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VESELÉ VELIKONOCE !!! 
Při pohledu na informace na webových stránkách naší obce jsem si všimla, že jsme to s tím úklidem vzali letos opravdu  „zgruntu“. 

Čistění potoka, sběr papíru, železného šrotu a bude následovat svoz nebezpečného odpadu začátkem května. Jsem samozřejmě 

ráda a děkuji vám za organizaci i za úklid samotný. 

Jenom je škoda, že co jedni uklidí, jiní se snaží zničit. Otevřeli jsme hřiště u školy pro veřejnost a neustále sbíráme a zametáme 

nepořádek. Také v tělocvičně už schází některé části od vodovodních baterií. Možná, že ti, kteří zařízení poškozují si neuvědomují, 

že to vlastně ničí sami sobě. Snad jednou dospějí a dojde jim to.  

To nám ale určitě nezkazí pěknou jarní atmosféru. Začíná jarní fotbalová sezóna, probíhají sportovní turnaje ve volejbalu, 

nohejbalu, dětský fotbalový turnaj. Čeká nás oslava Dne matek, kterou připravuje základní škola a podílet se budou i paní učitelky 

a děti z mateřské školy. Hasiči se účastní soutěží… 

V minulém týdnu jsem navštívila představení ve škole  „O tlustém pradědečkovi“, které si připravily děti z divadelního kroužku při 

ZŠ. Moc se jim to podařilo, jenom škoda, že nás v obecenstvu bylo málo.  

Pravda, že ne vždy se všechno podaří na sto procent. Někdy jsou i problémy, ale daleko horší by bylo, kdyby se nedělo nic a nikdo 

neměl zájem cokoliv v obci dělat.  

Přeji vám, abyste všichni prožili krásné Velikonoce plné slunce a pohody. Odpočiňte si a načerpejte novou energii pro další období. 

                                                                                                                                                                                             Bořutová M. 
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Milí přátelé, 
velmi důležitým symbolem křesťanské víry je kříž, na kterém byl ukřižován Pán Ježíš.  
I letošní velikonoční svátky nás opět uvádějí do hlubšího pochopení tajemství osoby Pána Ježíše, který podstoupil velmi bolestný 
závěr svého života. Zemřel na kříži, který mu připravila lidská nenávist. Dnes si asi těžko dovedeme představit ty nepopsatelné 
bolesti, které musel Boží Syn snášet při bičování, pak cestou na popravu, a také několik hodin umírání, když byl přibitý na kříži. 
Snažili jsme se to pochopit, nakolik jsme provázeli Našeho Pána při pobožnostech „křížové cesty“. Mohlo to být při společných 
pobožnostech, ale také při osobním uvažování ať již jsme sami v kostele, nebo doma při osobní modlitbě bolestných tajemství 
svatého růžence.  
Kříž, který současně připomíná bolestnou smrt, je ovšem především znamením toho, co se událo později. Pozdější události, které 
si připomínáme již v sobotu večer a pak v neděli Zmrtvýchvstání Páně, mění zcela význam křesťanského pojetí kříže. Je to 
především Vítězství Božího syna nad smrtí a lidským hříchem.   
Nemůžeme se divit rozpakům těch nejbližších lidí, kteří viděli umírat Ježíše na kříži, když se dověděli, že On žije. Smutek byl i přes 
rozpaky, vystřídán radostí, zvláště když se apoštolové a ženy, o kterých čteme v evangeliích, setkali se Vzkříšeným Pánem. 
Postupně jim docházelo, kdo Vlastně Ježíš z Nazareta je. Nejlépe to vyjádřil apoštol Tomáš, který nám pomohl svými 
pochybnostmi, když řekl tu známou větu: „Pán můj a Bůh můj!“ 
I my sami, při bohoslužbě, když kněz všem ukazuje proměněný chléb a víno, které se staly  Tělem a Krví Pána Ježíše, v duchu 

říkáme tato slova. V těchto důvěrných chvílích, když myslíme opravdu, na to co v duchu říkáme, může růst 
naše víra a také láska k Tomu, který za nás zemřel a zvítězil nad smrtí. Je to naše naděje v život s Bohem, 
který nikdy nekončí, protože Bůh je věčný. Všichni jsem pozváni k životu s Ním.   

Abychom během celé velikonoční doby promýšleli a vírou přijímali tyto skutečnosti, k tomu Vám všem žehná a 
dary víry, naděje a lásky, vyprošuje                 
   

otec Emil. 

 Z Á P I S 
z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 16.1.2014. 

Zastupitelstvo obce 

-souhlasí s podpisem „Smlouvy č. 13158534 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního 

programu životní prostředí“ na akci „Separace a svoz bioodpadů v obci Trnava“. Zároveň pověřilo starostku obce podpisem 

uvedené smlouvy. 

- souhlasí se zapůjčením filtru na vodu  od firmy LAURICH, s.r.o. pro potřeby bytového domu čp. 314. V případě, že se filtr  

osvědčí, bude zakoupen jak pro bytový dům, tak pro potřebu OÚ. 

- souhlasí s podpisem dodatku na rok 2014 ke smlouvě č. 047//07/TKR/SP s firmou Satturn Holešov o servisu a provozování TKR 

v obci.  

- pověřilo starostku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě se Zlínským krajem o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2014. Bylo schváleno již na jednání zastupitelstva 16.9.2013 usnesením č. 47/2013. 

- rozhodlo o poskytnutí daru 2.000,- Kč manželům Marii a Petrovi Zapletalovým za  30 bezpříspěvkových odběrů krve. Bude 

zveřejněno poděkování v Trnavském zpravodaji. 

- souhlasí s vyhlášením 2. kola výběrového řízení na malotraktor do lesa. Projekt musí být ukončen do  12.6.2014. 

- rozhodlo, že výše poplatku a podmínky  svozu komunálního odpadu se v roce 2014 nezmění. V platnosti zůstává vyhláška  č. 

2/2012. 

- souhlasí s poskytnutím věcného daru na  akci XXI. Reprezentační ples a finančním příspěvkem na „Dětský karneval“ – obě akce 

pořádá Klub rodičů při ZŠ Trnava.  

- pověřilo starostku podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu Jednota, spotřební družstvo ve  

Vsetíně. 

- projednalo žádost Doteku, o.p.s. Vizovice na poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2014. Zastupitelstvo souhlasí s částkou  4 

tis. Kč. 

- souhlasí s návrhem Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III“, kterou 

zaslalo Ředitelství silnic Zlínského kraje. Zároveň OZ pověřuje starostku podpisem této dohody. 

- schválilo směrnici pro nakládání s dřívím v obecních lesích a o uvádění dřeva na trh. 

-  Zlínský kraj vyhlašuje záměr  úplatného převodu pozemku  p.č. 3075/11 – vodní plocha v katastru obce Trnava – výměra 30 m2.. 

Záměr byl vyvěšen na úřední desce OÚ v termínu 18.12. 2013 do 6.1.2014. 

- Starostka přítomné informovala o možnosti podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedag. 

činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace.          

- Ředitelství silnic Zlínského kraje navrhuje na základě zpracovaných geometrických plánů vypořádání pozemků v obci Trnava 

zastavěných silnicí III/4893 a III/4894 a přilehlými chodníky a parkovacími plochami. Stavba II. etapy silnice III/4893 v roce 2012. 

Obec s převodem souhlasí – bude vyvěšen záměr. 

 - 1.2.2014 se uvolní garsonka nad Mateřskou školou v Trnavě. O přidělení bytu novému nájemníkovi rozhodne zastupitelstvo obce 

na zasedání v únoru 2014. Informace o možnosti nájmu bude zveřejněna v kabelové televizi v obci. 

- Pan Josef Minařík a Lubomír Minařík požádali o povolení konání rallye sprint Kopná v obci Trnava dne  31.5.2014. 

Jedná se o rychlostní zkoušku – trasa opět povede přes horní část obce. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že souhlasí za podmínky, že výše nájmu za fotbalové hřiště v roce 2014 zůstane beze změny, tzn. ve 

stejné výši jako v roce 2013 
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Z Á P I S 
z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 17.3.2014. 
Zastupitelstvo obce 
- schvaluje rozpočet obce na rok 2014, který byl vyvěšen na úřední desce OÚ ve dnech 3. března až 17. března 2014 

s následujícími změnami: 
Rozpočet bude povýšen o částku 190.000,- Kč, která bude určena na mzdu učitelky I. stupně základní školy. Dále o částku 

25.000,- Kč na zakoupení kamerového systému taktéž pro Základní školu v Trnavě. 
Příjmová část rozpočtu obce činí 17.006.000,- Kč, výdaje budou činit 14.705.000,- Kč. Rozdíl bude účtován na 8115 – financování. 
- v souladu s ust. §84, 85 a 102 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje spolufinancování 

projektu „Turistika v Mikroregionu Slušovicko“ po realizaci projektu a po dobu udržitelnosti, tj. po dobu 5 let. 
-  schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizaci  Základní školy v Trnavě za rok 2013. Dále schvaluje odpisový plán majetku pro 

rok 2014 a výsledek hospodaření ZŠ Trnava  za rok 2013 ve výši 14.498,39 Kč. Výsledek hospodaření bude převeden do fondu 

rezervního a fondu odměn.   
- rozhodlo o změně podmínek platby za pronájem tělocvičny u ZŠ Trnava. 
Částka zůstává stejná, tzn. 350,-Kč/hodinu. Děti do 15-ti let budou mít nájem i nadále zdarma. Změna se týká dospělých občanů 

obce, kteří doposud využívali tělocvičnu a prostory nad tělocvičnou zdarma. Od 1.4.2014 budou platit nájem všichni nad 15 let. 
Pronájem na konání sportovních turnajů bude za 350,- Kč na den a na ostatní kulturní akce 1.000,- Kč za akci.     
-  schválilo účetní závěrku Mateřské školy Trnava za rok 2013. Dále schválilo výsledek hospodaření MŠ za r. 2013. Hospodářský 

výsledek bude převeden do rezervního fondu. Ředitelka MŠ Trnava předložila návrh nákupu potřebného drobného majetku v roce 

2014. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem lehátek, stolů, židlí a prostěradel. Po předložení a odsouhlasení nabídky bude 

fakturováno přímo na Obec Trnava. 
-  souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ Trnava. Celkem ve výši 8.200,- Kč. 
-   schválilo přidělení garsonky na MŠ v Trnavě paní Kratinové – Lederer, učitelce v MŠ Trnava. Byt se přiděluje na dobu určitou – 

a to do 30.6.2015. Celkem bylo podáno 5 žádostí. 
-  schválilo doplnění stanov Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Slušovicko následovně: 
-  schválilo dodatečný příspěvek ve výši 4 tis. Kč na lyžařský výcvik dětí ze základní školy, který se uskutečnil v termínu 9. – 14. 

2.2014. Peníze budou vráceny dětem, které se lyžařského výcviku zúčastnily. 
-  souhlasí s výsledkem výběrového řízení na nákup techniky do lesa – malotraktor. Otevírání obálek proběhlo dne 4. 3. 2014. 

Vítězná firma DFH, s.r.o. Slavičín.  
-  souhlasí s prodejem části pozemku  p.č.966/1 v katastru obce Trnava spotřebnímu družstvu  Jednota Vsetín za účelem 

vybudování vrtané studny pro potřebu prodejny smíšeného zboží v obci. Podmínkou je, že Jednota provede odměření pozemku na 

své náklady. Bude vyvěšen záměr.                    
- schválilo povodňový plán obce Trnava zpracovaný firmou Crisis Consulting, s.r.o. 
- schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na tradiční velikonoční turnaj v nohejbalu trojic, který se koná 12. dubna 2014. 
-  projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Slušovicko za rok 2013. Se zprávou souhlasí. 

Souhlasí také s usnesením Valné hromady MRS č. 1/2014. 
-  Lesy ČR požádaly o souhlas s omezením veřejného přístupu na lesní cestu Čertová – umístění otočné závory na vhodném místě 

nájezdu na lesní cestu – dopravní značení B 11-Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“. Zastupitelstvo obce nemá námitky. 

Cesta je účelová a slepá. 
-  Firma Zaremba Stav Group S.E., Praha 8 předložila projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na dopravní napojení a 

parkoviště při objektu čp. 400 – Trnava u Zlína. Zároveň žádá o odprodej části pozemku 3075/2. Zastupitelstvo obce souhlasí za 

následujících podmínek: 

Firma Zaremba vyřídí veškeré náležitosti potřebné k doložení žádosti o stavební povolení. Tzn. vyjádření Policie ČR, ŘSZK, MěstÚ 

Vizovice apod.  Vyřídí stavební povolení, stavbu zafinancuje a po kolaudaci převede bezplatně do majetku obce. Po geodetickém 

odměření pozemku – zaplatí taktéž firma Zaremba, bude část parcely 3075/2 prodána firmě Zaremba Stav Group S.E., Praha 8. 

           Marie Bořutová 

________________________________________________________________________________________________________ 

Plánované akce: 
7.5. Besídka ke dni matek v ZŠ 

31.5.      Rallye sprint Kopná   

7.6.        Vítání občánků 

8.6. Trnavská pouť   

14.6. Po stopách Loupežníka píšťalky 

_______________________________________________ 

Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice  

T. Bati, a.s. ve Zlíně děkuje dárcům  

krve manželům Marii a Petrovi 

Zapletalovým, bytem Trnava 398,  za 

dovršení 30 bezplatných odběrů.  

Obecní úřad jim tímto vyslovuje 

poděkování a velké uznání. 

Kronika obce: 
Narození: 

Polášek Andrej, nar. 3.1.2014 

Polášek Oliver, nar. 3.1.2014 

Přibyl Tomáš, nar. 21.1.2014 

                   Pšenčíková Sofie, nar. 24.1.2014 

      Úmrtí: 

      Macháčková Alice, 3.2.2014  

      Fottera František, 25.2.2014  

                   Štěpán Petr, 25.3.2014 

Jubilea oslaví v dubnu: 

90 let  Garguláková Františka 

94 let    Krist Jan 
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INFORMACE OBČANŮM  
V roce 2012 zrealizovala obec projekt „Trnava čistá a kvetoucí“ financovaný z 85% z fondu Evropské unie, 5% ze státního fondu 

životního prostředí a 10% z obecního rozpočtu. Jednalo se o nákup kompostérů a štěpkovače pro potřebu obce a občanů obce. 

282 ks kompostérů bylo rozdáno do tzv. nájmu na 5 let, poté se stávají majetkem občanů. Kompostéry jsou určeny pro skladování 

biologického odpadu z domácností a ze zahrad. 

V roce 2013 jsme zrealizovali projekt „Separace a svoz bioodpadů v obci Trnava“. Předmětem projektu je zavedení sběru 

rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zeleně ze zahrad. V rámci projektu byla pořízena svozová technika – AVIE s nosičem 

kontejnerů a 5 ks kontejnerů o objemu 4 m3 a 6 m3. Cílem projektu je snížení objemu komunálního odpadu, tzn. Snížení 

ekonomické náročnosti a zlepšení vzhledu obce.  

Tento projekt je taktéž financován z 85 % z evropského fondu, 5% ze SFŽP a 10% z rozpočtu obce. 

Vytipovali jsme 5 svozových míst, kde budou kontejnery na biologický odpad instalovány a jednou za měsíc, poslední sobotu 

v měsíci, bude realizován svoz. 

 

 

 

 

 

 
Co jsme si od přírody vzali, chceme v co možná největší míře vracet zpět !!!!!!!!!!!!!! 

Bioodpad tvoří významnou součást odpadů vznikajících v každé domácnosti, kde jejich podíl může představovat až 40% 
z celkového objemu. Netříděný směsný odpad končí bez užitku na skládkách. 
Díky separovanému sběru se z bioodpadu stává hodnotná surovina, kterou je možné následně zužitkovat např. jako hnojivo ve 
formě kompostu / který je široce využitelný jak v zemědělství, údržbě veřejné zeleně/ tak i v domácnostech či na zahrádkách. 
Tříděním bioodpadu snižujeme náklady na svoz směsného odpadu. 

Jen dobře vytříděný odpad je zárukou výroby kvalitního kompostu! 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Celkové náklady na Avii a kontejnery včetně zpracování žádostí a závěrečného vyhodnocení činily 1.546.150,- Kč. 

Dne 20.3.2014 nám byla na účet připsána dotace                                                - 1.370.081,- Kč 

Náklady, které vznikly obci Trnava                                                                                                      176.069,- Kč   

 

 

 

 

 

 

 

CO DO BIOLOGICKÉHO ODPADU NEPATŘÍ: 

 Obaly / papírové, lepenkové, plastové, kovové 

a kompozitní/ 

 Stavební odpad 

 Domovní odpad, sklo, plasty, kovy 

 Textilní materiál 

 Jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady 

CO DO BIOLOGICKÉHO ODPADU PATŘÍ: 

 Odpad ze zahrad občanů 
 Zelený odpad z údržby veřejných ploch 
 Posečená tráva, plevel 
 Větve, listy, zvadlé květiny 
 Zemina z květináčů, drny 
 Kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů 
 Spadané ovoce, zelenina …. 
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Leden - Karneval v ZŠ 

Březen - Končiny v Trnavě 

Březen - Žákovský turnaj 
ve fotbale 

Duben - Čištění potoka 
Trnávky  
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ZPRÁVA Z ČINNOSTI SDH TRNAVA  

 
Rok se s rokem sešel a my jsme zahájili činnost výroční schůzí, která se konala na obecním úřadě 

3.1.2014 a zúčastnili se jí, jak členové našeho sboru, tak i členové hasičských sborů 11. okrsku. Zúčastnili 

jsme se také Valných hromad 11. okrsku, jenž probíhaly v Podkopné Lhotě, Veselé, Březové, Neubuzi, 

Všemině a ve Slušovicích.  

V letošním roce budou reprezentovat naší obec dvě družstva mužů a žen.  

Jako každý rok jsme začali přípravou na končiny, které započaly před obecním úřadem, kde paní starostka nám udělila povolení 

k průvodu po naší obci. Průvod byl ukončen zábavou se skupinou PREMIÉR a tradičním půlnočním překvapením.  

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci a hlavně těm, kteří nám otevřeli dveře a připravili něco dobrého 

k zakousnutí i něco ostřejšího na zahřátí.  

Děkujeme a těšíme se na příští masopustní průvod 2015!! 

V únoru naše hasička Zuzka Fotterová složila úspěšně zkoušky na rozhodčího, dále pak v březnu naše hasička Pavla Truhlaříková 

a hasič Michal Kozubík složili také úspěšně zkoušky na rozhodčí pro děti. 

Tito hasiči budou zastávat funkci rozhodčích v našem okrsku, ale také na soutěžním poli. 

Přejeme jim hodně úspěchů!! 

Začátkem měsíce dubna proběhly brigády k přípravě místa na tréninky pod Podkopnou Lhotou. Chtěli bychom poděkovat panu 

Oldřichu Gargulákovi za možnost využívat jeho pozemek k přípravám na soutěže.  

5.4.2014 jsme se účastnili velké obecní brigády „ČISTĚNÍ  POTOKA V OBCI  TRNAVA“  

V blízké době plánujeme brigádu na hasičské zbrojnici, kdy bychom chtěli uklidit hasičskou zbrojnici a okolí, ale také zkontrolovat 

techniku na tento rok.  

Jako již tradičně plánujeme cestu na XXI. Mezinárodní hasičskou pouť na Sv. Hostýn, která proběhne v sobotu 26.4.2014. 

V letošním roce nás čeká několik soutěží, které již tradičně začnou soutěží I. kola požárního sportu 11. okrsku, jenž letos pořádá 

obec Veselá a to 3.5.2014.Rádi bychom se zúčastnili všech soutěží 11. okrsku, přičemž družstvo muži A a ženy A se budou 

účastnit noční Jihovalašské ligy a samozřejmě se zúčastníme setkání Trnav, které letos proběhne v Trnavě u Třebíče.  

V průběhu roku máme naplánované školení zásahové jednotky, pravidelnou údržbu techniky.  

Dále máme v plánu stánek s občerstvením při příležitosti poutě přímo u kolotočů, sběr elektrospotřebičů a uspořádaní Hodové 

zábavy, která se uskuteční 15.11.2014 se skupinou Kosovci.  

„Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům za účast na trénincích, soutěžích, brigádách, při organizaci zábavných 

akcí a hlavně když je potřeba pomoci bližnímu svému tak jsou všichni nápomocni.“  

 Vlasta Chmelařová   

Zpráva zásahové jednotky SDH Trnava  

25.3.2014 jsem se účastnili výjezdu v naší obci. Došlo k požáru podkroví v restauraci 

Selská chalupa, které nemělo šťastný konec, i když  téměř dvacet minut bojovali hasiči a 

záchranáři o život popáleného muže, požár místnosti v obci Trnava si vyžádal 

nejvyšší oběť.  
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Rok 2013 děti ukončily tradiční diskotékou a 

vypuštěním lampiónů štěstí. Dětem byly předány 

medaile za vykonanou úspěšnou práci za celý 

rok. Leden jsme nastoupili přípravami na 

končiny, nácvikem vystoupení na končinovou 

zábavu, přípravami na zkoušky odbornosti a 

závod všestrannosti. 

11., 13.2.2014 byly otevřeny dveře hasičské 

zbrojnice dětem prvního stupně naší základní 

školy. Seznámili jsme je s veškerou technikou a 

jejich funkcí, obeznámili jsme děti co je 

dobrovolný hasič, co vše vykonává a musí znát. 

Končiny byly v letošním roce poměrně brzy 

1.3.2014 a obavy ze špatného počasí se 

nevyplnily. Celý den provázelo průvod sluníčko. 

Děti mají masopustní průvod rády, i když ví, že je 

„dědina“ hodně dlouhá, projít ji a vyzpěvovat 

„fašanky, fašanky s černými fusy“ je hodně 

náročné.  

Odměnou pro ně je vaše přivítání s nějakou dobrotou.  
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Večerní vystoupení dětí bylo zrušeno, nacvičené vystoupení předvedou příští rok. 
Končinový čas se překulil a skočili jsme rovnýma 
nohama do intenzivních příprav zkoušek odbornosti. 
16.3.2014 v Zádveřicích jsme se stoprocentní 
úspěšností přivítali do našich řad držitele odznaků 
odbornosti a to: PREVENTISTA: David Rafaja, Lukáš 
Gerža, Pavel Gerža KRONIKÁŘ: Daniel Němeček, 
Martin Vrána, Zdeněk Matulík, Veronika Havlíčková, 
Michaela Vránová, Iveta Vyvlečková VELITEL: 
Tereza Gerychová. 
VŠEM BLAHOPŘJEME 

29.3.2014 ŠTÍPSKÝ BERÁNEK – závod požární 
všestrannosti, je brán dle směrnic Hry Plamen. Děti 
zde ukazují své dovednosti a znalosti v požární 
ochraně, zdravovědy, vázání uzlů,  ovládání buzoly, 
grafických a topografických značek. 
Mladší se umístili na 11. místě z 23.družstev. Starší 
„A“ na 19. místě a starší „B“ na 5. místě z 29. 
družstev. 

 

 

V sobotu 5.4.2014 velká obecní brigáda - čištění potoka. Hasiči měli úsek od mlýna po hasičskou zbrojnici. Této brigády se 

účastnilo 17 mladých hasičů. Děti samy nevěřily, co vše jsou někteří z nás schopni do potoka uklidit!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek, pokud je nějaká výjimka ( blížící se soutěž nebo trénink s vodou) tak častěji. Od ledna se 

nám začalo dávat dohromady družstvo těch nejmenších. Ti mají hasič od 14:45 do 15:45 hod., družstva starších a  mladších od 

17:00 do 18:30 hod. 

Pokud mají děti zájem stát se mladým hasičem nebo by se chtěly jen podívat, stačí za námi dojít ve čtvrtek na hasičskou zbrojnici. 

Na fotky a dění kolem hasiče se můžete podívat na stránkách www.sdhtrnava.rajce.idnes.cz nebo se stát členem na sociální síti 

Facebook - FanClub SDH Trnava a tím mít přehled o všech akcích,  psát můžete na sdhtrnava@email.cz. 

DĚKUJEME VŠEM CO NÁM S DĚTMI POMÁHAJÍ         

                                             Eva Vajďáková 

http://www.sdhtrnava.rajce.idnes.cz/
mailto:sdhtrnava@email.cz
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Zprávičky z trnavské školičky 

 

 

 

 

Také my se jaru ukláníme a zdravíme všechny milé lidičky. Posíláme spoustu jarních pozdravů z naší školičky, která se probudila 

ze zimního dřímání..... 

Zima k nám všem byla letos milosrdná, ovšem musím přiznat, že sněhová nadílka těm nejmenším chyběla a bohužel nám některé 

plánované akce nevyšly, tak jak jsme si představovali. Nicméně děti nebyly o nic ochuzeny, program jsme obohacovaly jinými 

zajímavými činnostmi. S velkým nadšením začali děti s p. učitelkami pravidelně navštěvovat tělocvičnu základní školy, kde 

zdokonalují své pohybových dovednosti a utužují fyzickou kondici. Také konání olympijských her 2014 ovlivnilo plánování 

programu, zaměřeného na sportování, na seznamování se životem sportovců, vyhledávali jsme informace v knihách, časopisech, 

v mapách, sledovali jsme hokejové utkání a posléze hráli hokej ve třídách, sportování se odrazilo také ve výtvarných pracích našich 

dětí.   

Bohužel letos naše děti a zaměstnance školky neobešly nemoci, s kterými jsme se potýkali, ale snad už sluníčko všechny choroby 

zažene a my se budeme moci těšit na všechno, co nás na jaře čeká. A jako vždy toho není málo. Obě třídy se pustily do nové jarní 

výzdoby, děti s paní učitelkami pěstují bylinky a zeleninu, starší děti se učí zacházet s odšťavňovačem a každý den připravují 

čerstvou ovocnou šťávu, starají se o  EKO koutek, kde chováme rybičku a šnečky, zapojili jsme se do projektu školička, který pro 

nás připravila paní ředitelka základní školy, probíhají pravidelné vycházky do okolí , kde děti plní úkoly s našeho EVVO programu. 

Připravujeme se na velikonoční tvoření s rodiči, na besídku ke Dni matek, na kurz plavání, výlet do Galaxie, na brigádu s rodiči, na 

divadelní představení v MŠ – výčet všeho je opravdu velký a dětem je nabízeno mnoho činností, ve kterých přirozeně rozvíjejí svoji 

osobnost a získávají potřebné kompetence k tomu, aby se mohli úspěšně zapojit do vzdělávacího procesu v základní škole. 

30.dubna2014 se dveře mateřské školy otevřou pro nové děti a jejich rodiče. Proběhne sběr žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2014-2015 v Mateřské škole Trnava. Všechny potřebné dokumenty si rodiče mohou vyzvednout v budově 

mateřské školy již nyní.   

Na závěr chci poděkovat všem lidem, kteří se zapojují do sběru víček s PET lahví. Díky vaší ochotě se rozzáří jiskřičky naděje 

v očích dívenky, která se bez cizí pomoci neobejde. Děkuji také všem, kteří jakoukoliv formou pomáhají naší školičce, děkuji 

obecnímu úřadu za pomoc a spolupráci a děkuji také všem mým děvčatům, za vše, co pro děti dělají 

Přeji Vám všem krásné a pohodové jarní dny.                                                                Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo chce znát, jak kytky voní,            Včelky bzučí kolem stromů           Proč to včelky dělají? 

ten se musí předklonit.                       Prohlédnou si každý květ,            Proč do květů koukají? 

Kdo se jaru nepokloní,                        pak na chvilku letí domů,             Třešní bude plný stůl, 

bude z něho škarohlíd.                        za chvilku se vrátí zpět.               Medu bude plný úl. 

 

https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
https://www.email.cz/download/i/qWwH7lz9tjOVcm7qa6I7EihvNgy23ZSnU-hWHy6ZWPAFBHLJUFy_YY8iEWQbLp1wljopfAA/fotky M%C5%A1 013.JPG
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Máme za sebou první polovinu letošního školního roku, blíží se i 3.čtvrtletí. Za I.pololetí děti dostaly výpis z vysvědčení ve čtvrtek 

31.ledna. Ze 107 žáků naší školy mělo 73 dětí vyznamenání a celkový průměr činil 1,4. Prospěli všichni. Do konce roku zbývají asi  

dva měsíce, a tak se musí snažit o zlepšení svých výsledků hlavně osmáci, kteří uvádějí známky z konce 8.třídy a pak z pololetí 

9.třídy na přihlášky ke studiu na střední školy.  

Držíme palce letošním deváťákům, které přijímací řízení čeká v nejbližších dnech! 

V lednu proběhl zápis do 1.ročníku, kterého se zúčastnilo 17 dětí. Tyto děti jsme pozvali k projektu Školička, který letos probíhá již 

pošesté. Slouží k tomu, aby se děti seznámily se školním prostředím. V září nastupují pak do 1.třídy, kterou  znají právě ze 

zmiňované Školičky. 

V současné době druháci a třeťáci absolvují plavecký výcvik ve Zlíně. 

V březnu jsme se díky „Mobilnímu planetáriu“ dozvěděli spoustu zajímavostí o vesmíru. K této zajímavé akci jsme pozvali i děti 

z mateřské školy.  

V květnu bude ve dnech 2.a 9.května ředitelské volno. 

Zveme všechny na oslavu Dne matek, která se bude konat ve středu 7.května v 16,30 hodin v tělocvičně naší školy. 

Žádáme všechny rodiče, aby nejezdili auty na školní dvůr a neohrožovali tak děti, které se tam pohybují. Vhodná místa k zastavení 

jsou u cesty a na parkovišti před školou.  

Děkujeme za pochopení. 

Přejeme všem malým i velkým VESELÉ VELIKONOCE !    Za celou základní školu   Mgr. Helena Vývodová 

Lyžařský kurz 2014 

V tradičním únorovém termínu se naše škola spolu se 

Základní školou Želechovice vydala na lyžařský kurz do 

Horního Benešova. Přes jarní počasí u odjezdu nás ve 

SKI PARKU GRUŇ čekala zasněžená sjezdovka. Sněhu 

nebylo na rozdávání, ale počasí nám přálo a večer ještě 

trochu přisněžilo.  

V pondělí ráno nás čekala krásně upravená sjezdovka. 

Po rozřazení do družstev se děti začaly zdokonalovat v 

lyžování.  

V úterý nám deštivé počasí znemožnilo jít na svah, tak 

jsme se v odpoledních hodinách vydali na túru po 

naučné stezce Gruň -Bílý Kříž. Nejprve nám výhled na 

panoráma znemožňovala mlha, ale ta se brzy rozplynula 

a my se mohli kochat krásným výhledem. 

Ve středu se v areálu lyžovat nedalo, ale majitelé areálu 

byli velmi vstřícní a zařídili nám lyžování v nedalekém Mezivodí. Cesta byla náročnější, ale lyžování stálo za to. Po půlhodinové 

chůzi z kopce jsme nasedli na ski bus, který nás dovezl na místo, kde na nás už čekaly naše lyže. Polední pauzu jsme přečkali 

v místní hospůdce, kde nám dali čaj a mohli jsme si sníst naše obědové balíčky. Před cestou zpět jsme zažili velmi náročnou 

sněhovou bitvu. Všichni jsme se těšili na večeři, sprchu a postel. 

Čtvrteční program probíhal již v areálu SKI PARKU. Odpoledne proběhl tradiční závod ve slalomu. Večer bylo vyhlášení výsledků a 

karnevalový rej masek. Pátek jsme ještě využili čerstvě napadaný sníh a upravenou sjezdovku k poslednímu lyžování. Pak už nás 

čekalo jen balení, oběd a návrat domů. Lyžařský kurz jsme si užili. Jsme rádi, že se nikdo nezranil a vrátili jsme se v pořádku 

domů. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu Trnava za finanční podporu, díky níž se dětem část zaplacené částky vrátila a 

Klubu rodičů při ZŠ za sladké odměny pro děti. 

            Eva Staroveská 

V uplynulých měsících proběhla na I.stupni soutěž v recitaci. 
Umístění: 
Kategorie 1.třídy: 1. Nela Bečicová   2.Amálie Pavelková    
3. Julie Mojsjuková 
Kategorie 2.+3.třídy: 1. Emma Dovrtělová 2. Jakub Chrastina  
3. Karolína Brhelová 
Kategorie 4.+5.třídy: 1. Lucie Vajďáková 2. Nela Sedláčková  
3. Lukáš Gerža. 

 

Proběhla i soutěž ve zpěvu. 

Kategorie I. třídy : - umístění neuděleno 

Kategorie 2.+3.třídy: 1. Eliška Hložková  2. Jan Matulík  

3. Eva Šulíková 

Kategorie 4.+5.tříd: 1. Michaela Vránová  

2. Veronika Havlíčková  3. Nela Sedláčková 

Soutěže ve zpěvu v Kašavě se zúčastnila Eliška Hložková a Jan Matulík. 
Eliška zvítězila a Honza se umístil na třetím místě. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! 

 Žáci od druhého ročníku  se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický KLOKAN.  
 V kategorii Cvrček (2.+3.třída) byla nejlepší Julie Daňová (48b.),  
v kategorii    Klokánek(4.+5.třída) Filip Bartík(115b.), 
v kategorii Benjamín (6.+7.třída) Michaela Bečicová(73b.),  
v kategorii Kadet (8.+9.třída) Eliška Vyvlečková (64b.). 
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TJ SOKOL TRNAVA - ROZPIS JARO 2014     

                                

 

 

 

 

 

Naši žáci začali přípravu na jarní sezónu na začátku 

února v tělocvičně místní základní školy. Jsem velmi rád, 

že se tréninků, které probíhají vždy v úterý od 17,00 

hodin a v sobotu od 15,00 hodin, zúčastňuje dostatečný 

počet dětí. S výhledem do budoucna je již nyní viditelný 

problém od soutěžního ročníku 2015/2016, kdy bude 

končit ročník s datem narození 2000. V současném 

kádru máme 7.žáků tohoto fotbalově silného ročníku. 

V letní přestávce náš tým opustí 2 žáci, což nebude pro 

fungování v následující sezóně kritické. Otázku možného 

fungování oddílu žáků budeme řešit až od výše zmíněné 

sezóny 2015/2016. 

8.3.2014 jsme se zúčastnili žákovského turnaje 

v Kašavě, kde jsme se utkali s mužstvy převážně 

z vyšších soutěží. Každý turnaj tohoto typu je lepší než-li 

samotné tréninky, což jistě pocítili i samotní žáci, kdy si 

sáhli na dno svých sil při utkáních tohoto turnaje. 

V sobotu 22.3.2014 proběhl v naší tělocvičně 12.ročník žákovského halového turnaje, kde naši žáci změřili své síly s okolními  

družstvy. Je vidět, že se opět v této konkurenci neztratili. Tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich reprezentaci oddílu a obce 

Trnava. Stejně tak bych chtěl poděkovat i všem, kteří nám vypomohli s pořádáním turnaje, ať už vlastní pomocí či dary do tomboly. 

Žákovská sezóna pro nás začíná 13.4.2014 na místním hřišti ve 13,00.hodin proti družstvu Lukova. Věřím, že opět budeme bojovat 

o co nejlepší umístění v tabulce. Tréninky budou probíhat již jinak než v zimě a to ve středu a v pátek  

                                                                                                                                                                                        Zbranek Petr  

Napajedla Cup – 2014 
Fotbalový oddíl mužů TJ Sokol  Trnava se zúčastnil v rámci své přípravy na jarní část fotbalové sezóny 2013/2014 zimního 

turnaje v Napajedlech.  Turnaj se konal v termínu od 1.2. - 16.3. 2014 na fotbalovém hřišti s umělou trávou za účasti mužstev : 

Bílovic, Zlámance, Topolné, Babic, Napajedel (dorost), Spytihněvy B a Trnavy. 
Turnaj probíhal o víkendech a Trnavští fotbalisti skončili na velmi pěkném 3. místě s následujícími výsledky: 
Trnava – Bílovice - 4:9 branky- Hradilík, Bořuta R. 2x, Knedla  
Trnava – Babice - 7:0 branky- Malčík 5x, Sedláček 2x 
Trnava – Zlámanec - 2:2 branky- Soukup, Hradilík 
Trnava – Topolná - 5:0  branky- Štěpánek 2x, Knedla 2x, Sedláček. 
Trnava – Napajedla(dorost) - 10:2 branky- Štěpánek 4x, Bořuta R. 2x ,Knedla 2x, ,Sedláček, Malčík 
Trnava – Spytihněv.B - 5:8  branky- Sedláček, Chytil, Malčík, Bořuta R., Hradilík 

Umístnění v  turnaji:  1. Spytihněv B, 2. Topolná, 3. Trnava, 4. Zlámanec ,5. Bílovice, 6. Babice, 7. Napajedla (dorost) 

Hodnocení turnaje trenérem (S.Chytilem) Turnaj jsme rádi uvítali, abychom pro zvýšení naší výkonnosti hráli zápasy s  mužstvy 

z vyšších soutěží a tím se mohli dobře připravit na jarní část soutěže. Testem to bylo zároveň pro mladé a méně vytížené hráče 

z podzimní části sezóny, jestli se posunují ve svém fotbalovém růstu. Turnaj splnil mé očekávání a ukázal obraz připravenosti  

jednotlivých hráčů pro mistrovskou soutěž. 

Hráčský kádr TJ Sokolu Trnava na turnaji - Napajedla Cup – 2014 a pro jarní část sezóny 2013/2014. 

Brankáři : Váhala, Malaník. 

Obránci : Čala S., Kučera, Chytil, Hrnčiřík, Katrňák, Polách, Machalíček 

Záložníci: Hradilík, Slováček, Knedla, Vyvlečka, Sedláček, Čala M., Kresta 

Útočníci: Bořuta R., Štěpánek, Malčík, Soukup. 

Příchody hráčů : Malaník (prodloužené hostování – FC Slušovice) , Polách (hostování - FC Slušovice) 

Odchody hráčů : Škrabana (prodloužené hostování - 1.SK Metropol Podkopná Lhota), Matůšů (hostování – SK Štípa) 

ŽÁCI – okresní soutěž žáků, skupina „ B „ : 
13.kolo NE  13.4. – 13.00 h.       TRNAVA – LUKOV 
14.kolo NE  20.4. – 10,00 h.       PŘÍLUKY – TRNAVA 
15.kolo NE  27.4. – 10,00 h.       ŠTÍPA – TRNAVA 
16.kolo NE    4.5. – 13,30 h.       TRNAVA – HVOZDNÁ 
12.kolo                                                   VOLNO 
17.kolo NE  11.5. – 13,30 h.       LŮŽKOVICE – TRNAVA 
18.kolo NE  18.5. – 13,30 h.       TRNAVA – KOSTELEC 
19.kolo                                                   VOLNO 
20.kolo NE    1.6. -  13,30 h.       LUKOV – TRNAVA 
21.kolo NE   8.6. -   13,30 h.      TRNAVA – PŘÍLUKY 

 

MUŽI – IV .třída, skupina „ B „ : 

15.kolo SO  12.4. – 16,00 h.       VESELÁ „B“ – TRNAVA 

16.kolo NE  20.4. – 16,00 h.       TRNAVA – LUTONINA 

17.kolo SO  26.4. – 16,00 h.       SK VIZOVICE „B“ – TRNAVA 

18.kolo                                                     VOLNO 

19.kolo SO  10.5. – 16,30 h.       LŮŽKOVICE „B“ – TRNAVA 

20.kolo NE  18.5. – 16,30 h.       TRNAVA – ZÁDVEŘICE 

21.kolo SO  24.5. – 16,30 h.       FC VIZOVICE – TRNAVA                                                                                         

                                                     - hřiště Zádveřice 

22.kolo NE   1.6. – 16,30 h.       TRNAVA – NEUBUZ 

13.kolo                                                     VOLNO 

14.kolo NE   15.6. – 16,30 h.     TRNAVA – BRATŘEJOV „B“ 

 



Trnavský zpravodaj 
 

 

SPORTOVNĚ - STŘELECKÝ KLUB 

Vzduchovková sezona pomalu končí, tak dovolte, abych Vás informoval o výsledcích. 

Finále Tradixcupu, které se konalo 23. 11. 2013 v Březolupech 
dopadlo následovně.  
Marek Grebeníček 7. místo, Jan Hanulík 8. místo. 
18.12 2013 se konal další závod  O vánočního kapříka v 
Březolupech, kde se Marek Grebeníček umístil na 5.místě a Jakub 
Gerych na 15.místě. 
Hned po Vánocích bylo finále RSCM Ostrava, kde se zadařilo a 
Marek Grebeníček se umístil na 2.místě a Jakub Gerych na 6.místě. 
V únoru se tradičně zúčastňujeme Velké ceny Uh. Brodu, kde jsme 
se umístili následovně.  Zdeněk Matulík v disciplíně VzPi 40 obsadil 
7.místo, Marek Grebeníček v disciplíně VzPu 8.místo a Jakub Gerych 
taktéž 8.místo. 
Další závod konaný 1.2.2014, a to otevřený přebor 
Moravskoslezského kraje konaný v Neplachovicích dopadl 
následovně.  
Marek Grebeníček 1.místo a Jakub Gerych 3.místo. Další týden 
následoval závod Zlatá diabolka v Březolupech, kde Marek 
Grebeníček skončil na 12.místě a Jakub Gerych na 11.místě. 

Všechny tyto závody směřují k MČR. Nominaci získal Marek Grebeníček. Nominovaní na tento závod dostali pozvání na 
soustředění v Ostravě, které trvalo 2 dny a střelci zde dolaďovali formu na vrchol sezony, který se konal následující víkend. Tohoto 
závodu se účastnilo 200 střelců v různých kategoriích. Marek Grebeníček se v této silné konkurenci neztratil a s nástřelem 293 
z 300 možných obsadil 29.místo. Nutno ale podotknou, že měl smůlu a čtyři jeho střely měly hodnotu 9,9 bodu. 
Poslední závod, který nás letos čeká je finále Zlínské krajské ligy v Uh. Ostrohu konané 27.4.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat OÚ Trnava a všem ostatním co nás celou sezonu podporovali a fandili nám.  
             Radek Soukup 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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