. 28.3.2018/5i) a byl řádně zveřejněn na úřední desce. Cena 
pozemku činí   125,-Kč/m2. Náklady spojené s přechodem majetkových 
práv hradí kupující. Cena pozemku odpovídá znění usnesení č. 
15.11.2017/5x) ze dne 15. 11. 2017. Kupujíce se aktivně podílel na zájmu 
obce koupit pozemky a ustoupil již ze své sjednané smlouvy ve prospěch 
obce Trnava. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5g) 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 676/2 v k. ú. 
Trnava u Zlína a v majetku obce Trnava. Tento záměr byl schválen 
usnesením č. 28.3.2018/5i) a byl řádně zveřejněn na úřední desce. Cena 
pozemku činí 125,-Kč/m2. Náklady spojené s přechodem majetkových práv 
hradí kupující. Cena pozemku odpovídá znění usnesení č. 15.11.2017/5x) 
ze dne 15. 11. 2017. Kupujíce se aktivně podílel na zájmu obce koupit 
pozemky a ustoupil již ze své sjednané smlouvy ve prospěch obce Trnava. 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 2  
Usnesení č.: 7.6.2018/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o prodej pozemku p. č. 663/1 a ½  
p. č 669/2 v k. ú. Trnava u Zlína a v majetku obce Trnava. Tento záměr byl 
schválen usnesením č. 28.3.2018/5i) a byl řádně zveřejněn na úřední desce. 
Cena pozemku p. č. 663/1 činí  125,-Kč/m2, cena pozemku p. č. 669/2 činí  
52,-Kč/m2. Náklady spojené s přechodem majetkových práv hradí kupující. 
Cena pozemku odpovídá znění usnesení č. 15.11.2017/5x) ze dne 15. 11. 
2017. Kupujíce se aktivně podílel na zájmu obce koupit pozemky a ustoupil 
již ze své sjednané smlouvy ve prospěch obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 663/1 a ½  p. č 
669/2v k. ú. Trnava u Zlína a v majetku obce Trnava. Tento záměr byl 
schválen usnesením č. 28.3.2018/5j) a byl řádně zveřejněn na úřední desce. 
Cena pozemku činí   ,-Kč/m2. Náklady spojené s přechodem majetkových 
práv hradí kupující. Cena pozemku p. č. 663/1 činí  125,-Kč/m2, cena 
pozemku p. č. 669/2 činí  52,-Kč/m2. Náklady spojené s přechodem 
majetkových práv hradí kupující. Cena pozemku odpovídá znění usnesení 
č. 15.11.2017/5x) ze dne 15. 11. 2017. Kupujíce se aktivně podílel na zájmu 
obce koupit pozemky a ustoupil již ze své sjednané smlouvy ve prospěch 
obce Trnava. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5h) 
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Pro: 6                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 2 
Usnesení č.: 7.6.2018/5h) bylo schváleno 
5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o směnu části pozemku p. č. 
650/1 v majetku obce Trnava za část pozemku p. č. 522 st. vše k. ú. Trnava 
u Zlína. Na základě návrhu GP č. 1243-1736/2018 vyhotovený Ing. Martin 
Šmíd došlo oddělení 185 m2 z p. č. 650/1 a vytvoření nového pozemků o 
výměře 143 m2 a 5 m2. Rozdíl ve výměrách činí 37 m2. Obecní 
zastupitelstvo souhlasí se směnou a doplatkem 125-Kč/m2. Cena pozemku 
odpovídá znění usnesení č. 15.11.2017/5x) ze dne 15. 11. 2017. Směněná 
část pozemku je důležitá pro rozvoj lokality u Lechnerova mlýna. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se směnou části pozemku p. č. 
650/1 v majetku obce Trnava za část pozemku p. č. 522 st. vše k. ú. Trnava 
u Zlína. Na základě návrhu GP č. 1243-1736/2018 vyhotovený Ing. Martin 
Šmíd došlo oddělení 185 m2 z p. č. 650/1 a vytvoření nového pozemků o 
výměře 143 m2 a 5 m2. Rozdíl ve výměrách činí 37 m2. Obecní 
zastupitelstvo souhlasí se směnou a doplatkem 125-Kč/m2. Cena pozemku 
odpovídá znění usnesení č. 15.11.2017/5x) ze dne 15. 11. 2017. Směněná 
část pozemku je důležitá pro rozvoj lokality u Lechnerova mlýna. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5ch) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 7.6.2018/5ch) bylo schváleno 
5i) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh smlouvy Regionální rozvojové 
agentury Východní Moravy na zpracování projektové žádosti s pracovním 
názvem „Zpracování pasportů a strategických dokumentů obce Trnava. 
Celková cena administrace činí 148.000,-Kč. Následně vznikne na obecním 
úřadě nové pracovní místo s dotací mzdových úvazků 0,50 %. 
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy Regionální 
rozvojové agentury Východní Moravy na zpracování projektové žádosti 
s pracovním názvem „Zpracování pasportů a strategických dokumentů obce 
Trnava. Celková cena administrace činí 148.000,-Kč. Následně vznikne na 
obecním úřadě nové pracovní místo s dotací mzdových úvazků 0,50 %. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5i) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5i) bylo schváleno 
5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Zuzany Pimlott o změnu  
pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 
1340  k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního 
bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch paní Z. Pimlott. 
Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, která bude 
zpracována v roce 2018. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5j) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5j) bylo schváleno 
5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Václava Srovnala o změnu  
pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 
742/10  k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního 
bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana V. 
Srovnala. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, 
která bude zpracována v roce 2018. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5i) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5i) bylo schváleno 
 
5k) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Karla Pavelky o změnu  
pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 
1723  k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního 
bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana K. Pavelky. 
Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, která bude 
zpracována v roce 2018. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5k) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5k) bylo schváleno 
5l) Obecní zastupitelstvo revokuje usnesení č. 3.7.2017/5d) ze dne 
03.07.2017 a  
projednalo dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Trnava v uplynulém období 2011 – 

2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s revokací usnesení č. 3.7.2017/5d) ze dne 
03.07.2017 a  
projednalo dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Trnava v uplynulém období 2011 – 
2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Trnava. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5l) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5l) bylo schváleno 
5m) Zastupitelstvu obce Trnava byla předložen závěrečný účet obce Trnava 
za rok 2017. 
Zároveň byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 
2017, kterou provedl K.Ú.Z.K.. Závěrečný účet i zpráva byly vyvěšeny 
v termínu 18. 5. 2018 - 5. 6. 2018 na úřední desce O.Ú. a elektronické 
úřední desce.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava schvaluje předložený závěrečný účet 
obce Trnava za rok 2017 s výhradou a zprávu o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2017. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5m) 
Pro: 8                                                            Proti: 0                                               
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 7.6.2018/5m) bylo schváleno 
5n) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní závěrky 
Základní školy Trnava za rok 2017 a přidělení kladného hospodářského 
výsledku do rezervního fondu. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky Základní školy Trnava za 
rok 2017. Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 55.643,94 Kč byl 
převeden do rezervního fondu. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5n) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5n) bylo schváleno 

5o) Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen návrh smlouvy o výpůjčce 

domovního kompostéru typu „Compostis H3 1100, pořízeného s podporou 

Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 –v rámci projektu 

„Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava“, Registrační číslo 

projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005577. Na základě smlouvy budou 

kompostéry poskytovány občanům. 
Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo obce Trnava schvaluje předložený návrh smlouvy o 

výpůjčce domovního kompostéru typu „Compostis H3 1100, pořízeného 

s podporou Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 –v rámci 

projektu „Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava“, Registrační číslo 

projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005577. Na základě smlouvy budou 

kompostéry poskytovány občanům. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5o) 
Pro: 8                                                            Proti: 0                                               
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 7.6.2018/5o) bylo schváleno 
5p) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové 
opatření v měsíci červnu a to navýšení výdajů  dar Hasičský záchranný 
sbor Zlínského kraje 8.000,-Kč §5511 pol. 5311, dar občanu Trnavy 
Barbořák Pavel 5.000,-Kč §3399 pol. 5492, Trnavský zpravodaj 3.000,-
Kč §3349 pol. 5139, volby Senát 9.000,-Kč § 6114 pol. 5021 UZ 98071 
Kč 8.000,- a §6114 pol.5169 Kč 1.000,-. Doplnění UZ u voleb přesun 
položek - §6114 pol. 5021 -7000,- Kč, §6114 pol. 5021 UZ 98071 +7000,- 
Kč, §6114 pol.5175 -1.900,-Kč, §6114 pol. 5175 UZ 98071 +1.900,- 
Kč.§6114 pol.5139 -1000,- Kč, §6114 pol.5139 UZ 98071 +1000,-Kč 
Navýšení příjmů o 125.000,- DPPO pol. 1122 a navýšení výdajů DPPO 
125.000,- §6399 pol. 5365.  Navýšení příjmů o 25.000,-Kč volby Senát 
pol. 4111 UZ 98071. Snížení výdajů o 230.000,- Kč rekonstrukce 
hasičské zbrojnice §5512 pol.6121 a navýšení výdajů sběrný dvůr o 
112.000,- Kč §3729 pol.6121 a navýšení výdajů plasty o 100.000,- Kč 
§3725 pol.5169, navýšení výdajů DPH o 18.000,- § 6399 pol.5362. 
Snížení výdajů rekonstrukce budovy ZŠ o 1.000.000,- § 3113 a pol. 6121 a 
snížení financování úvěru z KB o 1.000.000,- Kč pol. 8123. 
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Přesun finančních prostředků a doplnění UZ - soc. byt §3612 pol. 6121 
-78.650,- Kč na §3612 pol. 5169 UZ 107517016 Kč +66.852,5,- a §3612 
pol.5169 UZ 107117015 Kč +3.932,5 a §3612 pol.5169 UZ1071 Kč 
+7.865,-, rybářský kroužek z § 3421 pol. 5222 na §3421 pol. 5169   Kč 
20.000,-, kompostéry z §3725 pol, 5169 na § 3725 pol.6122  
Kč 1.390.000,- . Sběrný dvůr §3729 pol. 6121 -4.506.530,- Kč na §3729 
pol. 6121 UZ 106515794 +3.182.596,- Kč a §3729pol. 6122  UZ 
106515794 +647.955,- Kč a § 3729 pol.6121 UZ +561.634,- Kč a § 3729 
pol. 6122 UZ 1061  +114.345,- Kč, hřbitov – opr. páteřní komunikace 
§3632 pol.5171 -700.000,- Kč na §3632 pol.5171 UZ 29027 +700.000,-, 
sociální byt §3612 pol. 6121 Kč - 1.399.576,- na §3612 pol. 6121 UZ 
107517969 Kč +1.189.640,-  a §3612 pol. 6121 UZ107117968 Kč + 
69.978,- a §3612pol. 6121 UZ1071 Kč +139.958,- , protipovodňové 
opatření §2331 pol. 5169 -565.457,- Kč na §2331  pol. 5169 UZ 
106515011 Kč +480.638,45 a §2331 pol.5169 UZ1061 Kč +84.818,55. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s rozpočtovým opatřením 
v červnu a to navýšení výdajů dar Hasičský záchranný sbor Zlínského 
kraje 8.000,-Kč §5511 pol. 5311, dar občanu Trnavy Barbořák Pavel 
5.000,-Kč §3399 pol. 5492, Trnavský zpravodaj 4.000,-Kč §3349 pol. 
5139, volby Senát 8.000,-Kč § 6114 pol. 5021 UZ 98071. Doplnění UZ u 
voleb přesun položek - §6114 pol. 5021 -7000,- Kč, §6114 pol. 5021 UZ 
98071 +7000,- Kč, §6114 pol.5175 -1.900,-Kč, §6114 pol. 5175 UZ 98071 
+1.900,- Kč.§6114 pol.5139 -1000,- Kč, §6114 pol.5139 UZ 98071 +1000,-
Kč. Navýšení příjmů o 25.000,-Kč volby Senát pol. 4111 UZ 98071. 
Snížení výdajů o 212.000,- Kč rekonstrukce hasičské zbrojnice §5512 
pol.6121 a navýšení výdajů sběrný dvůr o 112.000,- Kč §3729 pol.6121 a 
navýšení výdajů plasty o 100.000,- Kč §3725 pol.5169.  Snížení výdajů 
rekonstrukce budovy ZŠ o 1.000.000,- § 3113 a pol. 6121 a snížení 
financování úvěru z KB o 1.000.000,- Kč pol. 8123. 
Přesun finančních prostředků a doplnění UZ - soc. byt §3612 pol. 6121 
-78.650,- Kč na §3612 pol. 5169 UZ 107517016 Kč +66.852,5,- a §3612 
pol.5169 UZ 107117015 Kč +3.932,5 a §3612 pol.5169 UZ1071 Kč 
+7.865,-, rybářský kroužek z § 3421 pol. 5222 na §3421 pol. 5169   Kč 
20.000,-, kompostéry z §3725 pol, 5169 na § 3725 pol.6122  
Kč 1.390.000,- . Sběrný dvůr §3729 pol. 6121 -4.506.530,- Kč na §3729 
pol. 6121 UZ 106515794 +3.182.596,- Kč a §3729pol. 6122  UZ 
106515794 +647.955,- Kč a § 3729 pol.6121 UZ1061  +561.634,- Kč a § 
3729 pol. 6122 UZ 1061  +114.345,- Kč, hřbitov – opr. páteřní 
komunikace §3632 pol.5171 -700.000,- Kč na §3632 pol.5171 UZ 29027 
+700.000,-, sociální byt §3612 pol. 6121 Kč - 1.399.576,- na §3612 pol. 
6121 UZ 107517969 Kč +1.189.640,-  a §3612 pol. 6121 UZ107117968 Kč 
+ 69.978,- a §3612pol. 6121 UZ1071 Kč +139.958,- , protipovodňové 
opatření §2331 pol. 5169 -565.457,- Kč na §2331  pol. 5169 UZ 
106515011 Kč +480.638,45 a §2331 pol.5169 UZ1061 Kč +84.818,55. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5p) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5p) bylo schváleno 
5r) Obecní zastupitelstvo bylo obdrželo žádost ZŠ Trnava o dar ve výši 
4.000,-Kč na dětský tábor v rekreačním středisku Kamínka Roštín ve dnech 
22. 7. – 1. 8. 2018.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s darem ve výši 4.000,-Kč na dětský tábor 
v rekreačním středisku Kamínka Roštín ve dnech 22. 7. – 1. 8. 2018.  
Usnesení č.: 7.6.2018/5r) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5r) bylo schváleno 
5s) Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh GP rozdělení pozemku p. č. 
1130 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava na p. č. 1130/1 a p. č. 
1130/2 k. ú. Trnava u Zlína. Pozemek p. č. 1130/2 bude směněn za 
pozemky p. č. 1104 a p. č. 3086/5 vše v k. ú. Trnava u Zlína v  majetku 
SPÚ ČR. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 23. 3. 2018 do 9. 4. 2018. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předložen návrhem GP rozdělení pozemku 
p. č. 1130 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava na p. č. 1130/1 a p. č. 
1130/2 k. ú. Trnava u Zlína. Pozemek p. č. 1130/2 bude směněn za 
pozemky p. č. 1104 a p. č. 3086/5 vše v k. ú. Trnava u Zlína v majetku SPÚ 
ČR. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 23. 3. 2018 do 9. 4. 2018. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5s) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/5s) bylo schváleno 
5t) Obecní zastupitelstvo byl o schválení daru pro občana naší obce pana 
Pavla Barbořáka u příležitosti jeho primic ve výši 5.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením daru pro občana naší obce pana 
Pavla Barbořáka u příležitosti jeho primic ve výši 5.000,-Kč. 
Usnesení č.: 7.6.2018/5t) 

Pro: 6                                                                Proti: 1                                           
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 7.6.2018/5t) bylo schváleno 
6. Organizační záležitosti obce 
6a) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost SDH Trnava o souhlas 
„Umístění sídla SDH Trnava“ do nemovitosti č. p. 161 – Hasičská 
zbrojnice. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s umístěním sídla SDH Trnava na č. p. 161, 
budova SDH Trnava v majetku obce Trnava. 
Usnesení č.: 7.6.2018/6a) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/6a) bylo schváleno 
6b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost Lunaparky-Charlotta 
Szedeniková-Antonín Šaman ml. o povolení hostování Lunaparku v době 
konání hodů, poutí a jiné vhodné příležitosti. 
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou žádostí Lunaparky-Charlotta 
Szedeniková-Antonín Šaman ml. o povolení hostování Lunaparku v době 
konání hodů, poutí a jiné vhodné příležitosti. 
Usnesení č.: 7.6.2018/6b) 
Pro: 6                                                             Proti: 1                        
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 7.6.2018/6b) bylo schváleno 
6c) Obecnímu zastupitelstvo v souvislosti s konáním voleb do 
zastupitelstev obcí dle ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., 
zákona o obcích, stanovuje počet členů obecního zastupitelstva na příslušné 
volební období na 9 zastupitelů. 
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo souhlasí, dle ustanovení § 67 zákona o obcích, a 
stanovuje počet členů obecního zastupitelstva na příslušné volební období 
na 9 zastupitelů. 
Usnesení č.: 7.6.2018/6c) 
Pro: 8                                                             Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 7.6.2018/6c) bylo schváleno 
6d) Obecnímu zastupitelstvo v souvislosti s konáním voleb do 
zastupitelstev obcí dle ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., 
zákona o obcích, stanovuje počet členů obecního zastupitelstva na příslušné 
volební období na 9 zastupitelů. 
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo souhlasí, dle ustanovení § 67 zákona o obcích, a 
stanovuje počet členů obecního zastupitelstva na příslušné volební období 
na 9 zastupitelů. 
Usnesení č.: 7.6.2018/6d) 
Pro: 8                                                             Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 7.6.2018/6d) bylo schváleno 
6e) Dne 30. 6. 2018 končí pracovní smlouvy ředitelky Základní školy 
Trnava a Mateřské školy Trnava.  
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo nebude vyhlašovat výběrové řízení na ředitele 
Základní školy Trnava a Mateřské školy Trnava. Stávající smlouvy 
zůstávají v platnosti do 30. 6. 2024. Obecní zastupitelstvo ukládá ředitelce 
Základní školy Trnava a Mateřské školy Trnava vypracovat studii možného 
společného stravování dětí obou zařízení do 31.12.2018.  
Usnesení č.: 7.6.2018/6e) 
Pro: 8                                                             Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 7.6.2018/6e) bylo schváleno 
6f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o projednání uzavření MŠ Trnava 
ve dnech letních prázdnin od 9. 7. – 24. 8. 2017.  
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením MŠ Trnava ve dnech letních 
prázdnin od 10. 7. – 25. 8. 2017.  
Usnesení č.: 7.6.2018/6f) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                          
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 7.6.2018/6f) bylo schváleno 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  6. 8. 
2018 
 
5. Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecnímu zastupitelstvu  byl předložen výsledek výběrového  řízení na 
zhotovitele stavební akce „Most  přes potok  Trnávka v místní části U 
Gerychů v obci Trnava u Zlína“. Předloženy byly čtyři nabídky. VAST 
TERCIA, spol. s r.o.  s cenou 4.740.131,84 Kč, KKS, spol. s r.o. s cenou 
4.752.868,-Kč a Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s. r. o. s cenou 
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4.773.657,12 Kč. Nejlevnější nabídku podala firma VAST TERCIA, spol. 
s r.o.  s cenou 4.740.131,84 Kč bez DPH.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy VAST TERCIA, spol. s r.o.. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5a) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 6.8.2018/5a) bylo schváleno 
5b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Žádost na odkoupení 
fotbalového hřiště včetně kabin a zařízení pro TJ Sokol Trnava, z. s. 
z majetku SK Podkopná Lhota, z. s. ve výši 3.500.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava  už asi 100 krát souhlasilo s koupí 
celého areálu. Podmínky prodeje/převodu by měly být ve vyjádření MŠMT 
ČR, který se zatím k zamýšlenému odprodeji/převodu nevyjádřilo a není 
tedy možné rozhodnout o něčem, když nevíme jestli lze a za jakých 
podmínek prodej/převod uskutečnit. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5b) 
Pro: 5                                                             Proti: 1                                             
Zdržel se: 2 
Usnesení č.: 6.8.2018/5b) bylo schváleno 
5c) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Mladým 
kroužkem včelařů Trnava zastupující Roman Droběna na celoroční činnost 
spolku o částku 30.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Mladému kroužku 
včelařů Trnava zastupující Roman Droběna na celoroční činnost spolku o 
částku 30.000,-Kč 
Usnesení č.: 6.8.2018/5c) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 6.8.2018/5c) bylo schváleno 
5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej pozemku p. č. 2578/1 k. 
ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru prodeje p. č. 2578/1 k. 
ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5d) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 6.8.2018/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku p. č. 
3086/7 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru prodeje p. č. 3086/7 k. 
ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5e) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 6.8.2018/5e) bylo schváleno 
 
5f) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku p. č. 
656/1 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 656/1 k. ú. 
Trnava u Zlína. Souhlasí s dlouhodobým pronájmem a případným 
předkupním právem. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5f) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 6.8.2018/5f) bylo schváleno 
5g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku p. č. 
3086/6 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části cca 300 
m2, p. č. 3086/6  k. ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5g) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 6.8.2018/5g) bylo schváleno 
5h) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve 
výši 17.724,-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 17.724,-
Kč 
Usnesení č.: 6.8.2018/5h) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 6.8.2018/5h) bylo schváleno 

5ch) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Aktualizace smlouvy o 
servisu a provozování IK a TKR Trnava firmou Satturn Holešov, spol. s r. 
o.. K aktualizaci dochází z důvodu legislativních a licenčních podmínek pro 
vysílání. Přílohou smlouvy je i aktualizace servisní smlouvy, která plně 
nahrazuje smlouvy a dodatky z roku 2012 v plném rozsahu.  
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s Aktualizací smlouvy o servisu a 
provozování IK a TKR Trnava firmou Satturn Holešov, spol. s r. o.. 
K aktualizaci dochází z důvodu legislativních a licenčních podmínek pro 
vysílání. Přílohou smlouvy je i aktualizace servisní smlouvy, která plně 
nahrazuje smlouvy a dodatky z roku 2012 v plném rozsahu. Pozn. celkově 
dochází k většímu zavázání obce jako majitele TKR vůči provozovateli, 
dochází k navýšení sazeb za služby a hlavně dochází k posunutí doby řešení 
problémů. Obecní zastupitelstvo doporučuje občanům zajistit si 
v nejbližších dvou letech jiný zdroj televizního příjmu. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5ch) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                        
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 6.8.2018/5ch) bylo schváleno 
5i) ) Ředitelka ZŠ Trnava žádá obecní zastupitelstvo o schválení přijetí 
finančního daru, účelově určeného na dětský tábor Kamínka Roštín ve výši 
29.000,-Kč.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím finančního daru, účelově určeného 
na dětský tábor Kamínka Roštín ve výši 24.000,-Kč.  
Usnesení č.: 6.8.2018/5i) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0  
Usnesení č. 6.8.2018/5i) bylo schváleno 
5ii) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové 
opatření v měsíci srpnu a to navýšení příjmů o 24.000,- Kč daň 
z hazardních her, pol. 1381, navýšení výdajů o 3tis. na EE sběrný dvůr § 
3729 pol. 5154, 8tis. na poplatky bance §6310 pol. 5144, 13tis. sport dot. 
§3419 pol. 5222. Snížení výdajů o 39tis. §3412 pol. 6121 a navýšení výdajů 
39tis. §3412 pol. 5171 hřiště u ZŠ, přesun výdajů 2tis. dar Raná péče z 
§4357 na §4371, snížení výdajů 299tis. rekonstrukce HZ, navýšení výdajů 
299tis. opravy hřbitov §3632 5171. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením v měsíci květnu a 
to navýšení příjmů o 24.000,- Kč daň z hazardních her, pol. 1381, navýšení 
výdajů o 3tis. na EE sběrný dvůr § 3729 pol. 5154, 8tis. na poplatky bance 
§6310 pol. 5144, 13tis. sport dot. §3419 pol. 5222. Snížení výdajů o 39tis. 
§3412 pol. 6121 a navýšení výdajů 39tis. §3412 pol. 5171 hřiště u ZŠ, 
přesun výdajů 2tis. dar Raná péče z §4357 na §4371, snížení výdajů 299tis. 
rek.HZ, navýšení výdajů 299tis. opravy hřbitov §3632 5171. 
Usnesení č. 6.8.2018/5ii) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 6.8.2018/5ii) bylo schváleno 
5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Alžběty Pavalové o 
prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 326, byt č. 3. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Alžběty 
Pavalové dle usnesení  
č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28.3.2018. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5j) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 6.8.2018/5j) bylo schváleno 
5k) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh koupě pozemku p. č. 
3240/2 o výměře 3 m2, p. č. 1275/6 o výměře 110 m2 vše k. ú. Trnava u 
Zlína. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5k) 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemku p. č. 3240/2 o výměře 3 
m2, p. č. 1275/6 o výměře 110 m2 vše k. ú. Trnava u Zlína. 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 2  
Usnesení č.: 6.8.2018/5k) bylo schváleno 
5l) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh koupě pozemku p. č. 
3240/1 o výměře 5 m2, k. ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5l) 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí koupí pozemku p.č. 3240/1 o výměře 5 
m2,k.ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 6.8.2018/5l) 
Pro: 6                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 2 
Usnesení č.: 6.8.2018/5l) bylo schváleno 
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5m) Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 3076/2 o 
výměře 276 m2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Záměr byl 
zveřejněn na úřední desce ve dnech 9. 2. 2018 – 26. 2. 2018. (14.2.2018/5j) 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 3076/2 o výměře 
276 m2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Záměr byl zveřejněn na 
úřední desce ve dnech 9. 2. 2018 – 26. 2. 2018. (14.2.2018/5j) 
Usnesení č.: 6.8.2018/5m) 
Pro: 6                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 2 
Usnesení č.: 6.8.2018/5m) bylo schváleno 
 
6. Organizační záležitosti obce 
 
6a) Obecnímu zastupitelstvo obdrželo přehled uzávěrek a rychlostních 
zkoušek Barum Czech rally Zlín. RZ Kašava se jede dne 26.8.2018. Silnice 
III/4893 a III/4894, místní komunikace na Všeminu bude uzavřena od 8:14 
hodin do předpokládaných 18:16 hodin. Dne 25.8.2018 bude uzavřena 
komunikace III/4893 směrem do Slušovic z důvodu průjezdu RZ Březová. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dopravními omezeními obce Trnava 
v rámci Barum Czech rally Zlín ve dnech 25. – 26. 8. 2018. 
Usnesení č.: 6.8.2018/6a) 
Pro: 6                                                                Proti: 1                                           
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 6.8.2018/6a) bylo schváleno 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  23. 
8. 2018 
 
5. Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecnímu zastupitelstvu  byl předložen výsledek výběrového  řízení na 
zhotovitele stavební akce „Základní škola Trnava – úprava budovy“. 
Předloženy byly čtyři nabídky. Morastav s.r.o s nabídkovou cenou 
19.933.474,39 Kč, Tradix Realizace s.r.o. s nabídkovou cenou 
20.536.257,45 Kč, Bednář stavební firma s. r. o. s nabídkovou cenou 
19.801.497,32 Kč a Navláčil stavební firma s. r. o. s nabídkovou cenou 
21.863.000,-Kč. Nejlevnější nabídku podala firma Bednář stavební firma s. 
r. o. s nabídkovou cenou 19.801.497,32 Kč bez DPH.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy Bednář stavební firma s. r. o.. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5a) 
Pro: 6                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 23.8.2018/5a) bylo schváleno 
5b)  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 8.000-,Kč.  
Usnesení č.: 23.8.2018/5b) 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se:  
Usnesení č.: 23.8.2018/5b) bylo schváleno 
5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana M. Hanulíka o změnu  
pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 
737/6, 742/9, 732, 727/2, 727/1, 737/4, 740/1 a 722/6  k. ú. Trnava u Zlína 
plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. 
Hanulíka. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, 
která bude zpracována v roce 2018. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5c) 
Pro: 6                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 23.8.2018/5c) bylo schváleno 
5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana A. Beneše o změnu  
pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 
724/9, 724/4, 724/12, 724/2, 726, 735, 742/5, 738/2, 742/1, 761/1, 783/21 a 
742/6  k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu individuálního 
bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana A. Beneše. 
Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, která bude 
zpracována v roce 2018. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5d) 
Pro: 6                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 

Usnesení č.: 23.8.2018/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana M. Kašpárka o změnu  
pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 
1665, 1668, 1669/1, 1669/7, 1701/1, 1701/2, 1702, 1703/2, 1745/1 a 1746  
k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské a lesní na plochu zemědělské a 
lesní výroby.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. 
Kašpárka. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, 
která bude zpracována v roce 2018. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5e) 
Pro: 5                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 23.8.2018/5e) bylo schváleno 
5ee) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana A. a L. Šarmanovi o 
změnu  pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití 
pozemků p. č. 342, 1921/2, 1923/2, 1924/7, 342 1921/16  k. ú. Trnava u 
Zlína plochy zemědělské a lesní na plochu zemědělské a lesní výroby.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. 
Kašpárka. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, 
která bude zpracována v roce 2018. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5ee) 
Pro: 6                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 23.8.2018/5ee) bylo schváleno 
5f) Obecní zastupitelstvo revokuje usnesení č. 7.6.2018/5l) ze dne 
07.06.2018 a  
projednalo dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Trnava v uplynulém období 2011 – 
2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s revokací usnesení č. . 7.6.2018/5l) ze dne 
07.06.2018 a  
projednalo dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Trnava v uplynulém období 2011 – 
2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Trnava. 
Součástí usnesení je: 

- Zpráva o uplatňování Územního plánu Trnava včetně pokynů 
pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Trnava 

Usnesení č.: 23.8.2018/5f) 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 23.8.2018/5f) bylo schváleno 
5g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej pozemku p. č. 2578/1 k. 
ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. Tento záměr byl projednán 
usnesením č. 6.8.2018/5d) a řádně zveřejněn na úřední desce. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem p. č. 2578/1 k. ú. Trnava u Zlína 
za cenu 40,-Kč/m2. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5g) 
Pro: 5                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 23.8.2018/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku p. č. 
3086/7 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. Tento záměr byl 
projednán usnesením č. 6.8.2018/5e) a řádně zveřejněn na úřední desce. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem p. č. 3086/7 k. ú. Trnava u Zlína 
za cenu 40,-Kč/m2. Žadatel nechá zpracovat oddělující GP. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5h) 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 23.8.2018/5h) bylo schváleno 
5hh) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku p. č. 
3086/6 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. Tento záměr byl 
projednán usnesením č. 6.8.2018/5e) a řádně zveřejněn na úřední desce. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem p. č. 3086/6 k. ú. Trnava u Zlína 
za cenu 40,-Kč/m2. Žadatel nechá zpracovat oddělující GP. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5hh) 
Pro: 5                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 23.8.2018/5h) bylo schváleno 
5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku p. č. 
656/1 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. Tento záměr byl 
projednán usnesením č. 6.8.2018/5f) a řádně zveřejněn na úřední desce. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 656/1 k. ú. 
Trnava u Zlína. Souhlasí s dlouhodobým pronájmem a případným 
předkupním právem dle směrnice nakládání s obecním majetkem. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5ch) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 23.8.2018/5ch) bylo schváleno 
5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku p. č. 
3086/7 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. Tento záměr byl 
projednán usnesením č. 6.8.2018/5g) a řádně zveřejněn na úřední desce. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem cca 300 m2, p. č. 3086/7  k. ú. 
Trnava u Zlína za cenu 40,-Kč/m2. Žadatel nechá zpracovat oddělující GP. 
K GP se vyjádří Povodí Moravy, s. p. , provoz Zlín, aby nebyly dotčeny 
zájmy Správce toku Trnávka. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5i) 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 23.8.2018/5i) bylo schváleno 
5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí na pozemky p. č. 3095/1 a p. č. 3079/12 k. ú. Trnava u Zlína 
v majetku obce Trnava. Předpokládaný zábor vznikne z důvodu úpravy 
koryta vodního toku Trnávka a činí cca 30 m2 a cca 60 m2. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
pozemky p. č. 3095/1 a p. č. 3079/12 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce 
Trnava. Předpokládaný zábor vznikne z důvodu úpravy koryta vodního 
toku Trnávka a činí cca 30 m2 a cca 60 m2. 
Usnesení č.: 23.8.2018/5j) 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 23.8.2018/5j) bylo schváleno 
5k) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno rozpočtové 
opatření v měsíci srpnu a to navýšení příjmů o 1.117.975,5,- Kč dotace na 
pořízení kompostérů pol. 4216 UZ 106515974, snížení výdajů o 420.000,- 
Kč rek. HZ § 5512 pol. 6121 a navýšení výdajů 300.000,- Kč těžba a práce 
v lese § 1032 pol. 5169, 80.000,- Kč na akci 650 let Trnavy §3399 pol. 
5169 a 40.000,- Kč na sociální byt §3612 pol. 6121. Doplnění UZ 120  § 
3113 6121 631.000,- Kč a doplnění UZ 106515974   1.117.979,5 Kč  § 
3725 pol. 6122 a UZ 1061  §3725 pol. 6122 197.290,5 Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením v měsíci květnu a 
to navýšení příjmů o 1.117.975,5,- Kč dotace na pořízení kompostérů pol. 
4216 UZ 106515974, snížení výdajů o 420.000,- Kč rek. HZ § 5512 pol. 
6121 a navýšení výdajů 300.000,- Kč těžba a práce v lese § 1032 pol. 5169, 
80.000,- Kč na akci 650 let Trnavy §3399 pol. 5169 a 40.000,- Kč na 
sociální byt §3612 pol. 6121. Doplnění UZ 120  § 3113 6121 631.000,- Kč 
a doplnění UZ 106515974  1.117.979,5 Kč  § 3725 pol. 6122 a UZ 1061  
§3725 pol. 6122 197.290,5 Kč. 
Usnesení č. 23.8.2018/5k) 
Pro: 6                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 23.8.2018/5k) bylo schváleno 
5l) Obecnímu zastupitelstvu  byl předložen záměr uspořádat výběrového  
řízení na zhotovitele stavební akce „Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ 
Trnava – dodávka vybavení“.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s záměrem uspořádat výběrového  řízení na 
zhotovitele stavební akce „Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava – 
dodávka vybavení“. 
Usnesení č. 23.8.2018/5l) 
Pro: 6                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 23.8.2018/5l) bylo schváleno 
 
 6. Organizační záležitosti obce 
 
6a) Obecnímu zastupitelstvo obdrželo žádost SDH Trnava o zřízení stánku 
s občerstvením na pozemku p. č. 3095/1 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku 
obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením stánku s občerstvením na 
pozemku p. č. 3095/1 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. 
Usnesení č.: 23.8.2018/6a) 
Pro: 6                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 23.8.2018/6a) bylo schváleno 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 4. 10. 
2018 
 
5. Majetkové záležitosti obce 
 
5a) Obecnímu zastupitelstvu  byl předložen výsledek výběrového  řízení na 
zhotovitele stavební akce „Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava – 
dodávka vybavení“. Předloženy byly tři nabídky. KDZ, spol. s r.o. 
s nabídkovou cenou 1.858.780,- Kč, Extra NET s.r.o. s nabídkovou cenou 
1.985.160,- Kč a Veto CAC, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.870.280,- Kč. 
Nejlevnější nabídku podala firma KDZ, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 
1.858.780,- Kč bez DPH.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy . KDZ, spol. s r.o.. 
Usnesení č.: 5.10.2018/5a) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 23.8.2018/5a) bylo schváleno 
5b)  Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen dílčí přezkum hospodaření 
obce Trnava za rok 2018. Přezkumné období od 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018. 
Byly zjištěny drobné chyby a nedostatky, které budou následně odstraněny.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s dílčím přezkumem hospodaření obce 
Trnava za rok 2018. Přezkumné období od 1. 1. 2018-30. 6. 2018. Byly 
zjištěny drobné chyby a nedostatky, které budou následně odstraněny.  
Usnesení č.: 4.10.2018/5b) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č. 4.10.2018/5b) bylo schváleno 
5c) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena smlouva na odkup 
kůrovcového kulatiny firmou Kloboucká lesní s.r.o. za cenu 950,-Kč/m3, 
vlákninové dříví 400,-Kč/m3, výmět 100,-Kč/m3. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Kloboucká 
lesní s.r.o. za cenu 950,-Kč/m3, vlákninové dříví 400,-Kč/m3, výmět 100,-
Kč/m3. 
Usnesení č.: 10.4.2018/5c) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 10.4.2018/5c) bylo schváleno 
5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ZŠ Trnava o finanční příspěvek 
10.000,-Kč na běžeckou akci Trnavský vrch a 6.000,-Kč na vybavení školy. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem 10.000,-Kč na 
běžeckou akci Trnavský vrch a 6.000,-Kč na vybavení školy. 
Usnesení č.: 4.10.2018/5d) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 4.10.2018/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh smlouvy o Smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě na zastavění pozemků stavbou úpravy koryta vodního toku 
Trnávka, který provede Povodí Moravy, s. p.. Předpokládaný trvalý zábor 
pozemku p. č. 3079/12 činí 280 m2 a p. č. 3095/1 činí 260 m2 vše v k. ú. 
Trnava u Zlína 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o Smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě na zastavění pozemků stavbou úpravy koryta vodního toku 
Trnávka, který provede Povodí Moravy, s. p.. Předpokládaný trvalý zábor 
pozemku p. č. 3079/12 činí 280 m2 a p. č. 3095/1 činí 260 m2 vše v k. ú. 
Trnava u Zlína.  
Usnesení č.: 4.10.2018/5e) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 4.10.2018/5e) bylo schváleno 
5f) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o zřízení služebnosti na p. č. 
2213/1 a 2212/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu 
příjezdu k rodinnému domu.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uveřejněním záměru zřízení služebnosti na 
p. č. 2213/1 a 2212/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu 
příjezdu k rodinnému domu. Bude předložena PD a požádáno Obecní úřad 
o Rozhodnutí. 
Usnesení č.: 4.10.2018/5f) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 23.8.2018/5f) bylo schváleno 
5g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o zřízení služebnosti na p. č. 
3000/1 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu zřízení 
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chráničky přes komunikaci v délce 11 m provedené bezvýkopovou 
technologií. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti na p. č. 3000/1 k. ú. 
Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu zřízení chráničky přes 
komunikaci v délce 11 m provedené bezvýkopovou technologií. 
Usnesení č.: 4.10.2018/5g) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 4.10.2018/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh smlouvy s firmou Toma, a. s. 
jejímž předmětem je nakládání s odpadními vodami obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí návrhem smlouvy s firmou Toma, a. s. 
jejímž předmětem je nakládání s odpadními vodami obce Trnava. 
Usnesení č.: 4.10.2018/5h) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 4.10.2018/5h) bylo schváleno 
 
6. Organizační záležitosti obce 
 
6a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana P. Zvolenského o změnu  
pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 
2953/2, 2953/1 a 2952/4  k. ú. Trnava u Zlína plochy zemědělské na plochu 
individuálního bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana M. 
Hanulíka. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP Trnava, 
která bude zpracována v roce 2018. 
Usnesení č.: 4.10.2018/6a) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 4.10.2018/6a) bylo schváleno 
6b) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh Provozního řádu Sběrného dvoru 
Trnava. Otevřeno bude každý sudý pátek v době od 15:00 – 17:00 hod. a 
každou sudou sobotu od 9:00 – 12:00 hod. Sběrný dvůr bude otevřen 
začátkem roku 2019. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Provozního řádu Sběrného dvoru 
Trnava a s jeho zněmím souhlasí. Otevřeno bude každý sudý pátek v době 
od 15:00 – 17:00 hod. a každou sudou sobotu od 9:00 – 12:00 hod. Sběrný 
dvůr bude otevřen začátkem roku 2019. 
Usnesení č.: 4.10.2018/6b) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 4.10.2018/6b) bylo schváleno 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 26. 
10. 2018 
 
5. Určení počtu členů kulturní a sociálního výboru 
5a) Starosta obce úvodem tohoto bodu informoval o možnosti zřídit 
sociální a kulturní  výbor  [§ 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o 
obcích]. Počet členů sociálního výboru je navržen pěti členný a kulturní 
výbor je navržen jako pětičlenný. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Starosta obce navrhuje ustavit kulturní a sociální výbor s pěti členy 
v každém výboru. 
Usnesení č.: 26.10.2018/5a) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 23.8.2018/5a) bylo schváleno 
6. Volba předsedy kulturního výboru 
6a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 
předsedy kulturního  výboru. Byly podány následující návrhy: Člen 
zastupitelstva Jana Chrastinová navrhla zvolit do funkce předsedy 
kulturního výboru Evu Vajďákovou. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvu obce Trnava volí předsedou kulturního výboru paní Evu 
Vajďákovou. 
Usnesení č.: 26.10.2018/6a) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 1  
Usnesení č. 6.10.2018/6a) bylo schváleno 
7. Volba předsedy sociálního výboru 

7a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 
předsedy sociálního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen 
zastupitelstva Eva Vajďáková navrhla zvolit do funkce předsedy sociálního 
výboru Janu Chrastinovou. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvu obce Trnava volí předsedou sociálního výboru paní Janu 
Chrastinovou. 
Usnesení č.: 26.10.2018/7a) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                  
Zdržel se: 1  
Usnesení č. 26.10.2018/7a) bylo schváleno 
8. Volba členů kulturního výboru 
8a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy 
kulturního  výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva 
Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem kulturního výboru Dagmar 
Gerychovou, Veroniku Březíkovou, Petru Výmolovou a Marii 
Štěpaníkovou.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava volí za členy kulturní komise Dagmar 
Gerychovou, Veroniku Březíkovou, Petru Výmolovou a Jarmilu 
Štěpaníkovou.   
Usnesení č.: 26.10.2018/8a) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 26.10.2018/8a) bylo schváleno 
9. Volba členů sociálního výboru 
9a) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy 
sociálního  výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva 
Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem sociálního výboru Jarmilu 
Sovjákovou, Ludmilu Rajmanovou, Marii Kalivodovou a Oldřišku 
Slováčkovou.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava volí za členy sociální komise Jarmilu 
Sovjákovou, Ludmilu Rajmanovou, Marii Kalivodovou a Oldřišku 
Slováčkovou. 
Usnesení č.: 26.10.2018/9a) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 26.10.2018/9a) bylo schváleno 
Předsedkyně kulturního a sociálního výboru budou odměňovány dle 
usnesení VI.13.26.10.2018 ze dne 26.10.2018. Členství v kulturním a 
sociálním výboru je čestné. 
10. Majetkové záležitosti obce 
10a) Obecní zastupitelstvo byl předložen návrh Příkazní smlouvy na výkon 
autorského dozoru investora stavby „Základní škola Trnava – úprava 
budovy“  firmy K Projekt Kročil a Belžík, projekční kancelář za cenu 
72.000,-Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na výkon 
autorského dozoru investora stavby „Základní škola Trnava – úprava 
budovy“  firmy K Projekt Kročil a Belžík, projekční kancelář za cenu 
72.000,-Kč bez DPH.  
Usnesení č.: 26.10.2018/10a) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 26.10.2018/10) bylo schváleno 
10b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Marcely Gerychvé o 
prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 314. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní Marcely 
Gerychové dle usnesení  
č.: 28.3.2018/5r) ze dne 28.3.2018. 
Usnesení č.: 16.10.2018/10b) 
Pro: 9                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 26.10.2018/10b) bylo schváleno 
10c) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ředitelky ZŠ Trnava jako svého 
zřizovatele o čerpání z Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 
120.000,-Kč. Z důvodu oprav a výměny podlahové krytiny a malování na I. 
stupni. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s čerpáním z Fondu reprodukce investičního 
majetku ve výši 120.000,-Kč. Z důvodu oprav a výměny podlahové krytiny 
a malování na I. stupni. 
Usnesení č.: 26.10.2018/10c) 
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Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 26.10.2018/10c) bylo schváleno 
10d) Obec Trnava obdržela od obce Podkopná Lhota částku 50.000,-Kč 
v rámci uzavřené smlouvy O školském obvodu. Starosta obce navrhuje tuto 
částku převést na účet ZŠ Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s převodem částky na účet ZŠ Trnava. 
Usnesení č.: 26.10.2018/10d) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 26.10.2018/10d) bylo schváleno 
10e) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost ředitelky ZŠ na schválení 
sponzorského daru ve výši 4.500,-Kč na akci Trnavský vrch – 26. ročník. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 
4.500,-Kč na akci Trnavský vrch – 26. ročník. 
Usnesení č.: 26.10.2018/10e) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 26.10.2018/10e) bylo schváleno 
10f) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost ředitelky MŠ o schválení 
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333 – 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009330 
na částku ve výši 397.120,-Kč.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí  neinvestiční účelové dotace ze 
státního rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009330 na částku ve výši 397.120,-Kč.  
Usnesení č.: 26.10.2018/10f) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 26.10.2018/10f) bylo schváleno 
10g) Zastupitelstvo obce obdrželo výpověď z nájmu nebytových prostor 
v č. p. 18 od stávajícího nájemce paní Andrey Mozgové. 
10h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o nájem nebytových prostor 
v domě č. p. 18 od pana Jaroslava Škrabany. Obecnímu zastupitelstvu byl 
předložen návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení nebytových 
prostor v domě č. p. 18.     
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí vyhlášením výběrového řízení na obsazení 
nebytových prostor v domě č. p. 18. 
Usnesení č.: 26.10.2018/10h) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 26.10.2018/10h) bylo schváleno 
10ch) |Obec Trnava bude zastupovat na setkáních MaS Vizovicko 
Slušovicko a SDO Mikroregionu Slušovicko starosta a místostarosta obce. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zastupováním starostou a místostarostou 
obce. 
Usnesení č. 26.10.2018/10ch) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 26.10.2018/10ch) bylo schváleno 
10i) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh provádění zimní údržby 
panem Pavlem Černochem za cenu 600,-Kč/hod. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prováděním zimní údržby panem Pavlem 
Černochem za cenu 600,-Kč/hod. 
Usnesení č. 26.10.2018/10i) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 26.10.2018/10i) bylo schváleno 
10j) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vypsání výběrového 
řízení na uvolněné nebytové prostory v č. p. 18. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na uvolněné 
nebytové prostory v č. p. 18. 
Usnesení č. 26.10.2018/10j) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 26.10.2018/10j) bylo schváleno 
 
10k) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vypsání výběrového 
řízení na obsazení nového sociálního bytu v č. p. 314. 
Návrh usnesení: 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na obsazení 
nového sociálního bytu v č. p. 314. 
Usnesení č. 26.10.2018/10k) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 26.10.2018/10k) bylo schváleno 
10l) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za 
období 10/2018 a to: 
navýšení příjmů o 3.103.125,-: 
dotace kompostéry 5,- Kč pol. 4216 UZ 106515974, prodané pozemky 
714.000,- Kč odpa. 3639 pol. 3111., průtoková dotace MŠ 397.120,- Kč 
odpa 4113 UZ 103533063 a UZ 103133063, prodej akcií ČS 1.992.000,- 
Kč odpa 6409 pol. 3201 
Snížení příjmů o 1.439.301,18,-: 
dotace na sociální byt pol. 4216 UZ 107117968 73.278,85, pol. 4216 UZ 
107517969 1.245.740,33, pol. 4216 UZ 107117015 6.682,5 a pol. 4216 UZ 
107517016 113.602,5 
Snížení výdajů o 26.180.000,-: 
dotace včelaři 30.000,- Kč odpa. 3421 pol. 5222, dotace myslivci 15.000,- 
Kč odpa 3429 pol. 5222, dotace Kolík 7.000,- Kč odpa 3429 pol. 5229, 
sport děti 7.000,- Kč odpa 3421 pol. 5169, nohejbal. turnaj 2.000,- Kč odpa 
3419 pol 5229, dary 9.000,- Kč odpa 3522 pol. 5222, odpad 4350 pol. 
5223, odpa 4379 pol. 5222, opravy park 4.000,- Kč odpad 3429 pol. 5171, 
dotace hasiči 5.000,- Kč odpa 5512 pol. 5222, opravy nebyt. prostor 2.000,- 
odpa 3613 pol. 5171, zeleň v obci 9.000,- Kč odpa 3745 pol. 5169, 
investice HZ 7.000.000,- Kč odpa, investice v ZŠ 19.000.000,- Kč odpa 
3113 pol. 6121, plocha před ZŠ investice 90.000,- Kč odpa 3412 pol. 6121 
Navýšení výdajů o 4.227.120,-: 
zpravodaj 30.000,- odpa 3349 pol. 5139, dar za železo – Lyžaři 10.000,- Kč 
odpa.3419 pol. 5222, investice na sběrný dvůr 8.000,- Kč odpa 3729 pol. 
6121, vítání občánků 8.000,- odpa 3349 pol. 5492, VO investice 18.000,- 
Kč odpa 3631 pol. 6121, NO 16.000,- odpa 3721 pol. 5169, provozní 
dotace ZŠ 50.000,- Kč odpa 3113 pol. 5331, průtoková dotace MŠ 
397.120,- Kč odpa 3111 5336 UZ 103533063 a UZ 103133063, nádstavba 
v ZŠ 3.600.000,- odpa 3113 pol. 6121, práce v lese 90.000,- Kč odpa 1032 
pol. 5169 
Snížení financování 19.000.000,- úvěr pol. 8123 
Oprava UZ u soc. bytu: odpa 3612 6121 -40.000,- Kč, odpa 3612 6121 UZ 
107517969, UZ 107117968 a UZ 1071 + 40.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 
10/2018. 
Usnesení č.: 26.10.2018/10l) 
Pro: 8                                                            Proti: 0                                               
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 26.10.2018/10l) bylo schváleno 
11. Organizační záležitosti obce 
11a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ředitelky ZŠ Trnava o povolení 
výjimky zřizovatelem z počtu žáků v ZŠ dle § 23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb., 
školského zákona a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 
Dále byla předána Výroční zpráva o činnosti ZŠ Trnava.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s povolením výjimky zřizovatelem z počtu 
žáků v ZŠ dle § 23 odst. 3 zák. 561/2004 Sb., školského zákona a § 4 
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a zavazuje se k povinnosti 
hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ Trnava dle § 23 odst. 3 zák. 
č. 561/2004 Sb., školského zákona a bere na Vědomí Výroční zprávu o 
činnosti. ZŠ Trnava. 
Usnesení č.: 26.10.2018/11a) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 26.10.2018/11a) bylo schváleno 
11b) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh pověření zastupitele obce, jako 
určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. 
Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu § 47, § 
51 a § 53 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 2018-
2022. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh a pověřuje starostu obce, jako 
určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. 
Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu § 47, § 
51 a § 53 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 2018-
2022. 
Usnesení č.: 26.10.2018/11b) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 26.11.2018/11b) bylo schváleno 
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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trnava,konaného dne 26. 10. 2018, od 20:00 hodin. 
 

I. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Trnava (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 20:00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Martin Kašpárek. („dále jako 
„předsedající“).  
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, doporučenou poštou. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018 v 16:00 hod., žádný 
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Trnava zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 
nejméně 7 dní, a to od 19. 10. 2018 do 26.10.2018 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

II. Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Trnava a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
III. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu paní Evu Vajďákovou a paní Janu Chrastinovou a zapisovatelem paní Martinu Sedláčkovou. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava určuje ověřovateli zápisu paní Evu Vajďákovou a paní Janu Chrastinovou a zapisovatelem paní 

Martinu Sedláčkovou. 

Usnesení III.26.10.2018 
Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. III.26.10.2018 bylo schváleno. 

IV. Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 
s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Trnava schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

I) Volba starosty a místostarosty  
• určení počtu místostarostů 

• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
• určení způsobu volby starosty a místostarosty 
• volba starosty 
• volba místostarosty 

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
• volba předsedy finančního výboru 
• volba předsedy kontrolního výboru 
• volba členů finančního výboru 
• volba členů kontrolního výboru 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  
IV)   Diskuse 
Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. V.26.10.2018 bylo schváleno. 

Bod I - volba starosty a místostarosty 
Určení počtu místostarostů:  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava schválilo zvolení dvou místostarostů. 

Výsledek hlasování:   Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. V.4.26.10.2018 bylo schváleno. 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:  
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude 

člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
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Výsledek hlasování:   Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. V.5.26.10.2018 bylo schváleno. 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu 
způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do 
připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek 
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy 
nebyly podány. 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude 
přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po 
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva 
Jiří Dolanský navrhl zvolit do funkce starosty Martina Kašpárka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava volí starostou Martina Kašpárka 

Výsledek hlasování:   Výsledek hlasování:   Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 1 
Usnesení č. V.6.26.10.2018 bylo schváleno. 
Po zvolení starosty pokračoval stávající starosta ve vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů. Byly podány následující návrhy: Člen 
zastupitelstva Eva Vajďáková navrhl zvolit do funkce místostarosty Helenu Březíkovou a Vlastimila Bednaříka. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava volí místostarostou Helenu Březíkovou a Vlastimila Bednaříka.  

Výsledek hlasování:   Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 2 
Usnesení č. V.7.26.10.2018 bylo schváleno. 
Bod V - Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor 
musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 
nemůže být starosta, místostarosta (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný 
návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní výbor budou tříčlenné.  

Výsledek hlasování:   Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. V.8.26.10.2018 bylo schváleno. 
Volba předsedy finančního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující 
návrhy: Člen zastupitelstva Jana Chrastinová navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru .Jiřího Dolanského. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava volí předsedou finančního výboru Jiřího Dolanského. 

Výsledek hlasování:   Pro 8      Proti  0       Zdrželi se  1 
Usnesení č. V.9.26.10.2018 bylo schváleno. 
Volba předsedy kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující 
návrhy: Člen zastupitelstva Tomáš Hubáček navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Petra Chmelaře. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava volí předsedou kontrolního výboru Petra Chmelaře 

Výsledek hlasování:   Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 1 
Usnesení č. V.10.26.10.2018 bylo schváleno. 
Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem kontrolního výboru Tomáše Hubáčka a Evu 
Vajďákovou a dále navrhl zvolit členem finančního výboru Adama Páleníčka a Janu Chrastinovou 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Trnava volí členy finančního výboru Adama Páleníčka a Janu Chrastinovou. 

Výsledek hlasování:   Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 2 
Usnesení č. V.11.26.10.2018 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Trnava volí členy kontrolního výboru Tomáše Hubáčka a Evu Vajďákovou. 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 2 
Usnesení č. V.12.26.10.2018 bylo schváleno. 

Bod VI – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 
Sb. v platném znění, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 
1.534,-Kč, a to ode dne 26. 10. 2018. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 
zákona o obcích) ve výši 10.000,-Kč.  Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska. Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna 
za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši 3.068,-Kč a 2.557,-Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce 
předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).  Starosta jako uvolněný člen zastupitelstva je odměněn dle přílohy 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve výši 51.135,-Kč. 

 Návrh usnesení: 

1) Zastupitelstvo obce Trnava v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon 

jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:                                                   

místostarosta                                                 10.000,- Kč, 

předseda výboru                3.068,- Kč, 

člen výboru                                                       2.557,- Kč, 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí   1.534,- Kč, 

(uvolněný starosta                                      51.135,-Kč). 

Zastupitelstvo obce Trnava neposkytne odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce  jako součet měsíčních odměn 

stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1). 

3) Zastupitelstvo obce Trnava v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za 

výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

 V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.  

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, 

předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  

Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. VI.13.26.10.2018 bylo schváleno. 
 

Oslavy 650 let od první písemné zmínky 

Druhý zářijový víkend jsme oslavili 650 let od první písemné zmínky o naší obci Trnava. Oslavy začaly v dopolední 
mší, kterou vedl náš rodák Pavel Barbořák. Zároveň byla otevřena k prohlídce věž kostel a s podrobným výkladem 
Lukáše Hanulíka a velká zasedací místnost obce, kde probíhala výstava malířských a řezbářských uměleckých děl 
našeho bývalého ředitele Základní školy pana Aloise Gerycha. Kurátorkou výstavy byla jeho žena paní Vlasta 
Gerychová. V ZŠ probíhala výstava „Jak se žilo“, tedy přehlídka praktický předmětů a fotek z historie naší obce. Kdo 
chtěl, měl možnost si prohlédnout zemědělskou techniku, kterou zapůjčil pan Pavel Černoch a Zdeněk Bořuta. 
K vidění byl i hasičský speciál MAN který přivezli hasiči až z Chropyně. Tento speciál je v současné době to nejlepší, 

co lze ve Zlínském kraji spatřit. Velmi pěkně měl svou prezentaci připravenou umělecký 
řezbář Martin Bořuta, který v závěru oslavy předvedl, co vše lze vyřezat za jednu 
hodinu. Perfektně měly prezentace připraveny všechny složky působící v naší obci. 
V parku se prezentovali naši myslivci 
s výstavou trofejí a výcvikem 
loveckých psů. Klub včelařů představil 
chov včel a stáčení medu.  Hlavní část 
oslav se odehrávala na travnaté ploše 
před tělocvičnou a na hřišti s umělou 
plochou, kde byly umístěny stoly a 
velkokapacitními stany s podiem. 
Michaela Dolanská představila kroužek 
orientálních tanců.  
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Radek Soukup odborně hovořil o problematice střelby ze vzduchových zbraní. Volejbalový klub Orfeus se 
prezentoval výbornou škvarkovou pomazánkou. Volejbalový klub 1. STS Trnava se vyšvihl s grilovanými žebry a 
hermelínem. SK Lyžařský klub ohromil fantastickými francouzskými palačinkami. Klub rodičů a přátel ZŠ Trnava 
předvedl naprosto skvělý štrúdl s kávou. TJ Sokol Trnava zabodoval párkem v rohlíku a hlavně v závěru oslav jim 
nedošlo pivo. SDH Trnava měl standardně velmi výborné langoše. Kdo přišel za zábavou, tak mohl vidět čarování s 
bublinami Bubbleshow, mistrovské skoky týmu HOPsej na všech možných hopsadlech, požární útok mladých hasičů, 
zatančit si a poslechnout kapelu ABBA ROCK SHOW live band, dechovou kapelu Trnkovjanku nebo zaskotačit s DJ 
PITRSEM. Děti své umělecké schopnosti a zručnost mohly vyzkoušet v dílničkách, ozdobit svůj obličej různými 
obrázky a tetováním foukanými barvami. Pro dospělé i děti byly přichystány k vyzkoušení všechny různé druhy 
hopsadel a projížďky na koních pana Lajdy.  

Chci poděkovat všem, kteří se účastnili organizace akce, především kulturní komisi obce. 

Martin Kašpárek 
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Oslavy 100 let vzniku ČSR 

Dne 26. 10. 2018 proběhly tradiční oslavy vzniku Československé republiky. 
Tentokrát tradiční oslavy probíhaly v areálu Mateřské školy a myslím si, že se 
velmi povedly. Nechybělo tradiční pasování prvňáčku na čtenáře, přehlídka vyřezávaných dýní, nechyběla dechovka, 
velmi chutné klobásky, grog a v neposlední řadě lampiónový průvod. Novinkou bylo vysazení lípy svobody, kterou 

naší obci věnovala Nadace Partnerství. Lípa k oslavám 80 let 
ČSR je vysazena před tělocvičnou ZŠ. Chtěl bych velmi 
poděkovat paní ředitelce mateřské školy, paní Marcele 
Hanulíkové, kulturní komisi, hasičům a všem z Klubu rodičů a 
přátel Základní školy Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová knihbudka 

Díky Martinu Bořutovi přibyla do našeho parku před základní 
školou knihbudka. Normální návštěvníci parku si mohou krátit 
dlouhou chvíli četbou. Ty nenormální návštěvníky parku žádám, 
aby ji neničili.  

 

 

Zlínský kraj ocenil sedmnáct dobrovolníků věnujících se mládeži 

Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase 
dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s 
dětmi a mládeží, ocenili 3. 12. 2018 v Baťově vile ve Zlíně 
představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím 
Čunkem. Ocenění pracovníci převzali pamětní medaile, 
pamětní listy a upomínkové předměty. Mezi oceněnými je i 
paní Eva Vajďáková za práci s dětmi v SDH Trnava. Obec 
Trnava gratuluje s přáním „nenech se otrávit a vytrvej“! 
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Pamětní deska bratrů Kalivodů 

U příležitosti 650 let od první písemné zmínky o 
naší obci a stoletého výročí vzniku ČSR byla 
vydána publikace popisující historii naší obce. 
Publikace vychází z původní brožury, kde jsou 
jednotlivé kapitoly rozšířeny o nové poznatky. A 
právě při badatelské činnosti paní Mgr. Kamily 
Nečasové, která zpracovávala obě publikace, zjistila 
v archivech, že naši tři spoluobčané byli zavražděni 
nacistickým režimem v samém závěru války. 
Největší tragédií je to, že všichni tři bratři byli 
zavraždění během 30 dnů a to v rozmezí od 
15. února do 13. března 1945.  

 
Nenápadní hrdinové – ukázka z publikace Trnava od Mgr. Kamily Nečasové 

Při studiu dobových dokumentů však můžeme narazit na zmínky o dalších válečných obětech z Trnavy. V památníku 
četnické stanice ve Slušovicích je poněkud nepřesný záznam o Miloslavu Kalivodovi, který měl zahynout 
v koncentračním táboře. Při dalším pátrání jsme s překvapením zjistili, že šlo dokonce o tři bratry Kalivodovy – 
Aloise, Jaroslava a Miloslava. Zatímco na trnavské pamětní desce jejich jména scházejí, pomník padlých ve 
Slušovicích uvádí z Trnavy kromě Eduarda Pavelky a Jaroslava Bečici i Miloslava Kalivodu. Důvodem, proč se na 
osudy dalších trnavských válečných obětí pozapomnělo, mohlo být odstěhování příbuzných brzy po válce do České 
Vsi u Jeseníku v rámci osidlování pohraničí. Připomeňme si proto alespoň stručně osud bratří Kalivodů. 

Alois Kalivoda se narodil 23. listopadu 1918 v Trnavě, jako nejstarší syn domkáře Jaroslava Kalivody a Aloisie, 
rozené Vičíkové. Později žil s rodiči a sourozenci Jaroslavem (narozen 12. listopadu 1920) a Miloslavem (narozen 21. 
listopadu 1922) na č. p. 103. Pracoval jako zemědělský dělník Bakalova hospodářství v Holešově a během války se 
zapojil do partyzánského hnutí na Slovensku, kde měl být zatčen gestapem. Jak po válce vypověděl svědek Josef 
Gajdošík, přišlo gestapo Aloise Kalivodu nejprve zatknout 7. prosince 1944 do Trnavy, ale v domě zastihlo pouze 
bratry Jaroslava a nemocného Miloslava, dělníka ve zlínské firmě Baťa. Oba byli zatčeni kvůli podezření 
z přechovávání zbraní a spolupráci s partyzány, převezeni do Zlína a následně Uherského Hradiště. O Miloslavovi 
víme, že zde byl vězněn asi do 17. ledna 1945. Do 22. ledna 1945 pobýval v Brně, odkud byl transportován do 
koncentračního tábora Flossenbürg. Podle svědeckých výpovědí zemřel při pochodu smrti asi v polovině března 1945. 
Manželka Miloslava Kalivody Marie, rozená Bělíčková, s níž se oženil 20. listopadu 1943, se s dalšími příbuznými po 
válce odstěhovala do pohraničí, ale později se do Trnavy vrátila a dožila zde. Roku 1964 byla Miloslavu Kalivodovi 
při příležitosti 20. výročí Slovenského národního povstání udělena in memoriam Pamětní medaile prezidenta 
republiky. 

Stopa staršího bratra Aloise zatčeného snad na Slovensku se znovu objevuje v Brně, kde byl vězněn v Kounicových 
kolejích a se vší pravděpodobností v únoru 1945 popraven. Poslední z bratrů Jaroslav nejprve sdílel osudy se svým 
bratrem Miloslavem při věznění v Uherském Hradišti a Brně, odkud stejně jako Miloslav putoval do koncentračního 
tábora ve Flossenbürgu, odkud byl ale dále transportován do Oberstraubingu, kde pravděpodobně zemřel.  

Řada místních také podporovala partyzány a mnozí na to doplatili zatčením. Z archivních dokumentů víme o těchto: 
Josef Gajdošík, František Gerych, Josef Matušinec, Julie Mikerásková, Florián Pavelka, Josef Pavelka, Rudolf 
Vajdák, František Volčík, Josef Vičík, Vincenc Sedláček, Jaroslav Sedláček, Adolf Tomšů, Eduard Pavelka, Miloslav 
Kalivoda. Informace nejsou zřejmě zcela přesné, někteří nebyli v četnickém památníku jmenováni, ačkoli 
v dokumentech Státního úřadu pro válečné poškozence je jejich činnost popsána a doložena. 
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Jarmark Mikroregionu ve Slušovicích 2018 

 

Tak jako minulý rok, i letos reprezentovaly naši obec na 
Jarmarku ve Slušovicích naše lyžařky Bohumila 
Chmelařová a Lenka Vajďáková podporované 
Vlastimilem Bednaříkem. Kdo si nepřišel na palačinku, 
tak udělal velkou chybu. 

 

 

Setkání seniorů 

9. prosince se opět po roce setkali naši senioři,  na tradičním vánočním posezení. Starosta obce je všechny  srdečně 
přivítal, poděkoval jim za práci, kterou pro obec odvádějí, popřál jim pohodové svátky a v příštím roce hlavně hodně 

zdraví, elánu a pohody. 

Poté, se svým vánočním pásmem, plných koled a vánočních písní, vystoupily děti z mateřské 
školy, pod vedením paní ředitelky Marcely Hanulíkové, jenž je provázela na kytaru a paní 
učitelky Jany Důbkové, která jim svým zvučným  hlasem pomáhala. O další zábavu se 
postaral pan Zapletal, harmonikář z Bohuslavic u Zlína, jenž svým hraním strhl všechny 
přítomné ke společnému zpěvu. Všichni v sále si užili příjemnou vánoční pohodu. 

Těšíme se, že i příští rok bude toto setkání probíhat v přátelské atmosféře a opět se sejdeme 
v tak hojném počtu. 

Děkujeme sociální komisi za organizaci zdařilé akce.  

Tvář rozzářenou radostí a pokojem Vám přejeme do nového roku. 

Helena Březíková 

BAZÁREK NA TRNAVĚ 

 

Ve dnech 23.-24.11.2018 proběhl na obecním úřadu prodej věcí podzim - zima pro 
děti. Tato akce sklidila úspěch od maminek. Můžete počítat s tím, že v měsíci březnu 
bude probíhat další a to jaro – léto. Bazárek je pod záštitou kulturní komise Trnava. 
Chci poděkovat všem co se na této akci podíleli.  

Eva Vajďáková 

 
Naše škola – naše radost II  

 

Dne 1. 5. 2018 zahájila MAS Vizovicko a Slušovicko realizaci projektu MAP II (místní akční plán) s názvem Naše 
škola – naše radost II, který bude navazovat na projekt MAP I, bude financován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

MAP II se má stát produktem spolupráce partnerů v území na Vizovicku a Slušovicku, který stanovuje priority a 
jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, 
lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Hlavním přínosem tohoto projektu bude 
budování a rozvoj systému komunikace mezi zapojenými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území Vizovicka a 
Slušovicka. 

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území Vizovicka a Slušovicka a podpořit 
intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních 
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školách (i uměleckých) tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně 
organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné plánování, vzdělávání a plánování 
partnerských aktivit po následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb vyhodnocování přínosů 
spolupráce. 

Důraz bude při realizaci projektu kladen na podporu pedagogických pracovníků, vč. vedoucích pedagogických 
pracovníků, a to především formou vzdělávání, síťování se zkušenými kolegy a podporou spolupráce škol, 
vzdělávacích a kulturních center, např. knihoven, mimoškolních vzdělávacích center a neziskovými organizacemi, a to 
v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.Dílčími cíly projektu 
budou: systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování, orientace na 
inkluzivní vzdělávání, zvyšování čtenářské a matematické (pre)gramotnosti, posilování vztahu k přírodě podporou 
polytechnického vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a na území Vizovicka 
a Slušovicka a zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a 
využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. 

Ing. Marie Ponížilová, MAS Vizovicko a Slušovicko 

Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku 

Je za námi první půlrok realizace projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a 
Slušovicku, který je financován z OP Zaměstnanost. Tento projekt realizuje MAS Vizovicko a Slušovicko a město 
Vizovice je jeho partnerem. 

V prvních měsících realizace projektu byly zpracovány 3 dokumenty, které stanovují principy procesu komunitního 
plánování sociálních služeb na území ORP Vizovice. Jedná se o Základní listinu KPSS (vymezuje pravidla, kterými se 
proces KPSS na daném území bude řídit), jednací řád pracovních skupin a jednací řád řídící skupiny (stanovují 
pravidla, kterými se PS a ŘS budou řídit).  

Účastníci projektu, dle jejich zájmu, byli na nominování do řídící skupiny a pracovních skupin. Řídící skupina byla 
stanovena na počátku realizace projektu, a to na principu triády, bude zde zastoupená skupina uživatelů, poskytovatelů 
a zadavatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny byly rozděleny na seniory a zdravotně postižené, rodiny s dětmi a 
osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Proběhla první část revize platného komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vizovice. Tuto revizi provedly 
pracovní skupiny a řídící skupina. Dosavadní komunitní plán byl podroben zkoumání v rámci jednání jednotlivých 
pracovních skupin; došlo ke zmapování, kolik z plánovaných aktivit bylo uskutečněno. Každá pracovní skupina 
vypracovala pracovní verzi vyhodnocení komunitního plánu pro svou cílovou skupinu. Tyto pracovní verze byly 
představeny řídící skupině, která provedla připomínkování a doplnění. 

Uskutečnilo se také veřejné setkání a první vzdělávací seminář. První veřejné setkání se uskutečnilo dne 28. 2. 2018 v 
Kavárně kulturního domu ve Vizovicích. Cílem prvního setkání bylo seznámit širokou veřejnost se záměrem projektu, 
ale také s významem a smyslem komunitního plánování. Účastníci setkání také hlasovali o nejlepší Logo komunitního 
plánování sociálních služeb. Do výtvarné soutěže se zapojili žáci ze ZŠ Veselá a ZŠ Všemina. Nejlepší logo bylo 
oceněno poukazem do multikina GOLDEN APPLE CINEMA ve Zlíně. Výherkyně byly dvě, protože na vítězném 
logu pracovaly společně.  

Logo KPSS 

Dne 7. 6. 2018 se uskutečnil první vzdělávací seminář. Tématem semináře 
byly Principy a cíle komunitního plánování. Pro účastníky semináře byla 
připravena detailní prezentace a studijní opora. Absolventi obdrželi 
osvědčení o absolvování semináře. 

V následujících měsících nás čeká dokončení revize stávajícího 
komunitního plánu a analýza sociální situace v ORP Vizovice. Více 
informací naleznete na stránkách http://www.masvas.cz/komunitni-
planovani-socialnich-sluzeb/. 

Ing. Marie Ponížilová, MAS Vizovicko a Slušovicko 
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Zprávičky z mateřské školičky 
 

          ,,Motýlci se jmenujem,                                       ,,My jsme, třída Soviček,  
            ve školce se radujem,                                         třída chytrých hlaviček, 
            budeme si spolu zpívat, hrát,                              budeme si spolu zpívat, hrát, 
            do školky se těšívat.“                                          do školky se těšívat.“ 

 

Dovolte, abych Vás tentokráte přivítala slovy 
hymny naší školičky, jejíž obsah jasně vystihuje, s 
jakou radostí jsme se pustili do nového školního 
roku, plného očekávání, čitelného nejen z očí dětí, ale i všech dospělých, kteří mají s naší školou co dočinění. 

Jako každý rok se všichni zaměstnanci s chutí pustili do velkého úklidu a 
příprav celé budovy, a věřte mi, že se opravdu pořádně činili. Obětavá 
práce celého kolektivu  a ochota všech zaměstnanců, přiložit ruku k dílu, se 
každoročně promítne ve vzorně připravené budově, která letošní rok 
otevřela svoji náruč pro 13 nových dětí a 26 dětí, docházejících do 
mateřské školy již minulý školní rok. Touto cestou bych chtěla celému 
kolektivu poděkovat za vše, co pro školku dělají, nicméně tentokráte bych 
vyzdvihla poděkování paní kuchařce Aničce – ve školce vaří 

neuvěřitelných 30 let a věřte mi, že strava, připravovaná jejíma 
rukama a srdcem, vykouzlí úsměv na tváři a slastný pocit v bříšku 
všech strávníků :). 

V letošním roce se nám opět podařilo uspět v 
Operačním programu výzkum, vývoj, 
vzdělávání a získat dotaci ve výši 397 120,- 
Kč z evropských fondů,a to zejména na 
pokrytí platu chůvy, na pořádání projektových 

dnů pro děti a jejich rodiče a na další vzdělávání pedagogických zaměstnanců v oblastech 
čtenářské a matematické pregramotnosti, inkluze a osobního profesního rozvoje 
pedagogických zaměstnanců, dotace bude dále využita na nákup didaktického materiálu 
či dalších potřebných pomůcek, potřebných ke zkvalitnění výchovně – vzdělávací práce s 
dětmi. Realizace projektu bude probíhat od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020. 

Nadále pracujeme se školním vzdělávacím programem ,,Pohádkový svět aneb jak to bylo 

pohádko“ - ŠVP je každoročně vyhodnocován a aktualizován. Pohádkami jsou děti 
vhodně motivovány k činnostem a tím pádem k naplňování kompetencí, jichž by dítě 
mělo dosáhnout před nástupem do základní školy. Snažíme se co nejvíce spolupracovat s 
rodiči – ať již společnými akcemi pro děti a jejich příbuzné, dále rozhovory, 
sponzoringem, pomáháme s logopedickou intervencí, úzce spolupracujeme s rodiči, 
jejímž dětem byla přiznána podpůrná opatření atd. Dále spolupracujeme s MAS Vizovice 
a využíváme nejen nabídek polytechnického vzdělávání pro děti, ale i možnosti účasti na 
vzdělávacích akcích pro zaměstnance. Všichni se již nedočkavě těšíme na podzimní 
slavnost na školní zahradě a na lampionový průvod, na zpívání u stromečku a vánoční 
posezení s nadílkou a na další společné akce, které nás tento školní rok čekají. 

A co všechno jsme již za dva měsíce stihli? Školní rok jsme zahájili schůzkou pro rodiče, 
vyšetřili nám očička, paní fotografka nás zvěčnila na překrásné vánoční fotografie, zhlédli 

jsme pohádku ,,Truhlík a Truhlička“, v centru Veronica 
Hostětín jsme si vlastnoručně vyrobili jablečný mošt a na letišti 
Bílá Hlína nás přivítali milí lidé a dovolili nám nahlédnout do 
hangárů, dokonce jsme si v kokpitu letadla chvíli zahráli na 
piloty.  

Děkuji Vám za čas strávený při čtení těchto řádků. Přeji Vám 
všem krásné a pohodové podzimní dny a nezapomeňte, že 
dveře naší školičky jsou pro Vás kdykoliv otevřené. 

Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava 



 Trnavský zpravodaj 
  

29 
 

Z naší základní školy 
Školní rok 2018/2019 jsme začali slavnostním nástupem ve 
školní tělocvičně. V minulých letech probíhalo toto zahájení na 
školním dvoře. Tento den však bylo výjimečně deštivo, a tak 
jsme se sešli v tělocvičně. Vůbec nám to nevadilo, protože jsme 
se mohli všichni přesvědčit, jak proběhla prázdninová úprava 
tělocvičny. Máme zde nové osvětlení, snížený strop a tělocvična 
je opatřena panely pro zlepšení místní akustiky. Přivítali nás 
hosté – pan starosta Martin Kašpárek s paní místostarostkou 
Helenou Březíkovou, místní farář O. Mariusz Sienkowski a 
spousta rodičů. V první třídě jsme letos uvítali 18 prvňáčků – 
máme velkou radost – a v celé škole máme 135 žáků.  

V září začala velká rekonstrukce  školní budovy, která potrvá 
celý školní rok. Dojde k modernizaci půdních a sklepních 
prostor, kde vzniknou odborné pracovny – jazyková učebna, dílny, učebna environmentální výchovy a přírodopisu. Po 
dobu tohoto období je potřeba dodržovat bezpečnostní opatření nejen ve škole, ale i v nejbližším okolí.  

Opakovaně tedy všechny prosím, aby ke vstupu do budovy používali vchod u tělocvičny.  

Aktivně jsme se zapojili do oslav první písemné zmínky o Trnavě, 
kdy v rámci Dne otevřených dveří ve škole byla nabídnuta 
prohlídka naší školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy, ve 
kterých se v současné době učíme, ale i zalistovat a zavzpomínat  
nad školními fotokronikami.  

Starší žáci byli na exkurzi v Archeoskanzenu na Modré a mladší 
děti na Lešné.   

Proběhl tradiční přebor v přespolním běhu Trnavský vrch pro starší 
i mladší žáky a letos naše škola výjimečně pořádala i krajské kolo 
tohoto prestižního závodu. 

Kromě řádné výuky probíhá od října činnost kroužků, kde žáci naší školy mohou smysluplně trávit volný čas. 

Helena Vývodová 

Tábor Ve stínu pyramid 2018 

Letní prázdniny nám už bohužel skončily a s nimi i tábor, bez kterého si už 
někteří nedokáží představit léto. Letošní ročník na Kamínkách, s tématem 
Egypta, faraonů a mumií, byl plný dobrodružství a radosti.  

Osm nejstatečnějších skupin strážců Egypta putovalo za Veleknězem, který 
jako jediný mohl zastavit zlo, řítící se na Egypt v podobě mumie krutého vládce 
Pyrama. Jejich úkolem bylo sbírání glyfů a pro ty nejšikovnější skupiny byly 

odměnou ještě mocné 
artefakty, které jim 
při jejich úsilí mohly pomoci. Na cestě za Veleknězem se 
strážci zúčastnili pouštních závodů na velbloudech, stavěli 
chrámy, které však museli kvůli výstavbě Asuánské 
přehrady přemístit. Dále strážci navštívili tržiště Bezi-Bezo 
a Kasino v Káhiře. Jednou ze zastávek na cestě strážců se 
stala rozhledna Brdo, odkud byl, díky skvělému počasí, 
krásný výhled na okolí. Překvapením pro nás vedoucí se 
stalo vystoupení pro Kleopatru, které si připravily všechny 
skupinky společně. Samozřejmě nechybělo ani večerní 
zpívání a hra na kytaru. Na konci všechny skupinky 
společně s Veleknězem překonaly mumii. To však zdaleka 
nebyl konec. Mumie při svém poražení seslala na strážce 
Egyptské rány, které jim změnily průběh posledního dne.  
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Milým překvapením pro táborníky byla návštěva pana Karla 
z Monoski Zlín, který si pro nás připravil povídání a netradiční 
aktivity. Ukázal nám, že i handicapovaní lidé mohou jezdit na lyžích 
a na kole a dělat stejné věci jako my ostatní. Dalším překvapením 
byla návštěva paní z Golfového klubu Slušovice, která nás seznámila 
s tímto nevšedním sportem. Také nás učila základnímu postavení, 
správnému držení hole a pravidlům golfu. Pro spoustu táborníků to 
bylo něco nového. Myslím však, že největší radost dětem udělal 
klobouk, který dostal každý jako sponzorský dar od rodičů táborníka. 

Nejvíce glyfů při putování získali Skarabové, jen o pár glyfů méně 
posbírali Sfingafové, dále Pouštní ťavy, Jehlani, Kleopatřina spása, 
Kleopatři, Píseční nomádi a nejméně bodů obdrželi Tutanchámovci. 

Celé putování jsme si všichni jistě užili, poznali jsme spoustu nových 
kamarádů, zažili mnoho srandy a dobrodružství a společně překonali 
zlo. Pokud si chcete připomenout táborové chvíle, podívejte se na 
www.taborytrnava.rajce.idnes.cz 

Děkujeme všem strážcům, že s námi putovali a už teď se těšíme na 
příští táborové shledání. 

Za táborové vedoucí 
Pavel Gerža 

Podřevnická liga zahájila svůj druhý ročník. 

V letošním roce jsme se opět zapojili do sportování 
vesnických škol našeho regionu. Na popud slušovické 
základní školy a jejich tělocvikářů jsme si loni vyzkoušeli 
několik společných soutěží a pro letošní rok vytvořili dobrý 
základ pro pravidelné celoroční sportování  a setkávání 
našich žáků. Tohoto sportovního projektu se účastní školy 
z Fryštáku, Štípy, Kašavy, Želechovic a z Trnavy. Každý 
měsíc se koná na jedné ze škol jiná soutěž.  

V září 2018 jsme do tohoto soutěžení zahrnuli výsledky 
Trnavského vrchu, tedy soutěž žáků II. stupně. Druhou akcí byla 9. 
října 2018  poprvé atletika pro nejmenší, které se zúčastnili  žáci 1.-
3. třídy. Ve Slušovicích se konal atletický čtyřboj.  Běhalo se 60m a 
500m, skákalo se do dálky a házelo kriketem. Na závěr běžela 
čtyřčlenná družstva štafety. Třeťák Štěpán BERNÁTEK byl na 
třetím místě ve vytrvalostním běhu na 500m, pátý skončil ve 
sprintu. Jeho spolužačka Anička VOGETANTZOVÁ obsadila třetí 
místo v hodu míčkem a čtvrté ve sprintu V tomto běhu byla na 
pátém místě Rozárie ŠTĚPANÍKOVÁ rovněž ze 3. třídy. Čtvrtým 
reprezentantem naší školy byl v této kategorii Jiří SUCHÁNEK.  

V kategorii žáků 4.–5. třídy byl páťák Šimon BEČICA třetí ve 
skoku dalekém a pátá místa obsadil ve sprintu i ve vytrvalostním 
běhu. V atletickém čtyřboji skončil ve své kategorii na pěkném 
pátém místě a stal se tak naším nejúspěšnějším závodníkem 
slušovického atletického dopoledne. V této kategorii dále závodili a 

sportovní zkušenosti sbírali páťáci Dominik PECHÁČEK, Adéla HRABICOVÁ a Nikol VRLÍČKOVÁ. 

Ve středu 7. listopadu 2018 odjeli čtyři hoši a dvě dívky za II. stupně na turnaj ve stolním tenise do Želechovic. 
Největšího úspěchu dosáhla Eliška HLOŽKOVÁ, žákyně 8. třídy, která ve své kategorii jako jediná z našich stála na 
stupních vítězů. Obsadila krásné třetí místo! Sedmačka Barbora UHLÍŘOVÁ byla na pěkném čtvrtém místě.  Mezi 
hochy byla konkurence jako hrom! Naši stolní tenisté na přední umístění nedosáhli.  

V pátek 7. prosince proběhne na naší škole v Trnavě velký turnaj v ringu žáků II. stupně. Zde se nám v loňském roce 
dařilo, tak nám držte palce! V lednu nás čeká vybíjena žáků 4. - 5. tříd ve Štípě. V hodinách tělesné výchovy pilně 
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trénujeme. V únoru bude badminton v Kašavě. Zájemci se připravují v kroužku badmintonu s paní učitelkou A. 
PAVELKOVOU. Florbalový turnaj dívek se bude konat v březnu ve Štípě. Našim děvčatům se tato hra líbí a věřím, 
že se na ni dobře připravíme v hodinách TV. V dubnu si zahrají florbal ve Slušovicích starší hoši. Škoda, že nás na 
tréninky chodí tak málo. Předposledním soupeřením bude přespolák v Kašavě, který bývá již tradičně v květnu. Celá 
Podřevnická liga  se uzavře v červnu v Želechovicích, kde se seznámíme s novou kolektivní hrou kin-ball.  

Mgr. Lubomír Vývoda, učitel TV 

Trnavský běh s podporou Zlínského kraje. 

V letošním roce pořádala ZŠ Trnava ve středu 26. září 2018 již 26. ročník okresního přeboru v přespolním běhu a o 
týden později, ve čtvrtek 4. října 2018, poprvé na našich tratích vyběhli vítězové okresních přeborů. V Trnavě se konal 
poprvé krajský přebor. Oba závody provázelo krásné podzimní slunečné počasí.  

Okresního přeboru se účastnilo 17 škol zlínského okresu a ve čtyřech kategoriích závodilo 156 závodníků. V kategorii 
mladších žáků vyhrál Mikis Kotopulos ze ZŠ Emila Zátopka Zlín, druhý byl Ondřej Navrátil ze ZŠ Štípa a třetí Štěpán 
Palla ze ZŠ Halenkovice. Nejlepším domácím závodníkem byl František Holík, který doběhl v silné konkurenci na 
pěkném 20. místě.  V závodu mladších žaček zvítězila  Mariána Vaňáčová ze 2. ZŠ Napajedla, druhá byla Tea 
Vyorálková ze ZŠ Štípa a na třetím místě skončila Vendula Valeriánová ze ZŠ Emila Zátopka Zlín. V první dvacítce 
se umístily i dvě domácí závodnice – Aneta Geržová (13.) a Aneta Chrastinová (18.). Závod starších dívek opanovala 
Zuzana Zouharová ze ZŠ Slovenská, druhá byla Simona Horáková ze ZŠ Mánesova Otrokovice a třetí místo patří 
Magdě Mazalové ze ZŠ Štípa. Nela Sedláčková z Trnavy obsadila 26. místo. V prestižní kategorii starších hochů, 
která se běží na dvě kola, zvítězil s velkým náskokem David Šimek z 2. ZŠ Napajedla, na druhém místě skončil Adam 
Hustý ze ZŠ Emila Zátopka a třetí byl David Chlebík ze ZŠ TGM Otrokovice. Skvělého výsledku dosáhl domácí 
běžec Kryštof Žůrek, který vybojoval 10. místo! Po třech letech máme opět umístění v první desítce.  

Pořadí škol napříč kategoriemi bylo následující: 

1. 2. ZŠ Napajedla 
2. ZŠ Štípa 
3. ZŠ Emila Zátopka Zlín 
4. ZŠ Slovenská Zlín 
5. ZŠ Fryšták 
6. ZŠ Trnava 

Před koncem školního roku byla naše škola oslovena paní Zálešákovou z okresní rady AŠSK (Asociace školních 
sportovních klubů) s nabídkou uspořádat krajské finále v přespolním běhu, které se dlouhé roky konalo v Bystřici pod 
Hostýnem. Ve škole jsme se domluvili a s pořadatelstvím souhlasili. S využitím našich dlouholetých zkušeností 
s organizováním okresního přeboru nás nemohlo nic překvapit. Aby byla soutěž kvalitně zabezpečena, rozhodli jsme 
se zajistit pro závodníky čipový systém, který zabezpečí přesné měření časů jednotlivých běžců, tak jak se to děje na 
jiných velkých závodech. Tuto moderní technologii nám poskytl, na závody přivezl a zdárné fungování zajistil pan 
Robert Šperka z firmy Běhy Zlín. Navíc jsme požádali o spolupráci Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského 
kraje, p.o., takže o zdraví závodníků pečovali odborníci na slovo vzatí. S financováním těchto služeb nám vyšel vstříc 
Krajský úřad Zlínského kraje – odbor školství, mládeže a sportu.   

Krajského finále se zúčastnilo v šesti kategoriích 166 závodníků ze 16 škol zlínského kraje. Do republikového finále 
se postupovalo ve čtyřech kategoriích. Ve starších žácích postoupili fotbalisté ze ZŠ sportovní z Uherského Hradiště. 
Ostatní tři běhy (starší žačky, dorostenky a dorostenci) suverénně ovládli studenti  Gymnázia Františka Palackého 

z Valašského Meziříčí. V jednotlivcích se umístili na předních místech také 
závodníci zlínského okresu. V mladších žákyních potvrdila své kvality z okresního 
přeboru a opět vyhrála Mariána Vaňáčová ze ZŠ Napajedla, na druhém místě byla 
Natálie Hladká ze ZŠ Emila Zátopka Zlín. Mikis Kotopulos, vítěz okresního 
přeboru,  z téže školy obsadil mezi mladšími žáky pěkné druhé místo. Ve starších 
žákyních byla na třetím místě Zuzana Zouharová ze ZŠ Slovenská Zlín a mezi žáky 
téže kategorie byl třetí Dávid Šimek  ze ZŠ Napajedla. 

Oba závody dopadly velmi dobře. Poděkování patří určitě Obecnímu úřadu Trnava, 
firmám Ganas Zlín, Elzvo Trnava, Fagus Trnava, panu O. Hanáčkovi z Trnavy, 
SRPŠ při ZŠ Trnava, panu M. Zbořilovi z Mladcové, AŠSK Zlín, krajskému výboru 
AŠSK a samozřejmě všem žákům a pedagogům ZŠ Trnava, kteří se podíleli na 
organizaci našich závodů.  

Mgr. Lubomír Vývoda, učitel TV 
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Naše běžecké jubileum 

Ve čtvrtek 27. září 2018 se konal již dvacátý ročník přespolního běhu pro naše malé spolužáky. Aby jim nebylo líto, 
že běhají jenom žáci druhého stupně, začali jsme v roce 1998 pořádat běh i pro žáky prvního stupně s přiléhavým 
názvem Ve stopě Trnavského vrchu.  Dříve se běhalo od školky k Polaštíkům, kde je cíl velkého běhu. V loňském 
roce jsme se pokusili závody zatraktivnit jak pro závodníky, tak pro přihlížející a fandící diváky. Uspořádali jsme běh 
pro nejmenší v areálu venkovního hřiště a v blízkém okolí školy. V podstatě celá trasa je viditelná z jednoho místa. 
Výsledky se vyhlašují na hřišti hned po doběhnutí každé kategorie. Vše je přehledné a pro organizátory se mnohé 
zjednodušilo. 

Na závody přijíždí pravidelně blízké základní školy z Veselé, Neubuzi, Všeminy,  Kašavy, Lukovaa z Fryštáku. 
V každém ročníku běží zvlášť hoši a zvlášť dívky. Mámeli-li na prvním stupni pět tříd, uvidí diváci pokaždé deset 
běhů. 

V letošním jubilejním ročníku jsme dosáhli několika velmi pěkných výsledků. Hned v prvním běhu děvčat z 1. Třídy 
byla na skvělém druhém místě Vanesa VAJĎÁKOVÁ a čtvrtá skončila NELA BŘEZÍKOVÁ. V následujícím závodě 
prvňáků kluků to bylo ještě lepší! Zvítězil Ada MAHĎÁK a druhý doběhl Eliáš OŠKERA. Pěkné šesté místo obsadil 
Jakub MINAŘÍK. To bylo radosti! Dalšího skvělého umístění jsme dosáhli ve čtvrtém běhu, kde zvítězil Daniel 
DĚDEK a třetí byl David DROBĚNA, žáci druhé třídy. Na pěkném sedmém místě doběhl Antonín VRANÍK. 

Mezi třeťačkami byla Karolína DŮBKOVÁ na sedmém místě, z chlapců byl na šestém místě Štěpán BERNÁTEK, 
osmý doběhl Jirka SUCHÁNEK  a desátý Matouš MARUŠÁK. Kateřina KAŠPÁRKOVÁ, žákyně čtvrté třídy 
doběhla na sedmém místě, Jana BEDNAŘÍKOVÁ obsadila desáté místo. Skvělé druhé místo obsadil ve svém závodě 
její spolužák Michal UHLÍŘ. Sedmý skončil Tomáš HOLÍK a desátý Patrik MOZGA.  Mezi páťáky se umístili na 
šestém místě ve svých závodech Nikol VRLÍČKOVÁ a Šimon BEČICA. Osmý skončil Jan DROBĚNA a desátá 
Adéla HRABI COVÁ. 

Nejúspěšnější školou se stala ZŠ Lukov, na nimi se umístila ZŠ Fryšták. Naše škola obsadila pěkné třetí místo. 
Blahopřejeme všem vítězům a dalším, kteří se umístili na stupních vítězů. Věříme, že v příštím roce letošní výsledky 

minimálně zopakujeme. A nebo 
budeme lepší? To záleží na našich 
malých závodnících, jak se budou 
snažit nejen v tělesné výchově, ale i 
v dalších sportovních kroužcích, které 
navštěvují a taky na tom, jak je ve 
všestranném sportování podpoří jejich 
rodiče. Už se těšíme na dvacátý první 
ročník „Stopy“. 

Mgr. Lubomír Vývoda, učitel TV 

 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TRNAVĚ 

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 zajištování 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 a slavnostní zakončení školního roku.  
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Na začátku školního roku 2018/2019 se konala výroční schůze Spolku 
rodičů, na které proběhla volba předsedy a místopředsedy na další 
funkční období, tj. do konce školního roku. Předsedou byl zvolen Karel 
Havlíček, místopředsedou Petr Štěpaník. Petr Štěpaník je také zástupcem 
rodičů ve Školské radě, tvořené zástupci školy, rodičů a obce. Následně 
na schůzi zástupců rodičů byla pokladníkem zvolena Andrea Doleželová 
a zástupci kontrolní komise: Brigita Dovrtělová, Adéla Pavelková a 
Lucie Mahďáková. 

Za jednotlivé třídy byli pro školní rok 2018/2019 vybráni tito zástupci 
rodičů: 

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

Srdečně vás zveme na XXVI. Reprezentační ples Základní školy, který se 
uskuteční v pátek  18.1. 2018 od 20.00 hod. Zahájení plesu obstará opět 
předtančení žáků 8. a 9. třídy, a můžete se také těšit na doprovodný 
program a bohatou tombolu. V neděli 20.1. se od 15.00 hod již tradičně 
koná Dětský karneval s programem plným písniček a her. Vstupenky na 
obě akce budou v předprodeji v kanceláři Základní školy v Trnavě již od 
17.12. 

Ing. Karel Havlíček 
předseda spolku 

 

 

  
  
Sezóna tak jako celý roky rychle uplynula a my tu máme  pro vás průřez aktivitami a činností dětí: 
5.5.2018 pohárová soutěž Slušovice starší žáci „A“ 4.místo, starší „B“ 6.místo 
12.5.2018 brigáda v potoce 
18.–20.5.2018 - 2.část  Hry Plamen v Otrokovicích rozděleno do tří dnů. 
První pátek soutěž jednotlivců, o co nejlepší umístění a osobní rekord se 
pokoušeli: Jakub Gerych, Kryštof Žurek, Aneta Geržová, Kateřina 
Vajďáková, Viktorie Žurková, Emma Dovrtělová, Patrik Grebeníček, 
Tomáš Kalivoda. Druhý den soutěž družstev a celkové hodnocení roku 
2017/2018 starší žáci 6.místo. Třetí den soutěž dorostů, účast jednotlivců a 
to Jakub Gerych, Kryštof Žurek. 
26.5.2018 okrsková soutěž v Neubuzi přípravka 1.místo, mladší 8.místo, 
starší 3.místo 
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9.6.2018 Zádveřice – neúspěch odešla nám mašina 
10.6. 2018 krajské kolo Hry plamen dorostu – postoupili Jakub Gerych, Kryštof Žurek 
16.6.2018 Želechovice mladší 10.místo, starší „A“ 9.místo, starší „B“4.místo 
30.6.2018 Veselá mladší 1.místo, starší „A“ 2.místo, starší „B“ 4.místo 
20.–21.7.2018 tradiční dvoudenní výšlap na sv.Hostýn v letošním roce nás šlo 32 z toho 16 dětí. 
12.–15.8.2018 hasičské soustředění Revika. Letos poprvé jsme se odvážili udělat tento krok a vzít děti na soustředění. 
Dny jsme měli zcela naplněny hasičskými disciplínami včetně menších táborových her v družstvech. Pro vedoucí 
náročné ale pro děti užitečné a úspěšné. V roce 2019 plánujeme toto soustředění na pět dnů. 
1.9.2018 Neubuz mladší 6.místo, starší „A“ 8.místo, 
starší „B“ 7.místo 
8.9.2018 Táborák s přípravami na oslavy obce 
15.9.2018 650let obce Trnava – ukázka požárního 
útoku. Všechny děti „malí velcí“ běželi zároveň 
a společně hasili hořící školu a obecní úřad. 
22.9.2018 noční soutěž O Bochořskou sovu - účast dvou 
starších družstev  
13.10.2018 1.kolo Hry Plamen v Zádveřicích mladší i 
starší žáci závod všestrannosti, starší CTIF. Do jarního 
kola jdeme mladší z 13. místa a starší z 11. místa. 
20.10.2018 Pojezdová soutěž a vyhlášení Grand Prix 11.okrsku starší za celou sezónu 3. místo 
8.12.2018 ukončená roku všech dětí formou diskotéky. 
V letošním roce naše řady Soptíků opustili z důvodu dovršení 15 let: Michaela Vránová, Veronika Havlíčková, 
Kryštof Žurek, Vojtěch Bečica, Michal Váhala a Lukáš Gerža. Děkujeme jim za odvedenou práci mladého hasiče. 
Na začátek roku 2019 nás čekají velké přípravy na Končiny a vystoupení, zkoušky odbornosti, příprava na soutěže.  
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.  

Přejeme příjemné a radostné prožití svátků vánočních a šťastné vkročení do nového roku 2019. 
SDH TRNAVA 

Eva Vajďáková 

Zpráva z činnosti SDH TRNAVA  

Naše činnost je nejen o soutěžích, ale také o obecních akcích. 12.5. jsme se zúčastnili čistění 
potoka Trnávka. Tato akce je každoroční a díky ní, se náš potok stal č istějším. 
26.5. jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Neubuzi, tady naše ženy získaly první místo. Příští 
rok nás tato soutěž čeká u nás. Přivítáme celý 11. okrsek a to 1. června. Soutěž je to náročná 
nejen z hlediska soutěže – štafety, požární útoky. Ale také, že dopoledne soutěží děti a odpoledne 
dospělí. Věřím, že vše pořadatelsky zvládneme a že naše soutěžící přijdete podpořit. Těšíme se na 
Vás. 
26.5. se také náš zástupce, v rámci 11. okrsku, účastnil setkání praporů v Brně,  k výročí  
100. let vzniku republiky a převzal stužku k tomuto výročí. 
Muži se účastnili soutěží – 2.6. v Mirošovicích, 8.6. v Léskovci, 9.6. v Zádveřicích, 
16.6. v Poteči, , 30.6. na Veselé, ve Valašských Příkazech, 1.7. ve Šudlově, v Senince,  

7.7. na Hrobicích, Štítní nad Vláří, 8.7. na 
Pozděchově, v  Karlovicích – zde vyhráli 3. místo, 
14.7. v Horní Lidči, 1.9. v Neubuzi, 30.9. v Henčlově, 
17.11. ve Vrběticích.  
Soutěží také naše družstva nad 35 let a získávají dobré 
umístění – ve Valašských Příkazech 
2. místo, v Senince 1. místo, v Karlovicích 3. místo, 
na Březové 2. místo. 
Pohár za druhé místo přivezlo také družstvo dorostu 
z Valašských Příkazů. Věříme, že jejich činnost se 
bude ještě více rozvíjet v roce 2019, kde se zapojí do 
Hry Plamen a budou se účastnit více soutěží. 
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Z hlediska 11. okrsku jsme jako sbor velmi činní. 
Věřím, že v dalším roce budeme ještě více úspěšní. 
 2.6. jsme uklízeli nejen ručně, ale také vodou, okolí 
rozcestí, které bylo celé zablácené po průjezdu 
čtyřkolek. 
3.6. jsme otevřeli stánek k příležitosti trnavské pouti. 
Ten den jsme se zúčastnili také uniformovaného 
průvodu,  kde jsme doprovodili, od jeho rodného domu 
až po kostel, pana Pavla Barbořáka, jenž sloužil svoji 
primiční mši v našem kostele. 
Další naší činností je výšlap na Svatý Hostýn, 
v letošním roce to bylo po jedenácté a to 
20. – 21.7. , krásné slunečné počasí a my si to užíváme 
nejen v přírodě, na krásném poutním místě, ale hlavně s 
 našimi dětmi. 
25.8. ve Slušovicích a 26.8. v Trnavě jsme otevřeli prodejní stánky s občerstvením při soutěži BARUM RALLYE. 
8.9. jsme provedli úklid nejen celé zbrojnice a okolí, ale také našeho tréninkového hřiště a jako bonus jsme si udělali 
táborák, na který byli pozváni i naši zasloužilí starší členové a naše milé děti. Užili jsme si to všichni společně. Naši 
nejmladší ukázali také své umění těm nejstarším, za to sklidili velký aplaus. Je to krásné, když všechny generace se 
takto společně baví. 
13. – 17.9. jsme pomáhali s přípravou a organizací oslav 650 let Trnavy, akce byla náročná, ale velmi zdařilá. 
20.10. jsme připravili občerstvení a disciplíny pro děti celého 11. okrsku v rámci pojezdové soutěže, která je už tradicí 
na závěr  dětské hasičské sezóny. 
26.10. dohled při lampiónovém průvodu  
5.12. jsme jako každoročně zorganizovali průvod Mikuláše, andělů a čertů po vesnici. 
7. 12. jsme se účastnili akce Rozsvěcování vánočního stromu, vypravili jsme mikulášskou družinu. 
Po celý rok se staráme o úklid zbrojnice a okolí. Pokud nás obecní úřad nebo občané požádají, jdeme provést čistění 
kanálů, cesty, vyčistit studny.  
V roce 2019 nás čeká první ročník pohárové soutěže 1.5.2019 ráno děti a odpoledne dospělí. 
1.6.2019 je na Trnavě, uspořádat okrskovou soutěž. Všichni jste srdečně zváni, dojděte podpořit naše týmy dětí i 
dospělých. 
Chtěla bych velmi poděkovat všem členům za činnost, jsou to nejen tréninky, soutěže, ale také různé 
pořadatelské úkoly, brigády. Děkuji také těm, kteří se starají o veškerou požární techniku. 
Přeji nám všem hlavně zdraví, pohodu, elán a úsměv na tváři, ten je velmi důležitý.  
 
POZOR ZMĚNA! 
Masopustní průvod 2. března 2019 sjedná změnu. Nepůjdeme od domu k domu, ale budeme mít zastávky, kde si 
společně zatančíme, zazpíváme a když budete chtít, nakoupíte zde i lístky na tombolu. 
Přesný rozpis zastávek včas oznámíme. 
Těšíme se, že tato změna přispěje k ještě lepší náladě a že si společně užijeme krásné chvíle. 
Zábava s půlnočním překvapením se nemění.  
Výdej tomboly bude opět na hasičské zbrojnici. 

Helena Březíková 

 

SK Lyžařský klub Trnava 
V několika posledních letech nám bohužel nepřeje počasí, abychom mohli lyžovat a organizovat 
akce s mnohaletou tradicí, jako jsou Běh kolem Trnavy, lyžařské závody Od smrka důle a při 
ukončení lyžařské sezony 

Karneval na lyžích. Přesto 
se snažíme být po celý rok aktivní a pořádat 
akce, při kterých se můžeme setkávat bez 
ohledu na sněhovou nadílku. 
V sobotu 16. června 2018 jsme uspořádali již 
12. ročník cesty pohádkovým lesem Po 
stopách trnavského loupežníka Píšťalky. 
V tento slunečný den se nakonec do cíle na 



 Trnavský zpravodaj 
  

36 
 

lyžařském svahu dostalo 160 dětí v doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníku, takže doprovodného programu 
na lyžařském svahu se účastnilo více jak 500 návštěvníků. Pro děti byla připravena bohatá tombola, špekáčky a sladké 
odměny, ale také herní aktivity, u kterých nechyběl skákací hrad. 
V dubnu proběhl každoroční sběr železného odpadu s uspokojivým výtěžkem, který byl použit na rozvoj vleku a 
podporu s ním spojených aktivit. Děkujeme všem, kteří svým železem přispěli! 

Po 15 letech úspěšného pořádaní Plesu lyžařského klubu jsme se 
rozhodli zorganizovat premiérový ročník letní taneční Lyžařské 
zábavy. Příprava areálu na zelené louce v Trnavě – Jamicích zabrala 
několik týdnů času a zdařila se jen díky neohroženému nasazení členů 
lyžařského klubu, kteří neváhali obětovat svůj volný čas a parná letní 
odpoledne trávili stavbou pódia, stánků, krytého posezení a 
kompletního zázemí. Zábava se konala v pátek 10. srpna 2018 večer a 
počasí nám už odpoledne přestalo přát. Zájemce však trocha deště 
neodradila, mnozí přicházeli pěšky, vybaveni deštníky a pláštěnkami. 
Ačkoli déšť postupně sílil, tancovalo se až do brzkých ranních hodin. 
Zábavy se zúčastnilo na 550 lidí z Trnavy a širokého okolí, kterým za 
jejich skvělou podporu velice děkujeme! Hudbu zajistila naše dvorní 
skupina KOSOVCI, s níž spolupracujeme dlouhá léta. Návštěvníci se 
mohli občerstvit u dvou dobře vybavených stánků s nápoji všeho druhu 
a zakousnout vynikající grilovanou klobásu či cigáro. Širokou nabídku 
tří druhů točeného piva bylo možno zaručit jen díky pomoci trnavského 
Pivovaru Vraník. Věříme, že se znovu setkáme na 2. ročníku Lyžařské 
zábavy a doufáme, že nám počasí bude přát o něco víc. 

V sobotu 15. září 2018 jsme se spolu se 
všemi trnavskými spolky a kluby zúčastnili 
oslav 650 let obce Trnava. Historii klubu i 
současnou činnost jsme prezentovali 
prostřednictvím panelové výstavy a svůj tým 
oblékli do slušivých lyžařských triček. 
Lyžařský stánek byl opět vyhledáván díky 
široké nabídce občerstvení. Alko a nealko 
nápoje doplnily tradiční grilované speciality, 
ale nabídka se nově rozrostla o vynikající 
dezerty připravené ve zdravých variantách. 

V neděli 7. října se konal již 18. ročník 
Drakiády na lyžařském svahu. Počasí bylo 
jako stvořené pro pouštění rozmanitých 

draků, a tak se na svahu sešlo více jak 80 dětí v doprovodu rodinných příslušníku. Pro děti byl kromě soutěže 
v pouštění draků připraven skákací hrad a střelba z paintballové pušky. Celé odpoledne završil branný závod, který 
prověřil fyzickou zdatnost dětí, ale také šikovnost při plnění dovednostních disciplín. V cíli pak byli všichni odměněni 
diplomy a sladkými odměnami. 

Pěkné podzimní počasí nám umožnilo uspořádat několik dopoledních nedělních brigád na vleku, při kterých se 
prováděla údržba ohřívárny, travnatého podkladu svahu a probíhaly další přípravy na lyžařskou sezonu. Věříme, že 
v průběhu letošní zimy se počasí umoudří a my budeme opět moci spustit lyžařský vlek pro členy i pro širokou 
veřejnost. 

Připravované akce: 
V pátek 1. února 2019 proběhne 16. Ples Lyžařského klubu - začátek v 19.30 hodin v tělocvičně Základní školy 
Trnava. Hraje skupina KOSOVCI. Jako vždy na Vás čeká bohatá tombola, dobré občerstvení, zábava a překvapení 
večera. 
V sobotu 15. února 2019 v případě, že bude dostatek sněhu, pořádáme pro všechny milovníky bílé stopy Běh kolem 
Trnavy. 
Více o našich připravovaných akcích naleznete na webu: www.lyzari.trnava.cz 
 

Za SK Lyžařský klub Trnava, z.s. 
Roman Gomola 
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Trnavští včelaři 

Počasí letošního roku je tak trochu atypické. Jaro mělo rychlý nástup a všechno začalo kvést najednou. 
Než stačila včelstva po zimě pořádně zesílit, všechno už odkvétalo. Kdo je měl silná, mohl vytáčet 
med začátkem května. To je o měsíc dřív, než je obvyklé. I přes suché léto byl výnos medu dobrý. Mě 
osobně překvapila aromatická chuť a vůně lipového medu. Jak včelařská sezóna rychle začala, tak 

rychle i skončila. Již v průběhu července jsme museli včelstva 
začít zakrmovat. V průměru se každé včelstvo přikrmí na zimu cca 20 kg cukru 
ve formě cukerného roztoku. Nyní jsou již včely připraveny na zimu, zakrmeny a 
přeléčeny proti varoáze. V únoru se odeberou z každého včelstva vzorky, které 
budou poslány na rozbor. Ten odhalí případné nemoci, jako jsou varoáza nebo 
mor včelího plodu. 

V sobotu 15. září se i náš 
spolek včelařů zúčastnil 

oslav výročí 650 let obce. Bylo nám přiděleno místo v parčíku 
před školou. Ideální prostor pro ukázku včelařského vybavení, 
jako jsou medomet, nástavkové úly, nástroje, ochranné 
pomůcky. Na co jsme patřičně pyšní, je ukázkový úl se 
skleněnou boční stranou. Zde mohli všichni pozorovat život 
v úlu. Naši malí včelaříci předvedli, jak už chovu včel rozumí a 
že se včeliček vůbec nebojí. Všem to v kombinézách moc 
slušelo! Doufám, že se tomuto koníčku budou věnovat i nadále. 

 
za všechny trnavské včelaře 

Kristýna Hanáčková 

Trnavští včelaři přejí všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 pevné zdraví, 
pohodu a spokojenost. 

 

TJ Sokol Trnava 
Mužstvo dospělých 

Mužstvo dospělých se pod trenérem Markem Toufarem podařilo doplnit v průběhu 
podzimu o záložníka Romana Václavíka a obránce Jakuba Urbana. Po podzimní části 
sezony 2018/2019 se fotbalisté Sokola nachází na 8. místě se ziskem 19 bodů a bilancí 6-
0-5-1 a skore 32:32. Nejlepšími střelci mužstva jsou druhý nejlepší střelec celé soutěže 
Jan Hradilík s jedenácti vstřelenými brankami, Petr Sedláček s pěti brankami a 
Zdeněk Minařík se čtyřmi brankami. 
Hřivínův Újezd – Trnava  1:2 
Trnava – Veselá B  2:1 
Kudlov – Trnava  1:4 
Trnava – Lužkovice B  9:2 
Louky B – Trnava  4:3 p 
Trnava – Všemina   2:1 
Fryšták B– Trnava  5:3 
Trnava – Provodov B  3:4 
Trnava – Lhota  0:5 
Neubuz – Trnava  3:0 kont. 
Trnava – Zádveřice  3:1 
Racková – Trnava   2:0 
Trnava – Komárov  1:3 

Mužstvo starších žáků 

Žákovský tým Sokola přešel v letošním roce o věkovou kategorii výš do starších žáků, ve které hrají kluci ve věku 13 
a 14 let. Vzhledem k tomu, že tolik hráčů v tomto věku nemáme, tak mužstvo doplňují také mladší ročníky. Z tohoto 
důvodu zatím výsledky žáků nejsou nijak oslnivé, ale to se bude jistě později zlepšovat, jak budou mladší kluci 
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dorůstat a vyrovnávat se starším protihráčům. Podařilo se také díky dotacím z Ministerstva školství zajistit trenérský 
tým, který se ve složení Petr Pavelka, Jiří Katrňák a David Sedláček dobře stará o výchovu našeho žákovského 
mužstva, ve kterém hrají: Gajdošík David, Chrastina Jakub, Polaštík Marek, Holík František, Holík Tomáš, Matušů 
Jiří, Matulík Jan, Grebeníček Patrik, Mozga Filip, Mozga Ládík, Mika Šimon, Mika Mojmír, Sedláček Damian, 
Kalivoda Tomáš 

Jednání o odkoupení fotbalového hřiště stále trvají, nyní čekáme na souhlas Ministerstva školství s převodem dotace 
na kabiny a závazků z toho vyplývajících. Toto bylo již v Praze předjednáno. V současnosti máme uzavřenu 
krátkodobou nájemní smlouvu s majitelem hřiště, ovšem s podmínkou, že zajistíme kompletní údržbu plochy a 
sportovního zázemí. Z tohoto důvodu jsme zakoupili zahradní traktorovou sekačku a zajistili sečení hřiště, o což se 
stará Martin Gerža ve spolupráci s Radkem Vajďákem.  

Jíří Brhel, předseda TJ SOKOL Trnava 

 

Střelecký klub 
V minulém zpravodaji jsem se loučil tím, že se chystáme na MČR. MČR se konalo 24. 3. 2018 v Plzni. Jakub Gerych 
zde obsadil 42. místo v kategorii L2 puška do 14 let.  Následovalo finále Krajské ligy mládeže 8. 4. 2018 v Uherském 
Ostrohu. Tam se Jakub Gerych po součtu všech kol umístil na 3. místě. V květnu a červnu probíhala 2 kola Českého 
poháru talentované mládeže (ČPTM) v Ostravě. Závod se skládá ze dvou disciplín: vzduchová puška (VZPU) a 
speciální malorážka (SM). Tam jsme se umístili na 9. a 20. místě.  

Na přelomu července a srpna jsme se zúčastnili soustředění, které se tentokrát konalo v Horní Cerekvi na Vysočině. 
Na kvalitní střelnici si každý účastník určitě dobře zastřílel. Tohoto soustředění se zúčastnili Jakub Gerych, Marek 
Grebeníček a Jakub Sovják. Zvlášť pro J. Sovjáka to byla nová zkušenost. Soustředění bylo načasováno tak, aby 
navazovalo na 3. kolo ČPTM konané v Plzni 
 11.–12. 8. 2018. Tam jsme se mezi silnou konkurencí neztratili. Marek Grebeníček se umístil na 19. místě v kategorii 
VZPU a v kategorii SM na 42. místě. Jakub Gerych skončil na 29. místě v kategorii VZPU a v kategorii SM na 51. 
místě. 

Následovalo finále ČPTM v Plzni 25. 8. 2018. Tam se nominoval pouze Marek Grebeníček a obsadil zde 22. místo 
v kategorii VZPU a v kategorii SM 58. místo.  

Následovalo Mistrovství České republiky (MČR) v kulových zbraních v Plzni 23. 9. 2018. Tam v disciplíně SM-60 
obsadil Marek Grebeníček 89. místo a Jakub Gerych 91. místo. Tady se nám moc nedaří, protože na tréninky musíme 
dojíždět na střelnice do Přerova, Uherského Brodu a Březolup. Tímto skončila sezóna kulových zbraní a začíná sezóna 
vzduchových zbraní, kde se nám daří podstatně lépe. 

Hned první závod, Podzimní cena mládeže, konaný v Březolupech 13. 10. 2018 byl pro nás úspěšný. Marek 
Grebeníček si zde nastřílel osobní rekord a obsadil ve své kategorii 1. místo. Následovalo soustředění, které 
organizovalo RSCM Ostrava v Sezemicích, kterého se zúčastnili Marek Grebeníček a Jakub Gerych. Soustředění bylo 
zaměřeno na nadcházející sezónu vzduchových zbraní. Na tomto soustředění  si kromě intenzivního tréninku 
procvičili i servis a údržbu zbraní. Součástí tohoto soustředění byl i závod v Týništi nad Orlicí, na kterém Jakub i 
Marek nastříleli osobní rekord. Tuto vzestupnou tendenci potvrdili na Velké ceně Chropyně 3. 11. 2018. Jakub i 
Marek ve svých kategoriích obsadili 2. místa. 17. 11. 2018 jsme se ještě účastnili závodu Velké ceny RSCM 
v Ostravě, který byl zároveň kontrolovaným závodem reprezentace. Obsazení závodu bylo velmi kvalitní.  Závodu se 
účastnili Marek Grebeníček, Jakub Gerych, Jakub Sovják a Michal Kučera.  Marek a Jakub obsadili ve svých 
kategoriích 5. místa.  

Jsem rád, že o tento sport projevili zájem i noví sportovci. Těmi jsou Michal Kučera, Patrik Grebeníček a Dominik 
Brhel. Tito střelci mají vše před sebou a čeká je hodně práce na trénincích. Tento sport je spravedlivý v tom, že se 
nejde schovat za dalšího v týmu a každý se musí spolehnout sám na sebe.  

Radek Soukup 

1. Sportovní Trnavský Spolek 

Na podzim, spolu s rodinami a přáteli, jsme se vydali na výlet do Jánošíkových dier. Byl to náš první turistický výlet 
(doufáme, že ne poslední). Byl jak pro dospělé, tak i pro děti. Vybrali jsme trasy méně i více náročné. Na Malou Fatru 
jsme dorazili kolem deváté hodiny a jelikož počasí bylo krásné, tak jsme se hned vydali do hor. Během odpoledne nás 
překvapila menší přeháňka, ale i tak se výlet velmi zdařil. Po příchodu jsme doplnili energii v hospůdkách a potom už 
jsme zvesela uháněli zpátky domů. 
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V tomto roce nás ještě čeká 2. ročník vánočního 
turnaje, který se uskuteční 30. 12. 2018. Pozvání 
přijali družstva ze Zlína, Malenovic a Zádveřic.  

Příjemné prožití svátků vánočních v kruhu 
rodinném a v roce 2019 zdraví, pohodu a klid 
přeje 1. STS .  

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – TRNAVA 5.1.2019 
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SK Orfeus Trnava přejí všem pěkné Vánoce a šťastný nový rok. 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA 
VÁS ZVE NA  

ROZLOUČENÍ SE ZE STARÝM ROKEM 2018 A ODPOČTEM 20:00 HODINY 
PŘIVÍTÁNÍ ROKU NOVÉHO 2019 - OHŇOSTROJEM 

KDY: 31.12.2018 OD 19:30 DO 20:30 
KDE: TRNAVA – HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
 

Srdečně vás zveme na vánoční koncert 
Trnavské jesličky, 
který se koná v pátek 4. ledna 2019 v 18.00 hodin 
v trnavském kostele 

 

 

Společenská kronika 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud 
nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Proto se ve společenské rubrice neobjeví žádné 
jména. 
Od dubna do listpadu se narodilo 10 dětí z toho 6 chlapců a 4 děvčata. 
Od května do října umřelo 6 osob z toho 3 muži a 3 ženy. 
Od května do října - 4 svatby, kdy byl alespoň jeden ze snoubenců občan Trnavy. 
 

Kdo by měl zájem o pomoc s redaktorskou činností v rámci Trnavského zpravodaje, ať se ozve 
na Eva.Vajdakova@seznam.cz. 
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