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Poklad z „půdy“
Při úklidu obecního archivu byly nalezeny fotografie naší obce z různých společenských a stavebních akcí.
Archiv začíná rokem 1961, ale jsou zde i starší fotografie. Všechny fotografie naleznete na našem webu.

Kravský povoz pana Sedláčka, rok 1972

Stavba skleníku, rok 1966

2

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019

ÚVOD

OBSAH ZPRAVODAJE
Úvod ................................................................. 3
Ze zastupitelstva ............................................... 4
Události ............................................................ 5
Kniha o Trnavě ................................................. 6
Místa v Trnavě ................................................. 7
Ekonomická rubrika ......................................... 8
Farnost .............................................................. 9
Základní škola ................................................ 10
SRPŠ............................................................... 14
Rozhovor ........................................................ 15
Mateřská škola................................................ 19
Dětský tábor ................................................... 21
TJ Sokol Trnava ............................................. 24
SK Lyžařský klub ........................................... 27
Střelecký klub ................................................. 30
SDH Trnava.................................................... 31
Soptíci............................................................. 32
Myslivci.......................................................... 35
Trnavský kolík................................................ 36
Salon Barn Beauty .......................................... 37
Barum Czech Rally Zlín ................................. 38
Turistický původce ......................................... 39
Usnesení zastupitelstva................................... 40
Výročí okupace 1968...................................... 43
Závěr............................................................... 44

Milí spoluobčané,
na letní prázdninové zážitky neúprosně padají
nánosy podzimního prachu, přesto věřím, že lesk
alespoň některých pěkných vzpomínek bude
zářit vašimi myslemi dál. Aspoň do Vánoc! A
třeba vám k připomenutí pomůže i toto číslo
Trnavského zpravodaje.
Ne každý začátek nového školního roku se
zapíše do trnavské historie. O tom letošním v
tomto směru nelze pochybovat. Budova základní
školy je o patro vyšší. A ne pro nic za nic.
Školáci i učitelé kompletní modernizací získali
daleko lepší podmínky pro výuku a Trnava se
rozhodně nemá ve srovnání s velkými školami
zač stydět.

Pamatuji si, jako by to bylo dnes, i když už je to
třicet let, co jsem den co den vyrážela do
trnavské školy za vědomostmi. Ihned po vstupu
jsem zamířila do klece, resp. šatny. Přezout a
rychle na místo do třídy! Pak poslouchat výklad
učitele, který byl rád, že mu hlasivky
nevypověděly službu. O nějakých interaktivních
pomůckách se nám mohlo tak akorát zdát.
Počítačová učebna? Pár obrovských počítačů, u
nichž byl zázrak je vůbec spustit… „Každý ví,
časy se mění,“ zpívají Kubišová, Vondráčková a Neckář ve slavné písni. Ano, ale taky jde o to jakým
směrem. V Trnavě se čas nezastavil, i když kostelní hodiny říkají něco jiného (ale o tom až někdy jindy).
Investice do vzdělání je vždy přínosná. Do rekonstrukce i třeba, proč žáci ve škole nesmějí používat
mobily, vás zasvětí ti nejpovolanější z nejpovolanějších – ředitelka školy Helena Vývodová a její
manžel, učitel Lubomír Vývoda. Ale tento zpravodaj není jen „základka“. Věřím, že každý najde něco,
co ho zaujme. A když ne? Napište nám na redakční e-mail, co postrádáte. Všechny náměty bedlivě
zvážíme a případně zařadíme. Jako
třeba informaci o povinném čipování
psů, kterou nám poslala paní
Formanová. Děkujeme!
V Trnavě se v posledních měsících
stavělo nejen na půdě základní školy.
V Dolansku mají krásný nový most,
přes který, když na to přijde, přejede
i tank. Tento most je možno vnímat
také symbolicky – neměli bychom
„mosty“ sbližující lidi namísto
vykopávání příkopů budovat i mezi
sebou? Přeju, ať se nám to daří.
Marie Černíčková, členka redakce
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ZE ZASTUPITELSTVA

Drazí sousedé,
horké letní dny zdá se máme za sebou a já věřím, že jste si užili své zasloužené dovolené, ať už
v zahraničí, či doma v Trnavě u Vašeho bazénu. Menší „parlamentní“ prázdniny jsme si s kolegy
zastupiteli užili i my a o to více energie máme na úkoly, které jsou před námi. Od červnového vydání
Trnavského zpravodaje se u nás v obci samozřejmě svět zcela nezastavil, a proto bych Vám rád shrnul
to nejdůležitější, čím jsme se jako zastupitelé zabývali na pracovních poradách, či zasedání veřejných.
Neodpustím si upozornit na malou účast veřejnosti při veřejném zasedání zastupitelstva. Každý z Vás
je vítán a určitě doražte, získáte náhled do agendy, obeznámíte se s výzvami, které Trnavu čekají a mají
dopad na každého z nás. Těšit se můžete na živou diskuzi, uvidíte jednotlivá hlasování a postoje Vašich
zástupců.
Červen byl spjat s tématem velkým – kolaudace ZŠ, tomuto je věnován samostatný článek pana starosty.
Na zasedání zastupitelstva byly projednány žádosti o příspěvek na činnost několika spolků, působící
v Trnavě, konkrétní částky se dozvíte v závěrečné části zpravodaje, v sekci Usnesení zastupitelsva.
Došlo ke schválení hospodaření obce za rok 2018, majetek obce dosahuje hodnoty okolo 180 milionů
Kč, z toho pozemky 43 milionů. Příjmy rozpočtu obce za minulý rok ve výši 26 milionů, výdaje 62
milionů. Výdaje vyšší než příjmy jsou způsobeny zejména investicemi do ZŠ, které budou z velké části
pokryty dotacemi.
Během letních měsíců jsme nezapomněli na další velké téma – změna územního plánu. Tento náročný
a dlouhý proces postupuje kupředu, v polovině září proběhla schůzka na Městském úřadě ve Vizovicích.
Změny ÚP č.1 jsou k nahlédnutí na OÚ, či na našich webových stránkách.
1. července jsme spustili naše
nové webové stránky. Tuto
záležitost
snad
museli
postřehnout
už
všichni
internetově aktivní jedinci.
Jedná se o moderní, čisté,
graficky nádherné provedení
široko daleko. Cesta od
počátečního
nápadu
ke
konečné realizaci nám zabrala
několik měsíců. Výběrového
řízení na tvorbu webu se
zúčastnilo 8 grafických studií.
Mezi kritéria, dle kterých
jsme vybírali vítěze, patřil
termín dodání a hlavně cena.
Náklady na vytvoření a provoz webu po dobu 10 let se pohybovaly od 40 tisíc do 122 tisíc bez DPH.
Výběrové řízení vyhrála společnost Webnia, která podala nejvýhodnější nabídku. Výsledek můžete
vidět na obrázku a hlavně na www.trnava.cz.
Úkolů je před námi stále spousta. Společně s ostatními zastupiteli pracujeme na tom, abychom život
v Trnavě dělali hezčí a bohatší. S Vašimi připomínkami a přáními se obraťte na kohokoliv z nás. Za náš
zastupitelský tým Vám přejeme co nejbarevnější podzim.
Tomáš Hubáček, zastupitel

4

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019

UDÁLOSTI

Úklid parku před ZŠ
Chtěl bych poděkovat členům Klubu důchodců, kteří se zúčastnili 4. 9. 2018 podzimního úklidu parku
před základní školou. Starosta obce jménem všech občanů děkuje našim seniorům.

Výjezd JPO V. k spadlému
vedení NN v Trnavě
Dne 26. 8. 2019 byli naši dobrovolní hasiči vysláni
k zajištění spojovací komunikace mezi Trnavou a
Všeminou. Vlivem silné bouřky a vichřice byly
vyvráceny smrky, které spadly na elektrické vedení
následně došlo k pádu třech sloupů NN mezi čísly
popisnými 98 a 115, kousek od odbočky na Všeminu.
K zásahu byli povoláni i dobrovolní hasiči z Kašavy.
Děkujeme našim zasahujícím hasičům a díky posíláme
i do Kašavy.

Kronika obce
Sňatky: Dana Bečicová a Martin Adam 6/2019
Jana Sovjáková a Dan Bečica 6/2019
Jitka Marušáková a Miroslav Chovanec 8/2019
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KNIHA O TRNAVĚ

Trnava: Obraz života nejdelší valašskéj dědiny
Je lednový večer roku 2016. Tma se rozlévá Dolanskem a mé kroky se boří do čerstvě napadaného
sněhu, který kompletně pokryl hlavní cestu. Celá příroda je promrzlá, ale mě v srdci zahřívá příjemný
pocit. Vracím se z besedy, kdy jsem poslouchal vzpomínky pana Vičíka na staré doby v Trnavě. Bylo
to ponoření do zvláštního světa, který mi byl tak blízký a zároveň také vzdálený – vždyť všechno to
vyprávění se odehrávalo v mém rodišti, ale ten popisovaný svět byl zcela jiný, než jej znám…
Tato nostalgická vzpomínka pochází z počátku mého
sběru vzpomínek nejstarších trnavských pamětníků na již
neexistující svět, který je zachycen v druhém obraze
knihy Trnava: Život nejdelší valašskéj dědiny. Beseda u
Vičíků byla mou druhou besedou – druhým střípkem
v mozaice, kterou jsem se rozhodl skládat. Tehdy jsem
začal pociťovat, že obraz, který začínám slepovat, je
obrovský. A i když jsem netušil, jak vlastně bude
vypadat, co bude jeho výsledkem nebo kolik práce a času
si ode mě vyžádá, cítil jsem, že pokud vytrvám, bude to
dílo přesahující mě samého. A já s nadšením vytrval,
protože to byla úžasná pastva pro část té nikdy
nedospívající chlapecké duše, která baží po
dobrodružství.
Výsledná kniha má nakonec dva obrazy. První obraz,
Život dějin, obsahuje všechny faktické informace, které
jsem o Trnavě nasbíral a které jsem zhodnotil jako hodné
zachycení. Je členěn do epoch, přičemž každá z nich je
uvedena do historického kontextu, takže čtenář není při
svém ponoření do událostí v Trnavě vytržen z okolností dané doby. Druhý obraz, Život kořenů, je – jak
již bylo zmíněno – tvořen vzpomínkami pamětníků na doby minulé, zejména na dobu před rokem 1948.
Je členěn do besed, kdy každá z nich je věnována některému z aspektů života (např. Beseda o oblečení).
Každá beseda je tak skutečně tematickou mozaikou slepenou ze střípků, které byly vytaženy z celých
výpovědí všech pamětníků. Poslední z těchto besed, Beseda o místních názvech, vznikla na základě
toho, že jsem obešel vytipované obyvatele Trnavy, kteří mi do historické mapy lokalizovali místní
názvy, které znali. Vznikl tím jak soupis asi 350 zjištěných názvů, tak také mapa, která bude volnou
přílohou knihy.
V knize se také nachází tři mé básně, které Trnavě věnuji. Výsledkem je tedy dílo, které je jakousi mou
poctou údolí, ve kterém jsem vyrostl a které mému srdci bude navždy nejbližší. A i když se v knize
nachází množství faktických údajů včetně citací, to nejdůležitější se nachází mezi řádky. Nejsou to fakta
– je to něco, co žití v Trnavě zanechává na každém jeho obyvateli – pokorné srdce, lásku k bližnímu,
víru v Boha, úctu k zemi – matce živitelce, cit sounáležitosti s drsným valašským krajem, krásný
valašský jazyk… Není to dílo profesionála ani odborníka. Je to dílo člověka, který se snaží s otevřeným
srdcem vrátit rodné dědině to, co mu za celý jeho život dala. Věřím, že mnohým se zalíbí. Mnohým
naopak ne. Přesto doufám, že bude přínosem pro každého, kdo se do řádků této knihy začte.
Kniha je k prodeji na Obecním úřadě. Cena je 250 Kč.
Pavel Hanulík, autor knihy
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MÍSTA V TRNAVĚ

Exkurze do koutů Trnavy: Miluchov
„Exkurze do koutů Trnavy" budou v následujících číslech Trnavského zpravodaje představovat výpravy
za názvy místních tratí v rozličných částech naší obce. Úkolem těchto pojednání je čtenáře jak seznámit
se samotnými názvy tratí, o kterých dříve možná ani nevěděl, tak mu také přiblížit původ či význam
tohoto názvu, případně připojit událost nebo historku, která se k danému místu pojí.
V úvodu je potřeba objasnit to, co vlastně místní názvy jsou. Jestli něco sloužilo našim předkům jako
pomůcka pro orientaci v terénu, jakási „GPS“, byly to právě ony. Každý hospodář musel dobře znát
názvy jednotlivých míst přinejmenším svého pozemku, aby dokázal v běžné mluvě jasně a přesně určit
místo, o kterém je řeč. Otec mohl říci dítěti: „Dnes půjdeš pást do Sprzle.“ Dítě ihned vědělo, kam má
hnát krávy. Místní názvy tak vytvářely hustou síť, která pokrývala celý katastr obce. Mimo zeměpisný
význam měly mnohé názvy i další rozměr a na ten se zde zaměříme.
První díl těchto exkurzí je věnován oblasti zvané Miluchov. V běžné mluvě se jím označuje zejména
údolí rozprostřené okolo potoka, který teče směrem od Všeminy a vlévá se do Trnávky naproti hřiště
pod tělocvičnou ZŠ. Této oblasti se zde také budeme věnovat. Je však nutno podotknout, že Miluchov
je také název kopce, který se vypíná do výše 455 m n. m. a nachází se jihozápadně do zmiňovaného
údolí. Na mapách je Miluchovem často mylně označován vrchol s nadmořskou výškou 506 m n. m.,
který leží na hranici se Všeminou. Tyto vrcholy od sebe odděluje malé sedlo, v jehož středu se nachází
obrázek Panny Marie.
Název Miluchov nejspíše vznikl spojením slov "milý" a "chov" – jednalo se tedy o místa, kde se dobytek
rád pásl (choval). K tomuto úsudku vede několik faktů. Prvním je, že pro hospodáře bylo dříve jednou
z největších starostí to, aby se jeho dobytek dobře napásl. Proto se v místních názvech často skrývá i
informace o jakosti daného pozemku – a tedy i o jeho hospodářském využití. Též pohled do map z roku
1829 nás v tomto úsudku utvrdí: v oblasti Miluchova, obdobně jako na většině trnavských svahů
směrem ke Všemině, se nacházely rozlehlé pozemky využívané jako pastviny. Dalším utvrzením
v tomto úsudku je podobnost s názvem trati Radošov v obci Zděchov. Ten je dle tamních pamětníků
odvozen od toho, že se tam dobytek rád pásl.
Zaměříme-li se na další názvy v této oblasti, nalezneme podél dolní části doku potoka tekoucího
Miluchovem názvy jako: Za potůčkem, Pod strání, Výminek, U zahrádky, Široká a Přeháňka. Výminek
jistě odkazuje na někdejší majetkové poměry majitelů, název Široká na rozměry polností, Přeháňka zas
označuje místo, kde se dobytek hnal brodem přes potok. Zajímavý je název Drchaňa, jehož význam
nezná ani jeho autor. Jedná se o strmý hřbet, na kterém se nachází drobné skalnaté výběžky. Jistá logika
by šla tedy hledat v tom, kdyby byl název odvozen od slova "drhnout".
Horní tok potoka se v Miluchově rozdvojuje. v okolí jeho jižní větve nalezneme tyto názvy: Zátrnčí, Za
včelínem, Psí kerchov, Nad školkú, Na hrbě, U slepých, Krščina, Na Vrše, Díly a Ulehla. Slovem
Kerchov se dle autora dříve říkalo hřbitovu, trať Nad školkú se nacházela nad lesní školkou. U slepých
je označení místa, kde se nacházelo množství kamenů, na kterých se často vyhřívali slepýši. Díly
odkazují na někdejší majetkové dělení pozemků, Ulehla je pak na Valašsku označení pole, které bylo
ponecháno úhorem na několik let a bylo užíváno k pastvě. Význam názvu Krščina je neznámý.
V okolí východní větve potoka v Miluchově nalézáme názvy: Na tykách, Zámožčí, Na vrše, Okluk, U
studně a Hraničky. Význam názvu Na tykách ani Okluk autor nezná. Názvem Zámožčí se označoval
pozemek, který se nacházel za pozemky rodiny Mozgovy. Název Hraničky pak označoval prostor na
hranici v obcí Všemina, kde se hraniční hřbet snižuje a kudy se často chodilo (a stále chodí) z Trnavy
do Všeminy.
Pavel Hanulík
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019
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EKONOMICKÁ RUBRIKA

Pozor na „šmejdy“ a nevýhodné nabídky
V roce 2013 byl odvysílán dokument „Šmejdi“, který okamžitě vzbudil ohlas. Ukazuje zvrácené praktiky
používané na předváděcích akcích, které mají jediný cíl, pomocí lží a promyšlené manipulace donutit
především bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží, jehož reálná hodnota je zanedbatelná ve
srovnání s jeho prodejní cenou. Název „šmejdi“ těmto obchodníkům již zůstal a nejsou tak označováni
jen obchodníci na předváděcích akcích. Tzv. „šmejdů“ je mnohem více a řádí pořád.

V

ýsledkem odvysílání dokumentu Šmejdi
bylo přijetí novely zákona o ochraně
spotřebitele a také to, že obce začaly
zakazovat podomní prodej. U nás v Trnavě tomu
nebylo jinak. Když vjíždíte do Trnavy, můžete
vidět ceduli, která upozorňuje na to, že podomní
prodej je u nás zakázaný, i přesto se „šmejdi“
občas objeví.

Tzv. „šmejdi“ dnes nejsou pouze obchodníci
z předváděcích akcí a podomní prodejci.
S technologickým pokrokem se objevily také nové
typy zvrácených obchodníků v dokonalejších
formách, než tomu bylo dříve. Cíl mají ovšem
pořád stejný – připravit vás o peníze.
„Šmejdi“ se vás snaží dostat pod tlak, chtějí,
abyste se rozhodovali hned v daný moment.
Teďka musíš koupit! V podstatě nenabízí, ale jen
oznamují, že si něco kupujete.
Rada č. 1 – nikdy se nerozhodujte pod tlakem.
Pokud dojdete do solidního obchodu, nikdo vás
nikdy nebude nutit, abyste něco koupili hned.
Tito zvrácení obchodníci s oblibou také říkají, že
pokud koupíte vybraný produkt, další dostanete
zcela zdarma a že máte štěstí, že se na vás vůbec
s touhle výhodnou nabídkou dostalo!
Rada č. 2 – nikdo vám nikdy nedá nic zadarmo.
Pokud ano, je to důvod zvýšit pozornost a danou
konverzaci rychle ukončit.
„Šmejdi“ prodávají předražené zboží, nebo nabízí
předražené služby.
Reálná
hodnota je
zanedbatelná, cena ovšem obrovská.
Rada č. 3 – vždycky si říkejte, jestli jste produkt,
který vám nabízí, někde již neviděli a kolik stál.
Slušný
prodejce
by
vám
s
největší
pravděpodobností nenabídl tento produkt touto
cestou a za takové peníze. Hrnce za 20 tisíc Kč a

vysavače za 30 se nekupují, ani kdyby byly ze
zlata.
Podívejme se ještě na jednotlivé typy „šmejdů“, se
kterými se můžete v dnešní době setkat:
Zájezdy – nejznámější typ. Cílem je nalákat lidi, aby
jeli zdarma na „zájezd“. Autobus vás doveze na hotel,
kde budete mít zdarma jídlo, nicméně hned při první
chodu na vás pustí „šmejdy“, kteří vás budou nutit
koupit předražené zboží. Nikam nejezděte, oběd
zadarmo za to nestojí, tisíckrát se jim vrátí zpátky,
raději jeďte s nějakým spolkem z Trnavy na zájezd.
Podomní prodej – otrlejší obchodníci, co vám vlezou
doslova až do kuchyně. Slušný obchodník tohle nikdy
neudělá. S těmito lidmi se vůbec nebavte a nic od nich
nekupujte. U nás v Trnavě je navíc tento druh prodeje
zakázaný.
Telefonní prodej – tento způsob v podstatě nahradil
podomní prodej. Mějte na paměti, že ústně telefonicky
lze uzavřít smlouvu, čehož jsou si obchodníci vědomi!
Nic neodsouhlasujte, raději řekněte, že nemáte čas.
Pokud byste přece jen pod tlakem něco odsouhlasili, tak
ze zákona můžete bez sankce odstoupit od smlouvy do
14 dnů (na smlouvu pak bude nahlíženo, jakoby nikdy
nevznikla).
Teleshoping v TV - kupte do pěti minut hrnec a
dostanete k tomu zdarma další tři. Všimněte si ovšem,
že tohle ale vysílají pořád. Nemá cenu dále komentovat,
opět se jedná o nevýhodné předražené zboží a je úplně
jedno, o kterou TV stanici se jedná. I lidově vypadající
TV Šlágr využívá tyto praktiky.

Typů zvrácených obchodníků je určitě více a
s vývojem technologií budou stále přibývat nové
typy. Proto bych chtěl na závěr apelovat
především na spoluobčany mladších generací,
kteří mají více zkušeností s novými technologiemi
- pomáhejte svým příbuzným, vše jim pečlivě
vysvětlujte a pokud budou potřebovat něco koupit,
tak jim spíše pomozte navštívit seriózní obchod,
než aby podlehli „šmejdům“.
Adam Páleníček, ekonom a zastupitel obce
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Naše farnost má nového duchovního správce
Jmenuji se Josef Kuchař a narodil jsem se 1. listopadu 1960 v Uherském Hradišti. Pocházím z Ořechova,
farnost Polešovice, okres Uherské Hradiště. Jsem prostřední ze sedmi sourozenců. Chodil jsem na
gymnázium v UH, a potom šel na dva roky na vojnu. Po ní jsem vystudoval bohosloveckou fakultu
v Litoměřicích a na kněze jsem byl vysvěcen roku 1986 v kostele svatého Jana Křtitele a pak ve
Valašském Meziříčí u Panny Marie. Samostatně jsem působil v Ratajích u Kroměříže a ve Vlachovicích.
V každé farnosti vždy deset let. Naposledy jsem byl devět let v Ostrožské Nové Vsi u svatého Václava.
To mě právě zaujalo. To zasvěcení kostelů. Jak se v mém životě vrací nebo pokračuje. Ve Vlachovicích
navíc působil, zemřel a je pochován P. Josef Šenkyřík, který kdysi dávno působil i v Trnavě.
Ve farnostech jsem někde
uspěl víc a někde méně, ale to
podle mě záleželo na lidech.
Takže přejete-li mně úspěch,
záleží to hrozně moc na vás.
Knězem jsem chtěl být od
dětství. To proto, že okolo
nás byli ti správní kněží.
Oblíbení, v úctě a milovaní.
Naráz jsem uslyšel celkem
jasný Boží hlas, že mohu být
jedním z nich, že k nim mohu
a mám patřit. Tak jsem se
toho celý život držel a bylo
to. Ale teď - jsem tady krátce
a slyším o kněžích víc
špatného než dobrého. To je
pravý opak mých vzpomínek
na dětství. V tomto se svět
strašně změnil. A to neslyším
špatné jenom o jednom, ale
už jsem to stihl slyšet o třech
a
přitom
to
vůbec
nevyhledávám. Naopak, moc
bych si přál, aby to bylo zase
jako v dětství. Protože díky
tomu jsem knězem, a tak mě
ten opak velmi skličuje.
Hlásím se do vašich služeb a do života u vás. Jak moc úspěšně záleží asi i na vás a na vašem přístupu,
zájmu a ochotě pomáhat. Kupodivu také na tom, abyste nemluvili špatně o kněžích, ale ani o druhých
lidech. To zabíjí. Četl jsem román Stanice Bouřná z doby studené války mezi Amerikou a Ruskem. V té
době se objevila jiná planeta, kde byl klid a mír, láska a ochota. Prostě ideál. A taky nebe. To, co si
všichni přejeme. Ta planeta se jmenovala Náruč lesa. V náruči lesa je přece i Trnava. Ten ji z obou stran
tak krásně objímá. Tak by mohla být tím šťastným údolím v náruči lesa pro každého člověka.
P. Josef Kuchař, farář
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Půdní vestavba základní školy
Dne 2. 9. 2019 jsme slavnostně otevřeli čtyři nové učebny naší základní školy. Všechno začalo již v roce
2016. Slavnostní otevření proběhlo 2. 9. 2019 za přítomnosti paní ředitelky Centra pro regionální rozvoj
České republiky Ing. Lenky Kolářová, zástupce Regionálního rozvojové agentury Zlínského kraje Mgr.
Tomáš Jurčeky a dalších. Celá akce byla vystavěna nákladem 29.385.459,80 Kč z toho dotace činila
21.620.013,36 Kč a 7.765.446,44 Kč byly vlastní zdroje v cenách včetně DPH.

Dotace poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ
Trnava I.č.117D03G000846,EIS CZ.06.2.67-0.0-0.0.-16_062-0004264.
Součástí půdní vestavby je učebna přírodopisu, odborná jazyková učebna, učebna zoologie a ve sklepě
učebna dílen. Učebny jsou moderně vybaveny a splňují veškeré standardy Evropské unie.

Díky administrativním potížím byla stavba zahájena až 17. 9. 2018, i když harmonogram stavebních
prací byl stanoven od 1. 7. 2018. Bohužel nejhorší stavební práce tak musely probíhat za provozu, ale
díky perfektní organizaci se vše zvládlo.
Martin Kašpárek, starosta obce
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Vysoká škola v Trnavě a začátek školního roku
Už je to tak! Kdo se byl podívat v pondělí 2. září 2019 na zahájení školního roku u základní školy
Trnava, musel nabýt tohoto dojmu. Není se čemu divit. Nová střecha, pod ní přibyla nová řada oken a
taky nová fasáda na budově. Škola jako vymalovaná!

V loňském školním roce probíhala výuka v poměrech poněkud nezvyklých. Školu navštěvovali nejen
trnavští žáci, ale od podzimu zde denně přicházeli chlapi v montérkách, na školním dvoře stál velký
jeřáb a různá stavební technika. Prováděla se totiž rekonstrukce budovy základní školy. Opravovala se
střecha a půdní prostory se během roku změnily v nové učebny. Stavební firma provedla rekonstrukci
sklepa. I zde vznikla nová učebna. Starý, původní výtah byl zrušen a byl nahrazen novým, moderním.
Ten se svými pasažéry dokonce mluví.

Podmínky během minulého školního roku ve škole byly vskutku provizorní a výuka opravdu náročná.
Jak pro žáky, tak pro jejich učitele. Nejhůře na tom byly paní uklízečky s panem školníkem. Jejich práce
byla vskutku nekonečná. Vše jsme však přečkali a vydrželi. První školní den byl pro nás pro všechny
odměnou a velkým zadostiučiněním.
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Školní rok začal tradičně mší svatou v trnavském kostele, kterou vedl nový pan farář P. Josef Kuchař.
Na osm hodin jsme se všichni shromáždili před školou. Mimořádnými hosty slavnostního zahájení, které
přivítala paní ředitelka Mgr. Helena Vývodová spolu s panem starostou obce Ing. Martinem Kašpárkem,
byli Ing. Lenka Kolářová, ředitelka odboru IROP pro Zlínský kraj, Mgr. Tomáš Jurčeka z Regionální
rozvojové agentury Východní Moravy a stavitel pan Rostislav Bednář.

Po přivítání všech žáků a zaměstnanců školy jsme se vypravili do svých tříd spolu s přítomnými rodiči
našich dětí. Všichni jsme byli zvědavi, jak vypadají naše nové učebny. Do čtvrtého patra je vybudován
bezbariérový přístup a nachází se zde nové učebny jazyka anglického, enviromentální výchovy a učebna
chemie. Všechny jsou vybaveny novým nábytkem, nejmodernějšími audiovizuálními pomůckami a taky
vzduchotechnikou. Celé patro má jasně modrou podlahu. No prostě nádhera! Jsou zde kmenové třídy
pro sedmou a osmou třídu. Paní učitelky zde mají malý, ale útulný kabinet.
I sklepní prostory se neuvěřitelně změnily. Všemu vévodí krásná učebna pracovní výchovy, která je
taky nově vybavená ponky a svěráky. Nechybí opět moderní počítačová technika. Dříve temné, až
strašidelné prostory se krásně prosvětlily. Z původních pomůcek zůstala jen keramická pec.
Všichni přítomní si nové školní prostory rádi prohlédli a často jsme zaznamenali slova obdivu nad
skvělým nápadem a dobře vykonanou prací stavebníků. Ten, kdo to nestihl v pondělí ráno, mohl se přijít
podívat na Den otevřených dveří i odpoledne. Škola byla otevřena do sedmnácti hodin. A věřte, že
zájemců o prohlídku bylo hodně. Nepřehlédnutelná vysoká budova malé vesnické školy (co do počtu
žáků) je skvělou vizitkou obce Trnava. Jsme malí, ale šikovní…
Mgr. Lubomír Vývoda, učitel
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Organizace školního roku 2019-2020 v naší základní škole
V tomto roce máme 129 žáků v devíti postupných ročnících. Na prvním stupni učí ve spojené třídě žáky
prvního (6 dívek + 1 chlapec) a třetího ročníku (6 chlapců + 5 dívek) paní ředitelka Mgr. Helena
Vývodová. Třídní učitelkou ve druhé třídě (11 chlapců a 8 dívek) je Mgr. Irena Košárková, ve čtvrté
třídě (6 chlapců a 6 dívek) Mgr. Petra Kašpárková a v páté třídě (10 chlapců a 6 dívek) Mgr. Adéla
Pavelková. V šestém ročníku (10 chlapců a 5 dívek) je třídním učitelem Mgr. Lubomír Vývoda,
v sedmém ročníku (10 chlapců a 10 dívek) Ing. Jana Divilková, v osmém ročníku (9 chlapců a 5 dívek)
Mgr. Věra Marková a v devátém ročníku (4 chlapci a 9 dívek) Mgr. Hana Bartíková. Na druhém stupni
dále působí Mgr. Alice Henzl – vyučující chemie, občanské a hudební výchovy a výchovy ke zdraví a
Mgr.Vladislava Mžourková, která vyučuje matematiku, fyziku a výtvarnou výchovu. Výchovnou
poradkyní naší školy je Mgr. Hana Bartíková, metodičkou prevence Ing. Jana Divilková. I v letošním
roce máme ve škole otevřeny dvě oddělení školní družiny. Jedno oddělení je umístěno v přízemí u šaten
v místnosti bývalé sborovny (pro žáky 1. a 2. ročníku) s paní vychovatelkou Janou Špačkovou. Druhé
oddělení je určeno pro žáky 3. - 5. ročníku a má prostory nad školní jídelnou. Vychovatelkou je Kateřina
Garguláková.
Stejně jako v minulých letech i letos probíhá výuka náboženství. Tuto výuku nepovinného předmětu
vede katechetka Mgr. Marie Bečicová.
Složení správních zaměstnanců je stejné jako v uplynulém roce: účetní, hospodářka a vedoucí školní
jídelny – Božena Hanulíková, školník a topič – Josef Gabrhelík, kuchařka Marie Bečicová, pomocná
síla v kuchyni Eva Sovjáková, uklízečky Jana Bečicová a Věra Polaštíková.
V současné době nabízíme žákům naší školy vybrat si z těchto kroužků: sportovní hry, pohybové hry,
badminton, angličtina hrou, konverzace v JA, dramatický kroužek, rybářský kroužek, hra na flétnu,
výtvarný a včelařský kroužek. Působí u nás i pobočka ZUŠ Zlín – hra na klavír a kytaru a kroužek
orientálních tanců.
Zveme všechny na prohlídku naší krásné školy!
Důležitá data:
Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019 v 8,00 hodin
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
2. 3. - 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním
svátkem
Ukončení školního roku pátek 26.6.2020, pondělí 29.6., úterý 30.6.2020 – ředitelské volno
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 27. června 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy
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Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Trnava 2019
V lednu se konaly tradiční akce, XXVI. Reprezentační ples Základní školy a Dětský karneval, které
organizoval Spolek rodičů a přátel školy. Tyto velké akce generují finanční prostředky pro naše děti
základní školy, z nichž jsou dále financovány aktivity dětí a nakupovány školní pomůcky v průběhu
školního roku.
Ve stručnosti vám nabídnu malý zlomek z překrásné atmosféry...
Úvod plesu patřil žákům 8. a 9. třídy v romanticky laděnou promenádou, následovaly orientální tance a
to ve dvou věkových kategoriích, samozřejmě nechyběl ani profesionální taneční pár s ukázkami
latinsko-amerických tanců. Premiérou a zlatým hřebem večera bylo zavedení nové, každoročně se
opakující tradice – setkání absolventů ZŠ vždy po 25 letech – odměnou za jejich hrdost na svou školu
byl vedením školy předán upomínkový předmět a vše bylo završeno slavnostním přípitkem. Důležitým
článkem reprezentačního plesu byla skvělá večeře podávaná ve školní jídelně. Plesovou atmosféru
doplňoval fotokoutek, kde se hosté mohli nechat zvěčnit s humornými proprietami. Během večera
nikomu z přítomných hostů neunikla bohatá prezentace věcných výher v tombole a ti více soutěživí se
těšili na losování čísel stolů o tekutou cenu. O hudební podbarvení večera se postarala skupina VivianBand.

Co musím ale hlavně podotknout je to, že nás velmi potěšila hojná účast rodičů, příbuzných a dalších
občanů, kteří tímto způsobem podpořili činnost dětí základní školy.
Děkujeme vedení základní školy za poskytnutí prostor k plesu, týmu v kuchyni za skvělou večeři, dále
všem sponzorům z řad organizací a firem, rodičů i ostatních občanů, kteří přispěli finančně i věcně
svými dary do tomboly. Poděkování patří také zástupcům Obecního úřadu v Trnavě, který akce Klubu
rodičů iniciativně podporuje. Speciální poděkování patří celému organizačnímu týmu z řad rodičů, kteří
se svým nemalým podílem přičinili na organizaci, přípravě a následně úklidu tělocvičny – bez jejich
pomoci by uskutečnění těchto akcí nebylo možné.
Z prostředků, získaných Klubem rodičů, byly nebo budou v letošním roce ještě podpořeny adopce na
dálku, Mikulášská překážková dráha, reprezentace při Dni matek, každoroční foto kronika, kurz plavání,
ukončení školního roku a vyřazení deváťáků a prázdninový tábor.
Tradiční akcí bylo taktéž ukončení školního roku spojené se slavnostním předáváním vysvědčení, které
se konalo na školním hřišti. Opět byl zajištěn animační program pro děti a občerstvení. Ukončení
školního roku se uskutečnilo 27. 6. za početné účasti všech rodičů a ostatních občanů.
Petr Štěpaník
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Manželé Vývodovi: V Trnavě jsme našli domov
ŠKOLA ZÁKLAD (NAŠEHO) ŽIVOTA
Na nástěnce ředitelny trnavské základní školy visí papírek s citátem Františka Vláčila: „Kdo chce, hledá
způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ Těžko najít trefnější slova, která by vystihla právě probíhající rok
manželů HELENY a LUBOMÍRA VÝVODOVÝCH. Rok nabitý významnými událostmi – v osobním i
pracovním životě. Lubomír oslavil 60. narozeniny. S Helenou si připomínají 40. výročí známosti. A oba
také přispěli k tomu, že se od září děti budou učit v kompletně zmodernizované budově.
HV: Přístavba a všechny další práce realizované
na projektu Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ
Trnava iniciovala Obec Trnava. Mou úlohou
bylo zajistit bezpečnost dětí i dospělých, a aby
výuka probíhala bez výraznějších omezení. O
všechny organizační záležitosti se staral pan
starosta a členové Obecního zastupitelstva a jim
by tedy měly směřovat veškeré zásluhy a díky.
LV: Pro mě, pro učitele, to bylo zajímavé
období. Museli jsme flexibilně přizpůsobovat
místo výuky a přesouvat ji do náhradních prostor
a tomu upravovat i obsah vyučování.
Zaznamenali jste při stavbě nějaké potíže?

Lubomír Vývoda (LV): Úžasné. Byli jsme už
počtvrté v rekreačním areálu Kamínka, poblíž
Kroměříže. Tábor trval 10 dnů, zúčastnilo se 74
dětí, všichni si program užívali, jsem nadšený.

HV: Vše probíhalo hladce až do října 2018. V té
době byla škola bez střechy, a ačkoliv stavaři vše
zakryli, dostala se voda ze silných přívalových
dešťů do druhého patra, které téměř celé
zaplavila. Museli jsme pak výuku přesunout do
místností, kde se běžně nevyučuje, například
do cvičné kuchyňky anebo do klubovny
fotbalistů. Tyto „sparťanské“ podmínky
paradoxně přispěly k tomu, že děti si byly blíž,
víc si spolu povídaly. A my jsme byli rádi, že
jsme stále mohli vyučovat v budově školy a ne
třeba na obecním úřadě.

Helena Vývodová (HV): Pokaždé se snažíme
vymyslet nové hry. Letos děti například
využívaly i mobilní telefony a to při zpívání
podle not. Ale teď už se plně soustředíme na
přípravu nového školního roku.

LV: Ale taky jsme se nemohli dočkat, až se děti
vrátí do klasických učeben a my nemuseli
přecházet z patra do patra. Je poměrně náročné,
když učíte třeba šest hodin denně a každou
hodinu máte jinde.

Zastihla jsem vás těsně po návratu z dětského
tábora, který jste pořádali. Jaké z něj máte
bezprostřední dojmy?

Letos té práce bude jistě více, když škole
přibylo jedno patro... Kolik nových vrásek
vám rekonstrukce školy způsobila?

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019
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Na co se tedy děti a vyučující
mohou od září těšit?
HV: V novém patře vznikla
jedna
jazyková
a dvě
přírodovědné učebny, sociální
zařízení,
kabinety,
protipožární dveře, bývalý
sklep se přeměnil v řemeslné
dílny. Všechny tyto místnosti
jsou
vybavené
novým
nábytkem,
moderními
didaktickými pomůckami. Ve
všech nových učebnách je
klimatizace. Zrekonstruovalo
se také schodiště a výtahové šachty, vyměnil
výtah a dala nová střešní krytina. Budova se
stala bezbariérovou a splňuje ty nejvyšší
bezpečnostní standardy, zcela v souladu se
zadáním v projektové dokumentaci [pozn.
autorky: celkovou částku výdajů 23,5 miliónů
tvoří 20 milionů evropské dotace a 3,5 milionů
veřejné zdroje ČR]. Věřím, že jak žáci, tak
učitelé změny uvítají a slibujeme si, že výuka
bude ještě kvalitnější než dosud.
LV: Osobně se domnívám, že obec má
minimálně ohledně školy na padesát let
vystaráno. Podařilo se opravit i to, nač dříve
nebyl prostor.

Hrozilo, že škola zanikne
Kolik žáků se v novém školním roce usadí do
lavic?
HV: Jelikož prvňáčků bude méně než bývalých
deváťáků, a několik rodin se odstěhovalo,
očekáváme okolo 130 žáků. Vloni jsme měli
135 žáků.
Proč by děti měly chodit právě do trnavské
základní školy?

ZŠ Emila Zátopka] a nikde jsem tak dobré
mezilidské vztahy, jako tady, nezažil. Když se
to sešlo, velmi rád jsem se do Trnavy vrátil.
Myslím si, že děti vnímají, jak se k sobě učitelé
chovají, a to se pak promítá i jejich chování
mezi sebou.
HV: Jsme tady na vesnici, žijeme všichni
společně a škola je tady pro ně, pro děti.
Získávají tu první kamarády, tráví spolu volný
čas. Všechny třídy spolu jezdí na školu
v přírodě, tomu odpovídá i náplň programu.
Malé děti se učí spolupráci s většími a obráceně
a také tam mají bohatý doprovodný program,
třeba i v kouzelnickým představením. Myslím
si, že tento typ týdenního školního výletu je
v regionu rarita. Nabízíme také různé umělecké
kroužky, jako výtvarný, dramatický, čtenářský,
má tu pobočku Základní umělecká škola Zlín
s výukou hry na klavír a kytaru, a rozmanitou
škálu sportovních kroužků…
LV: … to je florbal, minivolejbal, fotbal,
badminton, základy gymnastiky. Když je dítě
šikovné, může přestoupit do větších oddílů ve
Zlíně. Nikomu v přestupu do jiné školy
nebráníme, hlavní je, aby se talent dítěte dále
rozvíjel.

LV: Trnavská škola je rodinná škola. Všichni
kantoři táhnou za jeden provaz a drží při sobě.
Působil jsem ve slušovické škole, byl jsem
ředitelem velké školy ve Zlíně [pozn. autorky:

16

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019

ROZHOVOR

Chodí do školy „nový Roman Kresta“ nebo
„nová Adéla Sýkorová“?
LV: Ve čtvrté třídě máme jednoho velmi
šikovného fotbalistu a i mezi mladšími dětmi
jsou děti s velkým pohybovým potenciálem.
HV: Oba zmínění sportovci byli tak mimořádně
talentovaní, že těžko se jim může někdo
v dohledné době vyrovnat. Ale mohu zveřejnit
jméno dítěte, které má ohromný talent, i když to
nesouvisí se sportem?
Samozřejmě…

nemohu vynachválit. Hlavně jsou za ní vidět
konkrétní výsledky: vyměnily se okna ve všech
třídách, v prvním poschodí linoleum, celá škola
je vybavená individuálně nastavitelným
nábytkem, koupily se nové šatní skříňky,
zateplila tělocvična, vybudovalo se víceúčelové
sportovní hřiště a dětský parčík, což byl můj sen
už od příchodu do školy v pozici učitelky. Je
toho opravdu hodně.
LV: Když jsem do Trnavy v roce 1993
přicházel, moji tehdejší kolegové ze Slušovic
mě varovali: „Kam to lezeš? Vždyť ta škola
brzy zanikne!“ Zpětně jsem velmi rád, že jsem
sem přišel a těší mě, že je škola čím dál tím
krásnější a funkčnější. Je potřeba přiznat, že
nebýt vůle členů obce v těžkých dobách školu
zachovat, už by tady podobně jako v jiných
obcích nebyla. Nyní se ukazuje, jak osvíceně se
tehdejší zastupitelé rozhodli.
Žijeme v éře sociálních sítí a internetu.
Mohou děti využívat ve škole mobily?

Michaela Vránová. Zdroj: Facebook ZŠ Trnava

HV: Minulá deváťačka, Míša Vránová,
proslavila sebe i naši školu na olympiádě
v jazyce českém: okresní kolo vyhrála,
v krajském kole skončila druhá a postoupila až
do celostátního finále. Je to obrovský úspěch
a pro mě asi největší v celé pedagogické kariéře.
Prosadit se v konkurenci velkých nebo
specializovaných škol se dětem z malých škol
nepodaří každý den a pro nás je to skoro zázrak.
Máme z toho všichni obrovskou radost!
LV: Souhlasím. Za devět let ředitelování ve
zlínské škole jsem takových velkých výsledků
zažil víc, ale to se nedá srovnávat. To, co Míša
dokázala, je neskutečná věc!
Trnavská základní škola je příspěvkovou
organizací obce. Za ty roky proměnila se
nějak spolupráce v obcí?
HV: Jsem ve funkci ředitelky třináct let a se
všemi starosty a členy obecních zastupitelstev
jednalo výborně. Když to je v možnostech obce,
snaží se nám vyhovět. Naši spolupráci si
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HV: Toto téma jsme s ostatními členy
učitelského sboru dlouze probírali. Někteří byli
pro úplný zákaz, jiní pro umožnění používání
o přestávkách. Odhlasovali jsme druhou
variantu,
zanesli ji do
školního
řádu.
Nedlouho
poté jsme
zjistili, že
se
žáci
natáčejí na
toaletách a
tato videa
vkládají na
internet.
Původní
tolerantní
přístup
Zápis do 1. třídy. Zdroj: Facebook ZŠ Trnava
k používání
telefonů jsme přehodnotili a jednohlasně jsme
se shodli na úplném zákazu používání mobilů
ve škole.
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Oba učíte několik desítek let. Jak se podle vás
děti proměnily?

využije v dospělosti. K tomu je nutná vzájemná
spolupráce a naslouchání s rodiči.

HV: Děti jsou děti, ty se podle mě nezměnily.
Ale kdo se změnil výrazně, jsou rodiče. Vytratil
se zdravý respekt k institucím. Teď, když dítě
provede něco, co nemá, rodiče hledají viníky
všude v okolí, namísto, aby dítěti domluvili, že
tohle se nedělá. Další jev, který jako učitelka na
prvním stupni sleduju, je, že všeobecně děti čím
dál tím hůř mluví. Z osmnácti loňských
prvňáčků měla více než polovina problémy
s výslovností. Mluvit se děti samy nenaučí, na
to potřebují rodiče, aby s dětmi cvičily.
A poslední změna je, že s nárůstem
zalepovacích bot ztrácejí malé děti jemnou
motoriku, mnohé si neumějí zavázat tkaničky.
To dřív nebývalo.

Když součinnost dobře funguje, přináší to dobré
výsledky. O tom jsem přesvědčen.
HV: Na všech dětech nám záleží: Nerada bych,
aby to vyznělo, že rodiče káráme. Jenom je
upozorňujeme na to, co by se mohlo zlepšit.
Nutno dodat, že většina rodičů nám v tomto
směru vychází vstříc.

LV: K tomu mluvení bych rád dodal, že i pro
samotné děti je to velký handicap – vnímají, že
jiné děti hovoří hezky a stydí se, když jim to tak
dobře nejde. Mají slabší slovní zásobu.

Kašavský běh 2019. Zdroj: Facebook ZŠ Trnava

Čím to je? Je to tím, že rodiče mají na děti
méně času než před třiceti lety?

Vrátíme-li se zpět k budově školy. Má ještě
nějaké místo, kde ji tlačí bota?

HV: To si nemyslím. Dřív rodiče pracovali na
poli, obstarávali dobytek, hospodářství, taky se
dětem nemohli příliš věnovat. Možná za to
může pasivní přijímání informací – děti čučí do
tabletu, poslouchají, nejsou nuceny říct slovo
nahlas. Taky kvůli tomu jsme nezavedli
elektronické žákovské knížky. Rodiče se tak
pořád musí dítěte napřímo ptát: „Jak bylo ve
škole?“ Snažíme se o to, aby komunikace mezi
dítětem a rodiči byla co nejopravdovější.

HV: Spíš bych to nazvala jako přání: aby se
něco udělalo školní zahradou. Teď je využívaná
jen velmi sporadicky, ale myslím si, že by bylo
správné, kdyby si děti zkoušely pěstovat
zeleninu, roubovat stromy, zalévat záhonky…
Doma už to moc nevidí.

LV: Taky podle mě děti málo čtou. Na příkladu
Míši Vránové se ukázalo, že když dítě od
malička hodně čte, přináší to svoje ovoce
i jinde. Ale ještě k tomu respektu k institucím.
Vybavuju si na situaci, kdy jsem se svým
bývalým žákem, nyní rodičem, řešil, že jeho
dítě zlobí. Sešli jsme se ve škole a tatínek se mě
ptá: „Pane učiteli a co s těmi poznámkami
uděláte?“ To myslím, není správný přístup. My,
učitelé, nejsme nepřáteli dítěte nebo rodičů.
Chceme, aby se ve škole dítě naučilo, co pak
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Na závěr možná trošku otázka na tělo: jaké
to je pracovat pod svou manželkou?
LV: Normální (smích). My jsme na sebe
zvyklí…
A jaké to je šéfovat svému manželovi?
HV: Takřka celou naši kariéru se potkáváme tu
v roli nadřízeného, tu v roli podřízeného.
Nemám pocit, že by tím byl náš osobní vztah
nějak negativně narušen.
LV: Ať to nezakřikneme! (oba smích). A
hlavně: v Trnavě se nám žije krásně!
Marie Černíčková
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Naše školka kouzelná je,
každý si v ní moc rád hraje.
Dovádíme, lumpačíme,
nikdy se však nemračíme.

Máme se tu všichni rádi
a jsme velcí kamarádí.
Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je prostě prima.

Všechny Vás opět po nějakém čase zdravíme z naší školičky a chtěli bychom Vás seznámit s průběhem
příprav na provoz a se začátkem nového školního roku 2019–2020 v Mateřské škole Trnava.
Jako vždy jsme přes prázdniny nezaháleli, a ještě před odchodem na zaslouženou dovolenou jsme se s
pány malíři pustili do druhé etapy úpravy interiéru školky – výmalby 1. třídy, šaten a sociálního zařízení.
Ze tříd byly také odstraněny staré dveře, staré garnýže, pan stolař nám nainstaloval nový nábytek na
uložení hraček, didaktického materiálu a lůžkovin. Třídy jsou prostornější a umožňují využívat každého
volného koutku užitečně a prakticky. Podívejte se sami :)
1. třída Motýlci

2. třída Sovičky

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019
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Jak vidíte, spousta práce řemeslníků a zejména všech holek z naší mateřské školy stála opravdu za to a
děti se mohou těšit na krásné útulné třídy, kde tráví velkou část svého dětství. Mnohokrát děkuji za práci
všem zaměstnancům, bez jejich úsilí a obětavosti by naše mateřská školka nebyla tam, kde je. Mé
poděkování patří zejména paní školnici Milence, letos
je to neuvěřitelných 30 let, co pracuje v Mateřské
škole Trnava a jak s nadsázkou říkám: ,,Bez druhé
paní ředitelky by naše školka prostě nefungovala!!!“
Mili, děkujeme, že Tě máme :)

2. 9. 2019 všechno propuklo – ve dveřích školky se
objevily nové tvářičky dětí a chvíli to ve školce vypadalo jako v slzavém údolí. Ostřílení mazáci se
nejvíce těšili na své kamarády, nové třídy a hračky a nějakou tu slzičku raději zamáčkli. Letošní školní
rok bude mateřskou školu navštěvovat 47 dětí, počet docházejících dětí vzrostl, a proto řadu našich
zaměstnanců rozšířila nová paní učitelka Barunka, která pracuje v 1. třídě s paní učitelkou Janičkou a
chůvou Verunkou. Ve třídě Soviček se v letošním školním roce vzdělávají také menší děti, zde pracuje
paní učitelka Terezka, asistentka Šárka a moje maličkost. Pro děti je připravena bohatá výchovněvzdělávací nabídka dle školního vzdělávacího programu, který průběžně obohacujeme nejrůznějšími
akcemi, divadly, výlety či exkurzemi.
Pokud máte zájem a
budete se chtít k nám
podívat, naše dveře
jsou vždy otevřené
pro všechny lidičky, a
proto neváhejte.
Přeji Vám všem
krásné
pohodové
podzimní dny.
Marcela Hanulíková,
ředitelka školy
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Tábor Trnavský rok 2019
Po roce se opět hlásíme do naší táborové rubriky. I letos jsme si užili parádní prostředí uprostřed krásné
přírody Chřibských lesů v osvědčeném rekreačním středisku Kamínka. Celý pobyt se nesl v duchu
Trnavského roku a vlády se ujaly jednotlivé měsíce. V rámci celotáborové hry jsme plnili různorodé
úkoly ve svých soutěžních týmech jako Tramíni, Trny, Nepatrný tým, Traktoristi, Trtíci a Trosečníci a
sbírali jsme cenné trnky do svých soudků. Co letos mile překvapilo a bylo opravdu výjimečné pro
všechny táborníky, byly naše narozeniny. Každý večer slavili právě ti táborníci, kteří se v daném měsíci
narodili.
Hned v lednu jsme si zasoutěžili v lyžařském závodě Od smrka důle. Někteří závodníci vsadili na jistou
a bezpečnou jízdu pluhem, jiní střelci se do toho vrhli po hlavě a frčeli šusem dolů. Čekalo nás také
překvapení na nedaleké louce. Každý z nás dostal balonek nafouknutý heliem, ke kterému připevnil
vzkaz se svým přiděleným číslem a společně jsme je vypustili. Zajímalo nás, kam až naše táborové
balonky doletí. První zpráva došla z nedalekých Kudlovic. Večer přišla zpráva ze slovenského Nového
Mesta nad Váhom, kde další z balonků byl nalezen na zahradě rodinného domu.
V únoru jsme se vydali na
romantickou Valentýnskou večeři.
Byli jsme lehce nervózní. Holky se
upravily a hezky oblékly, chlapci se
navoněli, převlékli do čistého a čekali
jsme, co přijde. Naše romantické
menu se skládalo z pravé trnavské
zabijačky. Ovšem nejprve jsme si
všichni museli poskládat svého
naporcovaného čuníka. Bylo to napínavé a o srandu nebyla nouze.
V březnu jsme vyrazili po táboře s tatarem a hledali jsme
velikonoční vajíčka. Také jsme se vydali na velmi populární a
všemi vyhledávanou Matějskou pouť! Zašli jsme si na střelnici,
do strašidelného domu, na autodrom, lambádu a ani labutě jsme
nevynechali.
V dubnu jsme si užili Aprílový biatlonový závod. Začali jsme
okruhem na koloběžkách, pak následovala střelba. Když jsme
se netrefili, frčeli jsme na trestné kolo a nakonec nás čekal
závěrečný okruh. Bylo to napínavé. V momentech střílení
bylo mezi diváky opravdu hrobové ticho. V případě „ležky za
nulu“ biatlonista vjížděl do svého závěrečného okruhu za
jásavého povzbuzování fanoušků na tribuně.
V květnu jsme šli na romantickou prvomájovou procházku
přes Bunč na Brdo. Stihli jsme i koupání v nedalekém
Máchově jezeře. V červnu jsme se vydali Po stopách
trnavského loupežníka Píšťalky. O prázdninách jsme jeli
dostihové závody Jana Husa s koňským spřežením.
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Spolu s písničkou nás v zářijovém ránu probouzelo i slunce. Navštívili jsme Barum Rallye, která byla
kvůli nepříznivému srpnovému počasí přeložena na září. Tady jsme se jako diváci snažili obejít všech
31 diváckých zón na všech sedmi RZ a podepsat se tam. RZ Zlín opět nezklamala. Byla výjimečná, a
tak se na okruh dalo dostat jen pomocí autobusu z nádraží, který nejezdil tolik často. Samotný okruh byl
doslova bleskový.
Říjnové odpoledne se neslo v duchu trnkobraní, tedy sběru přezrálých
trnek, které popadaly ze stromů po celém táboře. Tentokrát nejedeme
na počet, ale na kila, ze kterých jsme si vyrobili dobrá povidla. Den
jsme zakončili jako obvykle zpěvem ze zpěvníků za doprovodu dvou
kytar a ukulele, a také oslavou narozenin všech zářijových a říjnových
dětí. Vládu přebral Listopad, který přijel stylově, jako Martin, na svém
čtyřspřeží bílých koní. Doufali jsme, že se třeba ráno vzbudíme a
krajina bude zasněžená.
V listopadu jsme si připomněli všechny, kteří jsou už v nebi. Naše
týmy dostaly vzácnou šanci prožít a užít si svůj jedinečný život po
svém ve hře Byl jednou jeden život a na konci zavítat do nebe také.
Poznali jsme, že život umí být opravdu
nevyzpytatelný a umí si s lidmi občas pěkně
zahrávat. Dokonce i člověk ležící v rakvi se
může začít hýbat, chytit druhý dech, a ještě
jednou se oženit! Někteří proplouvají svým
životem velmi rychle, za 12 minut. Jiní si ho
opravdu vychutnávají, několikrát se vrací do
školy, nebo jdou na svou svatbu i čtyřikrát a
hrají čtyřnásobně déle.
Nakonec přišel nejkouzelnější měsíc.
V prosinci přišla hra Ježíšku, nezlob se! Ta
nás pořádně zahřála. Dále se s Vánoci pojí i
různé dobročinné sbírky na nejrůznější
účely. Naše týmy se rozhodly, že také udělají dobrý skutek. Každý dostal určitý obnos a cílem bylo
peníze co nejvíce rozmnožit, abychom je mohli na našem Trnavském adventním koncertu někomu
věnovat. Vrhli jsme se do toho a hráli jsme kámen nůžky, kostky, skořápky a hádání karet atd. Všem se
podařilo vydělat! Nastala chvíle Trnavského adventního koncertu. Každý z týmů se rozhodl své získané
peníze spolu s nacvičenou písní věnovat na nějakou dobrou věc. Například „pro děti, které si nemohou
dovolit jet na tak super tábor, jako je tento,“ „pro děti
v Africe,“ „pro zvířátka v útulcích,“ nebo „pro děti,
které nemohou mít Vánoce jako my,“ „pro zvířátka
v Africe“ a „pro děti, co nemají rodiče“. Každé
z věnování si táborníci vymysleli sami, o to
hodnotnější byly. Vánoční písně byly originální a
doplněné o nejrůznější hudební, taneční efekty a
originální rekvizity. Dokonce se hrál i muzikál.
Společně jsme šli na poslední táborovou
Štědrovečerní večeři. Před jídlem jsme si zazpívali
společně několik koled a s chutí se pustili do výborné
ryby.
22
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Závěrečnou pravou silvestrovskou párty jsme si užili naplno, odpočítávali jsme poslední vteřiny,
společně bouchli šampaňské, rozdělili získané dobroty, zpívali a tancovali. Prostě jsme si užili poslední
společný večer našeho Trnavského roku stylově.
I letos jsme natáčeli v ČT
:D jeden díl pro pořad
Šikulové. Náš díl byl
odvysílán 12. 9. 2019, v
11.00 hodin. Tak se na nás
podívejte třeba na webu
České televize!
Děti si letošní, programem
nabitý tábor, opravdu užily
se vším všudy a do všeho
se vrhaly po hlavě s velkou
dávkou humoru. To je
právě ten důvod, proč to
my
vedoucí
děláme
dobrovolně.
Tak co příští rok, jedeš
s námi zase? Nebo naopak, přidáš se k našim táborníkům? Zrovna si zapiš termín 19.–29. 7. 2020!
Nezapomeňte se podívat na fotky z našeho tábora na www.taborytrnava.rajce.idnes.cz .

Děkujeme všem rodičům za podporu a táborníkům za dobrou a přátelskou náladu. Moc jsme si
to s vámi užili!
Míša Dolanská, za táborové vedoucí
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ZAČALA NÁM MOŽNÁ POSLEDNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA
V polovině měsíce srpna nám začala další fotbalová sezóna
2018 / 2019.
Možná bude ještě krušná, ale i přes různé zvěsti okolo jsme se
opět přihlásili do dalšího soutěžního ročníku. Nejen muži, ale
samozřejmě i děti.
Pro dětský kolektiv se nám podařilo sehnat nové trenérské
seskupení. Děti povedou Martin Malčík a Jirka Katrňák, kteří
hrají i za mužstvo dospělých. Dalšími trenéři jsou Mojmír
Mika a David Sedláček. Je dobře, že se o kluky bude starat
více lidí, protože dnešní vytíženost lidí v zaměstnání je jiná,
než byla dříve. Ze samotných kluků již nyní čiší spokojenost,
oslovují se navzájem, že chtějí hrát za Trnavu právě v tomto
kolektivu a i ti mladší se těší na tréninky a zápasy.
Mužstvo dospělých doznalo dvou změn v kádru a zpět do kolektivu zlákalo své bývalé hráče: Radka
Soukupa z Veselé a Romana Bořutu ze Slušovic. Osobně to hodnotíme jako správný krok, dokonce se
zlepšila atmosféra v kabině. Již se neřeší horkou jehlou před utkáním, zda vůbec poskládáme jedenáctku
dohromady, ale spíš naopak musíme sami uvažovat nad tím, koho dát na jaký post.
Velice nás baví hrát fotbal pro lidi z vesnice. Je krásné hrát utkání, kdy v horkých letních dnech přijde
100 platících diváků a k nim rodinní příslušníci, udírna hřeje a pivo již jen doladí atmosféru při utkání.
Zda ale toto bude i nadále se zatím stále neví. Snad se obecně ví, že hrajeme a trénujeme na hřišti, které
je majetkem spolku Sportovní kluby Podkopná Lhota a již několik let se platí nemalý nájem za tréninky
a mistrovská utkání. Sami se staráme o sečení, lajnování a úklid, kdy jsme s tímto nakonec souhlasili.
To, co se ale bude dít po polovině odehrané soutěže v listopadu, je velkou neznámou. Sportovní kluby
Podkopná Lhota nabízí samotné sportoviště včetně kabin k odkupu, ale zde se naráží na letité předsudky
a nevůli k tomuto aktu. Samozřejmě se jedná o velkou investici, každý poukazuje na možnosti pořádání
i jiných aktivit dalších spolků na tomto místě, ale stále se jedná o strategické místo. Již nyní se uvažuje
o zbudování centrálního sportoviště dole pod samotnou obcí, ale jedná se o proces na několik let, kdy
by fotbal neexistoval, a měl by se pak znovu nastartovat. Toto je věc, ze které máme obrovský strach.
Prozatím s námi všichni mluví jen slovem, ale nikdo nechce nic dát na papír. Bylo nám nastíněno, že
dále nás již na hřiště od jara nepustí. Uskutečnilo se již několik setkání, ať už se zástupci pronajímatele,
nebo s předsedou Okresního fotbalového svazu a samozřejmě i se zastupiteli obce Trnava, ale společná
cesta k domluvě se již pomalu halí v mlze.
A proto, zda budeme pokračovat dále, zatím nemůžeme potvrdit.
Petr Zbranek

Komentář k textu
Na veřejném zasedání zastupitelstva 4.9.2019 bylo toto téma diskutováno. V současné době probíhá
jednání o tom, zda lze legálně tuto transakci provést a za jakou cenu. Další informace se dočtete
v prosincovém vydání Trnavského zpravodaje.
zastupitelé obce Trnava
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ROZPIS MUŽI TJ Sokol Trnava – PODZIM 2019
2. kolo NEDĚLE

11.8.2019 17:00 hodin

VESELÁ „B“ – TRNAVA

3. kolo PÁTEK

23.8.2019 17:30 hodin

TRNAVA – PROVODOV „B“

4. kolo NEDĚLE

25.8.2019 16:30 hodin

VŠEMINA – TRNAVA

5. kolo NEDĚLE

1.9.2019 16:00 hodin

TRNAVA – RACKOVÁ

6. kolo NEDĚLE

8.9.2019 16:00 hodin

TRNAVA – KOMÁROV

7. kolo NEDĚLE

15.9.2019 10:00 hodin

MYSLOČOVICE „B“ – TRNAVA

8. kolo NEDĚLE

22.9.2019 15:30 hodin

TRNAVA – KUDLOV

9. kolo NEDĚLE

29.9.2019 15:30 hodin

NEUBUZ – TRNAVA

10. kolo NEDĚLE

6.10.2019 15:00 hodin

TRNAVA – DOUBRAVY

11. kolo NEDĚLE

13.10.2019 15:00 hodin

HŘ.ÚJEZD – TRNAVA

12. kolo NEDĚLE

20.10.2019

TRNAVA MÁ VOLNO !!!

13. kolo SOBOTA

26.10.2019 14:00 hodin

PŘÍLUKY „B“ – TRNAVA

14. kolo NEDĚLE

3.11.2019 13:30 hodin

TRNAVA – FRYŠTÁK „B“
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ROZPIS ŽÁCI TJ Sokol Trnava – PODZIM 2019
2. kolo NEDĚLE

25.8.2019 14:30 hodin

ŠTÍPA – TRNAVA

3. kolo NEDĚLE

1.9.2019 10:30 hodin

TRNAVA – PROVODOV

4. kolo NEDĚLE

8.9.2019 10:30 hodin

TRNAVA – PŘÍLUKY

5. kolo SOBOTA

14.9.2019 13:30 hodin

FRYŠTÁK – TRNAVA

6. kolo NEDĚLE

22.9.2019 10:30 hodin

TRNAVA – TEČOVICE

7. kolo NEDĚLE

29.9.2019 13:00 hodin

SPYTIHNĚV – TRNAVA

8. kolo NEDĚLE

6.10.2019 10:30 hodin

TRNAVA – MLADCOVÁ

9. kolo NEDĚLE

13.10.2019 12:45 hodin

BŘEZOVÁ – TRNAVA

10. kolo NEDĚLE

20.10.2019 10:30 hodin

TRNAVA – KAŠAVA

11. kolo NEDĚLE

27.10.2019 11:30 hodin

BŘEZNICE – TRNAVA

12. kolo NEDĚLE

3.11.2019 10:30 hodin

TRNAVA – HVOZDNÁ
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SK Lyžařský klub Trnava
Po krátké, ale vydařené lyžařské sezóně a proběhlých zimních akcích jako byl například 16. Ples
Lyžařského klubu jsme se aktivně vrhli na přípravy našich již tradičních i netradičních akcí. Sotva
roztál poslední sníh, začali jsme plánovat 1. ročník Pouťové zábavy, která proběhla v pátek 31. května
2019 ve všem už známém areálu Trnava - Jamice. Stejně jako na všech našich akcích v hudebním
doprovodem zajišťovala produkci kapela Kosovci. Nejen kvalitní hudba, výborná organizace, skvělé
počasí a nadšení organizujících členů lyžařského klubu, ale i rozšířená nabídka pochutin jako hamburger
nebo pizza přilákala na 500 návštěvníků! Podle nadšených ohlasů předpokládáme i spokojenost
zúčastněných. Tímto bychom jim také chtěli poděkovat za to, že nás na nově pořádané akci neváhali
podpořit svou hojnou účastí!

V sobotu 11. května jsme se podíleli na každoroční akci čistění potoka Trnávky. S vervou jsme se
pustili do úseku dolního konce toku a i přesto, že tato akce probíhá mnoho let, vždy naplníme několik
velkých pytlů s odpadky všeho druhu.
V sobotu 15. června 2019 jsme uspořádali již 13. ročník akce pro děti, cesta pohádkovým lesem Po
stopách Loupežníka Píšťalky. V tento extrémně horký a slunečný den se do vytouženého cíle na
lyžařském svahu dostalo necelých 100 dětí v doprovodu rodičů, dalších rodinných příslušníků a přátel,
takže doprovodného programu na lyžařském svahu se nakonec zúčastnilo více jak 300 návštěvníků. Pro
děti byla připravena bohatá tombola, špekáčky, párky v rohlíku, palačinky a sladké odměny, ale také
herní aktivity, v jejichž centru se tyčil skákací hrad.
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Po úspěšném premiérovém ročníku letní taneční zábavy jsme v pátek 9. srpna 2019 uspořádali 2.
Lyžařskou zábavu. Příprava areálu na zelené louce v Trnavě – Jamicích, kterou už jsme měli
z předešlých akcí natrénovanou, a také díky velkému nasazení všech aktivních členů lyžařského klubu,
zabrala oproti loňsku jen několik odpolední. Letos nám přálo i počasí, a tak nic nebránilo velkolepému
zahájení 2. ročníku taneční
zábavy. Úderem dvacáte
hodiny seskočili přímo na
taneční
parket
tři
parašutisté ze slušovického
klubu PARAWALACHIA.
Seskok
byl
náročný,
protože už se začínalo
stmívat, ale zkušení borci
za svůj výkon sklidili
nadšený potlesk všech
zúčastněných. Protože se
nebojíme
novinek,
připravili jsme originální
hudební vložku. Než na
podium nastoupila lyžařská dvorní skupina KOSOVCI, obsadila stage mladá trnavská kapela
KABARETI, která z vlastních skladeb vytvořila program na necelou hodinku a potěšila nejen místní
fanoušky. Na zábavu
dorazilo téměř 500
návštěvníků z Trnavy a
širokého okolí, kterým
za
jejich
skvělou
podporu
velice
děkujeme! Občerstvení
zajišťovaly dva dobře
vybavené
stánky
s nápoji všeho druhu.
Hlad zaháněla tradiční
grilovaná klobása a
cigáro z udírny, nově
doplněné
párkem
v rohlíku nejen pro děti.
Zpestření cateringu připravil stánek s grilovanou krkovicí vcelku a kuřátky. Na čepu byly opět dva druhy
piva, z toho jedna pípa vytáčela 11° pivo z trnavského pivovaru Vraník.
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Na podzim nás neminou nedělní dopolední brigády na lyžařském vleku, protože bude nutné obnovit
nátěry všech budov, provést údržbu travnatého podkladu svahu a připravit vlek na lyžařskou sezonu.
Věříme, že v průběhu letošní zimy nám bude počasí i sněhová nadílka přát, takže se lyžařský vlek opět
rozjede pro členy klubu i pro širokou veřejnost.

Připravované akce:
V neděli 6. října 2019 se uskuteční již 19. ročník Drakiády na lyžařském svahu. Pro děti bude kromě
soutěže v pouštění draků připraven skákací hrad a další zábavné atrakce. Celé odpoledne završí branný
závod po svahu nahoru a zpět. Pro všechny účastníky bude po celou dobu zajištěno občerstvení. Proto
neváhejte a přijďte provětrat své draky.

V pátek 31. ledna 2019 se bude konat 17. Ples Lyžařského klubu. Hraje skupina KOSOVCI, a jako
vždy na Vás čeká bohatá tombola, dobré občerstvení, zábava i překvapení večera. Začínáme v 19:30
hodin v tělocvičně Základní školy Trnava. Vzhledem k tradičně velkému zájmu doporučujeme včasné
zakoupení lístků.
Více o našich připravovaných akcích naleznete na webu: www.lyzari.trnava.cz
Roman Gomola, předseda Lyžařského klubu Trnava
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ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub ZŠ Trnava
Náš klub se přes letní sezonu zúčastnil těchto
závodů:
- Pohár osvobození města Hlučína konaný
8.5.2019
- Velká cena Poruby 12.5.2019
- 1.kolo ČPTM (Český pohár talentované
mládeže) v Ostravě 26.5.2019
- 2.kolo ČPTM v Ostravě 29.6.2019
- Velká cena RSCM v Ostravě 7.7.2019
- 3.kolo ČPTM v Plzni 18.8.2019
- Soustředění s českou reprezentací v Uherském
Ostrohu 29. července – 3. srpna

V současné chvíli se naši střelci v tabulce
reprezentace drží na 15. místě Jakub Gerych
v kategorii dorostenců a na 22. místě Marek
Grebeníček v kategorii juniorů. Dalšími
reprezentanty našeho klubu jsou Jakub Sovják a
Michal Kučera. Ti se zatím neúčastní závodů
sledovaných reprezentací, a tím pádem nejsou
v těchto tabulkách zařazeni.
Nejbližším závodem, kterého se budeme účastnit,
je finále ČPTM konané 31. 8. 2019 v Plzni. Do
tohoto finále se nominoval Jakub Gerych.
Na konci sezony bychom se chtěli zúčastnit MČR
kulových zbraní konaného v Plzni. Disciplínu
kulových zbraní musíme jezdit trénovat na střelnice
do Ostravy, Uherského Brodu a Březolup, protože
v Trnavě jsme schopni trénovat pouze střelbu ze
vzduchových pušek a pistolí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v tomto náročném sportu podporují, zejména pak OU
Trnava, bez jejichž podpory bychom se neobešli.
Radek Soukup
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Zpráva z činnosti SDH Trnava
Měsíc červen jsme začali noční soutěží v Mirošově, zde nás zastupovali naši muži.
2.6. jsme jako tradičně otevřeli stánek při pouti. 8.6. následovala noční soutěž
v Zádveřicích, které se zúčastnili muži a ženy nad 35 let. Ženy zde zabojovaly a
získaly 2. místo.
6.7. jsme se účastnili tradiční pohárové
soutěže na Hrobicích. 20.7. absolvovali
noční soutěž v Nevšové, 27.7. noční
soutěž v Drnovicích.
17.8. jsme otevřeli stánek při průjezdu
Barum Rallye ve Slušovicích, zde jsme
měli na starosti i úsek, který kontrolovali
naši členové společně s Tatrou 138.
Druhý den jsme otevřeli stánek v Trnavě
a Všemině. Ve Všemině jsme měli na
starost i parkoviště.Chci poděkovat všem,
kteří se této náročné akce zúčastnili. Jejich
přičiněním, získáváme do naší pokladny
větší obnos, za který si můžeme dovolit
vybavit naše členy novými dresy,
uniformy.
7.9. se zúčastníme pohárové soutěže
v Neubuzi a čekají nás ještě další soutěže
během celého podzimu. 16.11. zveme
všechny na zábavu s kapelou Kosovni.
Probíhají pravidelné brigády. Opravují se
mašiny, hadice, provádí se úklid
zbrojnice, tréninkového hřiště. Ve

zbrojnici se suší pytle s pískem, které budou
po vyschnutí převezeny do kontejneru naproti
zbrojnice a Tatra 138 pak bude přemístěna
zpět do zbrojnice.
Helena Březíková

TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019

31

SOPTÍCI

NÁROČNÝ začátek, především květen byl za námi a my jsme se vrhli do plně rozplánované sezóny.

Výčet soutěží:
25. 5. Okrsková soutěž na domácí půdě: soutěžilo
se v požárních útocích, štafetách 4x60m a štafetě
dvojic. Přípravka 1.místo, mladší žáci 7.místo,
starší A 4. místo, starší B 10.místo
8. 6. Zádveřice: mladší 8.místo, starší A 6.místo,
starší B 11.místo,
15. 6. Želechovice: mladší žíci 9. místo, starší A 4. místo, starší B 9. místo
29. 6. Veselá: mladší žáci 7.místo, starší A 6.místo, starší B 10.místo,
6. 7. Hrobice: mladší 5.místo, starší 4.místo
20. 7. Lípa: mladší žáci 4.místo
10. 8. Březová: mladší 5.místo, starší A
4.místo, starší B 8.místo
12. – 13. 7. výšlap na sv. Hostýn:
v letošním roce nás zlobilo počasí, a to
ovlivnilo i naše tradiční spaní ve stanech a
pod širákem. V pátek na večer jsem se
vraceli zpět na Trnavu, ne domu, ale na
zbrojnici, kde jsme v klubovně přenocovali
a dokončili naše dvoudenní cestování.
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Co nás ještě čeká:
7. 9. Neubuz, 14. 9. táborák, 21. 9.
Ublo, 5. 10. Pojezdovka, 12. 10.
podzimní kolo Hry Plamen, 7. 12.
ukončená roku. Pokud máte o tento
kroužek zájem a chcete jakékoli
informace, volejte 739666817 nebo
pište sdhtrnava@email.cz. Od
března 2020 budeme rozjíždět
družstvo přípravky od tří let.
Vedoucí mládeže Eva Vajďáková,
Tomáš Výmola a Jiří Vajďák,
Zdenek Březík a Pavel Zbranek.
Veškeré dění, plánované akce a
soutěže najdete na stránkách
www.sdhtrnava.cz. Děkujeme všem, co nám jakýmkoli způsobem pomáhají s dětmi.
Dotace mladým hasičům
V průběhu roku 2019 jsme dosáhli na dotace vyhlášené Zlínským krajem a ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy pro rozvoj a podporu mládeže v krajích.
Ze Zlínského kraje dotace v hodnotě 36.000 Kč současně však maximálně 68,42 % celkových
způsobilých výdajů. Za tyto dotace se pořídila nová kladina a 15ks ochranných přileb.
Dotace Zlínského kraje přes OSH Zlín na akci pořádanou Naším sborem 2.100,-Kč s minimálními
vlastními náklady 900,- Dotace použita na
zakoupení pohárů na první pohárovou soutěž
pro děti.
Dotace z rozpočtu ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy přes OSH Zlín na
volnočasové aktivity mladých hasičů v částce 3.000,-Kč minimální vlastní náklady 1286,- Kč dotace se
použila na zakoupení dvou velkých stanů pro výšlap na sv. Hostýn.
Dotace JPO V od Zlínského kraje
Naše zásahová jednotka obdržela
dotaci Zlínského kraje v rámci dotace
RP12-19/053 – Dotace obcím pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje. Z celkové částky
projektu 182 800 Kč činí dotace od
Zlínského kraje 127 000 Kč. Za
finanční prostředky byly pořízeny
zásahové oděvy, obuv, přilby, rukavice
a byla opravena přenosná motorová
stříkačka.
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SOPTÍCI

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ REVIKA 2019
V letošním roce jsme již
podruhé vyrazili na
hasičské soustředění, kde
bylo
naším
cílem
zdokonalení
hasičské
techniky (jak hasičského
útoku tak i štafet), ale
především stmelit a
vybudovat
správný
kolektiv. Program byl
předem
určen,
nevěnovali jsme se jen
"hasičině", ale i soutěžím
a společenským hrám.
Děti byly rozděleny do družstev, které mezi sebou soutěžily. Měli jsem tu čest poznat výkony a velkou
rivalitu družstev: Plameňáků, Obláčků, Dráčků a Zlatiček. Pět dní mezi sebou soupeřili jako družstva a
pět dní při sobě drželi jako jeden tým pro hasičský sport.

Všichni byli spokojeni a už se těšíme na hasičské soustředění 2020.

Eva Vajďáková, vedoucí mládeže
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Honební společenstvo Trnava - Vrchy
V měsíci září začíná nejen lovecká sezóna, ale začíná i období pravidelného přikrmování drobné i
spárkaté zvěře. Trnavští myslivci si objemové krmivo, tj. seno a letninu zajišťují individuálně. Jadrné
zajišťuje Honební společenstvo Trnava Vrchy. V letošním roce jsme pro zvěř zakoupili čtyři tisíce
kilogramů ovsa. Dále dbáme na doplňování krmné soli do slanisek. Spárkatá zvěř využívá paši
v podzimním období pro tvorbu a ukládání tukových zásob, ze kterých čerpá energii v době strádání
v zimním období. Proto od konce září začínáme přikrmovat spárkatou zvěř jadrným (oves, ječmen) a
dužnatým krmivem (řepa, mrkev, jablka atd.).
Před začátkem lovecké sezóny jsme provedli kontrolu a opravy všech mysliveckých zařízení určených
jak pro lov zvěře, tak pro její přikrmování v době nouze.
Každý rok se členové účastní kontrolních kulových střeleb, kdy si každý může vyzkoušet přesnost své
zbraně nebo svůj postřeh při střelbě na běžícího kňoura na vzdálenost 50 m.
V říjnu pro nás začíná hlavní lovecká sezóna a s ní přichází největší svátek – dančí říje. Do říje se
snažíme zachovávat na tradičních říjištích klid. Do té doby se snažíme odlovit všechny průběrné daňky.
V období říje lovíme trofejové daňky na vrcholu parožení. Mladé, nadějné daňky, chovatelsky
nejcennější, v chovu ponecháváme.
V letošním roce jsme navýšili odlov holé daňčí zvěře se záměrem snížit početní stavy tak, aby se
minimalizovaly škody působené zvěří na lesních kulturách i na loukách.
Lov je v souvislosti s probíhající kůrovcovou kalamitou obtížný. V lese se pohybuje spousta lidí a
techniky zvěř nám tím ruší. Ta vychází až při setmění a je obtížné i ji dobře obeznat, natož ji ulovit.
Od září probíhá lov veškeré srnčí zvěře. Snažíme se lovit v době „přebarvování“ tj. období, kdy mění
letní srst za zimní a je dobře poznat slabší a nemocné kusy.
Celý rok se věnujeme lovu zvěře „škodící myslivosti“. Jen do začátku srpna máme uloveny 3 dospělé
lišky a 11 liščat. Toto je zásadní pro udržení populace zajíce polního v naší honitbě. I tak zajíci zůstává
spoustu predátorů usilujících o jeho život. U nás je to ve velké
míře například krkavec lesní.
Černé zvěře v důsledku Afrického moru výrazně ubylo, přesto se
dál snažíme regulovat její stavy. Divočáci v naší honitbě
způsobují v lese škody vyrýváním sazenic stromů a na loukách
rytím při hledání potravy.
Kůrovcová kalamita v Trnavě

Ing. Petr Dovrtěl

Jistě jste si všimli, že naše lesy v okolí jsou decimovány kůrovcovou kalamitou. Obec Trnava vynakládá
obrovské prostředky k zamezení šíření této kalamity. Bohužel jsme v této činnosti prakticky sami. Proto
vyzývám majitele zasažených lesů kůrovcovou kalamitou, aby postupovali podle metodiky MZE, kterou
všichni majitelé lesů obdrželi do svých schránek, případně se informovali na adrese
https://www.kurovcovamapa.cz/, https://lesycr.cz/media/kurovec-caste-dotazy/ nebo kontaktovali
svého lesního správce LČR, s.p.. V příštích pěti letech očekáváme výraznou změnu vhledu našeho okolí.
Své o tom vědí v Rajnochovicích, Chvalčově, Slavkově pod Hostýnem a dalších obcích, kde se během
pár let krajina změnila v apokalyptickou scenérii.
Ing. Martin Kašpárek, starosta obce
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ ǀ ZÁŘÍ 2019
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TRNAVSKÝ KOLÍK

Naši závodníci se na Trnavském kolíku neztratili!
Velmi nás potěšila účast na triatlonu Trnavský kolík
dětí ze ZŠ Trnava. Malí závodníci absolvovali trať
ve skvělých časech a dokázali uplavat 100m, běžet
1500m a ujet na kole 13 km. I v tak náročném terénu
získali skvělých časů a umístili se na předních
místech. Ono dokončit takový závod je velká
odvaha a tu děti měly, za což jim patří velký obdiv.

Kategorii do 11 let ovládl Petr Dovrtěl ze šesté
třídy, který získal první místo s časem 48 minut a
13 sekund. Dále v této kategorii školu
reprezentovali a skvělých umístění dosáhli Patrik
Gill, Tomáš Kalivoda, David Droběna, Antonín
Vraník a Jan Vraník.
Žůrková ze sedmé třídy vynikající čas 56 minut a 32
sekund a vybojovala fantastické 1. místo.

V kategorii

Juniorky

zaznamenala

Viktorie

V kategorii Junior obsadil Jan Droběna ze šesté třídy
skvělé 2. místo v čase 56 minut a 22 sekund.
Trnavským kolíkem a nejlepším Trnavjanem se stal
Ondřej Zvolenský, který naši základní školu před pár
lety taky navštěvoval. Nemůžeme taky opomenout
fantastický výsledek Kryštofa Žůrka, loňského
deváťáka, který v kategorii junior do 17 let obsadil
2. místo s fantastickým časem 39 minut a 24 sekund. Byl zároveň druhým nejrychlejším domácím
závodníkem.
Velmi děkujeme trnavským
žákům za skvělé výkony a
věříme, že navnadili své
spolužáky k závodu na příští
rok, který se bude konat 6. září
2020.
Na fotografii nahoře Viktorie
Žůrková, nejvíce vlevo Ondřej
Zvolenský, vedlejší fotografie
Kryštof Žůrek
Marie Vogeltanzová
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SALON BARN BEAUTY

BARN BEAUTY
Trnava 18, PROVOZNÍ DOBA: DLE OBJEDNÁVEK
KADEŘNICTVÍ
RADKA MANĎÁKOVÁ, Tel.: 732 804 518
Barvení, melírovaní, stříhání dámské, pánské, dětské, vodová ondulace, regenerační zábaly na vlasy.
Svatební a společenské účesy.
Kadeřnictví otevřené zatím pouze pondělí a pátky dle objednávky. Soboty svatební a společenské
účesy.
MANIKÚRA, PEDIKÚRA
IVETA MARUŠÁKOVÁ, Tel.: 731 716 233
Manikúra
Manikúra mokrou cestou, modeláž nehtů, doplnění gelu, zpevnění přírodního nehtu gelem, lakování,
p-shine, masáž rukou, epilace rukou, parafínový zábal na ruce, peeling na ruce
Pedikúra
Pedikúra – mokrá, lakování, epilace nohou, aplikace gelu na nehtech na nohou, masáž nohou
KOSMETIKA
STANISLAVA KUČEROVÁ, Tel.: 736 425 975
Barvení obočí, úprava obočí, barvení řas
Depilace: horní ret, brada, třísla, nohy, ruce
Kompletní ošetření pleti s čištěním, aplikace ampule, masáž a úprava obočí
Ošetření pleti s čištěním, aplikace ampule a úprava obočí
Líčení, svatební líčení + zkouška
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BARUM CZECH RALLY ZLIN

Barum Czech Rally Zlín 2019
Ve dnech 16. – 18. 8. se ve Zlíně a jeho okolí konala Barum Czech Rally Zlín. Tato známá automobilová
soutěž je součástí MČR a Mistrovství Evropy v rally. Jak je již tradicí, přilákala mnoho nadšených
závodníků a diváků. Spousta z nich přijela i ze zahraničí. Počet diváků zvýšilo i krásné počasí, které
vydrželo celý víkend.
Naší obcí vedla nedělní
RZ
Kašava,
která
začínala na Všemině u
tenisových kurtů a
končila v Lukově. Jde o
nejdelší
a
hodně
náročnou
rychlostní
zkoušku BCRZ. První
průjezd proběhl bez
větších komplikací a
ovládl
jej
ruský
závodník
Alexey
Lukyanuk, který se po
sobotní
nešťastné
technické závadě na
autě stihl vrátit na tratě
BCRZ.
foto: Martin Gerža (Jaromír Tarabus/ Daniel Trunkát)

Druhý průjezd, který byl poslední rychlostní zkouškou, ovládl Jan Kopecký, sedminásobný vítěz BCRZ.
O prvním místě již bylo rozhodnuto, ale stále probíhal souboj o druhé místo mezi Chrisem Ingramem a
Filipem Marešem. Po tomto napínavém souboji vybojoval druhé místo Filip Mareš, který svého soka
předstihl o pouhých 0,3 s. Po startu třinácti vozů byl však druhý průjezd zastaven a následně byla zrušena
celá rychlostní zkouška z důvodu vážné havárie Martina Vlčka.
I přes to, že BCRZ znamenala pro občany naší obce
jistá omezení, většina je přijala s pochopením.
Konečné pořadí BCRZ 2019:
Jan Kopecký/Pavel Dresler (2:05:17,4)
Filip Mareš/Jan Hloušek (2:06:48,9)
Chris Ingram/Ross Whittock (2:06:49,2)
Tomáš Kostka/Ladislav Kučera (2:07:08,5)
Marian Griebel/Pirmin Winklhofer (2:08:07,1)

foto: Daniel Němeček (Erik Cais/ Jindřiška Žáková)

Pavel Gerža
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TURISTICKÝ PRŮVODCE

Na Drchaňu po zelené a možná ještě dál
Turistický průvodce po trnavských vyhlídkách
Dlouhé údolí Trnavy vypadá pro cestovatele z auta vcelku nezáživně. U
značky ve směru od Slušovic možná ještě oko řidičovo spočine na zelených
kopcích vpravo i vlevo od silnice, ale příjezdem mezi domky do nesčetných
zatáček už se žádné zajímavější výhledy na krajinu nenabízí.
Ovšem každý Trnavjan ví, že stačí vylézt za barákem do stráně a krajina se
objeví v jiném světle i perspektivě. Se stoupáním nahoru začínají i okolní
kopce růst do výšky a rozšiřují se obzory, z domů se stávají krabičky od sirek
a silnice s potokem závodí, kdo zaplete Trnavě hezčí stužku.
Je škoda, že kolem Trnavy nevede více turistických tras, které by na zajímavá
místa přivedly návštěvníky z okolí. Tyto trasy dost ulehčují cestování po
krajině a jsou určitou zárukou toho, že cesta je prostupná a neskončíme u
nikoho ve dvoře. Málokdo se vydá na delší procházku v cizím terénu bez turistického značení.
Jednu trasu ale Trnava má a na tu se dneska podíváme zblízka. Je
zelená a vede mezi rozcestníky Pod Kopnou a na Papradné u
koliby. Houpačka z kopce do kopce s nejnižším bodem na soutoku
potoků na rozcestí v Trnavě je dlouhá 5 kilometrů. Provede nás jak
lesem, tak po silnici a nabídne velice pestré zážitky. Místem, které
na ní stojí za návštěvu je určitě Drchaňa.
Vydáme se na ni od zastávky Rozcestí směrem do Hořanska a po
sto metrech odbočíme ze silnice doprava přes mostek na lesní
cestu, která se hned vzápětí začne zvedat hezky do kopce. Právě
této stráni říkávali staří Trnavjané Drchaňa. Jak kopec ke svému
jménu přišel zůstává záhadou, ale každý turista, který si jej zkusil
jen
tak
pro
radost
vyběhnout, ví, že byl po
tomto
výkonu
pěkně
zdrchaný. Není divu, vždyť
na trase dlouhé 1,3 km,
vystoupáme o celých 153
m výš. Tento sportovní výkon je ale mnohokrát odměněn
výhledy, které si skutečně zasloužíte.
Dříve byly na Drchani louky, pastviny, menší políčka a na
stráních odvrácených od slunka rostl les. Tato mozaika zůstala
zachovaná do dnešních dnů, kdy v lesích narazíme na množství
starých třešní „drobnic“, které na jaře bíle kvetou mezi lesními
stromy. Cestu lemují samozřejmě i trnky, kterým se na slunné
straně dařilo uzrát do sladka. V poslední třetině kopce narazíme
také na domek, který je připomínkou pasekářského hospodaření
na svahu s jihozápadní orientací, kam svítilo sluníčko v době,
kdy údolí Trnávky už zakryly stíny okolních vysokých kopců.
Díky mozaice lesa a luk se nám otvírají výhledy na trnavký
kostel a školu, část Hořanska, panorama Kopné, Humence a Žár. Zajímavý pohled je z tohoto místa na
přírodní památku Jalovcová louka nebo na torzo koliby u rozcestníku na konci zelené značky. Teď na
prahu podzimu v lese dozrává množství plodů od krvavých jeřabin, přes léčivé šípky až k jedovatému
rulíku zlomocnému. V korunách a chrástí potkáme sojky, strakapouda a drobné zpěvné ptáky, přes cestu
se mihne veverka nebo přeběhne stádečko daňků.
Není třeba váhat, Drchaňa Vás zve na prohlídku. Třeba hned po nedělním obědě.
Irena Vlčková
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 30. 5. 2019

Majetkové záležitosti obce
5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen dodatek č. 1. ke smlouvě „Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava“ identifikační
číslo: 117D03G000846identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004264. Dodatek se týká více prací a to: Sanace
podzemního podlaží 1.S – podzemní voda - při bouracích pracích bylo zjištěno, že v podlaží 1.S pod stávající nášlapnou
vrstvou je přítomnost velkého množství spodní vody. Vzhledem k výšce hladiny a nutnosti zachování přítomnosti uvedené
vody (pro zajištění stability a neměnnosti podloží pro statické podmínky) bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava
stávajících drenáží, vybudování záchytných šachet s čerpadly (hlavní šachta před výtahovou šachtou s mobilní komunikací),
napojení anglického dvorku (z důvodu výškové nemožnosti napojení do venkovní kanalizace). Podlahová samonivelační
stěrka – pro zachování kvalitního provedení podlahové nášlapné vrstvy (PVC) ve 4. NP bylo rozhodnuto, že na
sádrokartonovou podlahu bude provedena vyrovnávací vrstva cementové stěrky. Opláštění výtahové šachty - při realizaci
bylo zjištěno, že zadávací dokumentace – výkaz výměr – neobsahuje oproti projektové dokumentaci opláštění sádrokartonovou
konstrukcí výtahové šachty. Celková výše více prací činí 580.035,56 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 1. více prací smlouvy „Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava“
identifikační číslo: 117D03G000846identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004264 na částku 580.035,56 Kč bez
DPH.
Usnesení č.: 15.3.2019/5a)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 30.5.2019/5a) bylo schváleno
5b) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 5/2019 a to:
Navýšení příjmů: volby do EP pol. 4111 UZ 98348 Kč 29.000,-VB obec povinná § 3639 pol. 2119 Kč 12.000,Navýšení výdajů:
Volby do EP § 6117 pol. dle skutečného čerpání Kč 29.000,EE nebytové prostory § 3613 pol. 5154 Kč 3000,-opravy park § 3429 pol. 5171 Kč 7.000,Dorovnání pol. 8115 2000,Návrh usnesení:Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 5/2019.
Usnesení č.: 30.5.2019/5b)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 30.5.2019/5b) bylo schváleno
5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku firmy Voding Hranice spol. s r.o. na vypracování technickoekonomické studie
(TES) zásobování obce Trnava pitnou vodou za cenu 55.550,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s nabídkou firmy Voding Hranice spol. s r.o. na vypracování technickoekonomické studie
(TES) zásobování obce Trnava pitnou vodou za cenu 55.550,-Kč bez DPH.
Usnesení č.: 30.5.2019/5c)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 30.5.2019/5c) bylo schváleno

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 12.6.2019

Majetkové záležitosti obce
5a) Zastupitelstvu obce Trnava byl předložen závěrečný účet obce Trnava za rok 2018.
Zároveň byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, kterou provedl K.Ú.Z.K.. Závěrečný účet i
zpráva byly vyvěšeny v termínu 8. 4. 2019 - 12. 6. 2019 na úřední desce O.Ú. a elektronické úřední desce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava schvaluje předložený závěrečný účet obce Trnava za rok 2018 s výhradou a zprávu o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Usnesení č.: 12.6.2019/5a)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5a) bylo schváleno
5b) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Povodím
Moravy, s. p. v rámci akce Trnava – ČOV a splašková kanalizace na pozemky p. č. 3075/1, 3220, 3075/11, 3075/12, 3075/13,
3075/15, 3096/9 k. ú. Trnava u Zlína.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti Povodím Moravy, s. p. v rámci akce Trnava – ČOV a splašková kanalizace na pozemky p. č. 3075/1, 3220,
3075/11, 3075/12, 3075/13, 3075/15, 3096/9 k. ú. Trnava u Zlína.
Usnesení č.: 12.6.2019/5b)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5b) bylo schváleno
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5bb) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Povodím
Moravy, s. p. v rámci akce Most u Gerychů na pozemek p. č. 3075/1 k. ú. Trnava u Zlína.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti Povodím Moravy, s. p. v rámci Most u Gerychů na pozemek p. č. 3075/1 k. ú. Trnava u Zlína.
Usnesení č.: 12.6.2019/5bb)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5bb) bylo schváleno
5c) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Servisní smlouva s firmou Výmyslický – výtahy spol. s r.o., která upravuje
podmínky provozu a servisu nového výtahu v budově ZŠ Trnava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s předloženou Servisní smlouvou s firmou Výmyslický – výtahy spol. s r.o., která upravuje
podmínky provozu a servisu nového výtahu v budově ZŠ Trnava.
Usnesení č.: 12.6.2019/5c)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12.6.2019/5c) bylo schváleno
5d) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových v rámci akce Trnava – ČOV a splašková kanalizace na pozemky p. č. 3096/4, 3096/7,
3096/10, 3096/11 a 3078/1 k. ú. Trnava u Zlína.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou s ÚZSVM.
Usnesení č.: 12.6.2019/5d)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5e) bylo schváleno
5e) Obec Trnava bude zastupovat na setkáních MaS Vizovicko Slušovicko a SDO Mikroregionu Slušovicko místostarosta
obce.
Návrh usneseníObecní zastupitelstvo souhlasí se zastupováním na setkáních MaS Vizovicko Slušovicko a SDO Mikroregionu
Slušovicko místostarostou obce.
Usnesení č.: 12.6.2019/5e)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5e) bylo schváleno
5f) TJ Sokol Trnava požádal o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2019 - muži ve výši 30.000,- Kč a dále žádost o
poskytnutí dotace na činnost v roce 2019 – přípravky žáci ve výši 30.000,-Kč.
Návrh usneseníObecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost v roce 2019 - muži ve výši 10.000,Kč a dále žádost o poskytnutí dotace na činnost v roce 2019 – přípravky žáci ve výši 30.000,-Kč. Obecní zastupitelstvo
podmiňuje další dotace pořádáním veřejných akcí TJ Sokol Trnava.
Usnesení č.: 12.6.2019/5f)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5f) bylo schváleno
5g) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SDH Trnava 2019 ve výši 45.000,-Kč.
Návrh usneseníObecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SDH Trnava 2019 ve výši 45.000,Kč.
Usnesení č.: 12.6.2019/5g)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5g) bylo schváleno
5h) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotaci na celoroční činnost SK Orfeus Trnava, z. s., zastupující Mgr.
Lubomír Vývoda na celoroční činnost spolku 2019 o částku 60.000,-Kč.
Návrh usneseníObecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace SK Orfeus Trnava, z. s.,, zastupující Mgr. Lubomír Vývoda
na celoroční činnost spolku 2019 na částku 20.000,-Kč.
Usnesení č.: 12.6.2019/5h)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5h) bylo schváleno
5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost ZŠ Trnava o příspěvek na Školu v přírodě na Jelenovské ve dnech 27.5.2019 –
31.5.2019.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 25.000,-Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5ch) bylo schváleno
5i) ) Obecní zastupitelstvo bylo obdrželo žádost ZŠ Trnava o dar na dětský tábor v rekreačním středisku Kamínka Roštín ve
dnech 21. 7. – 31. 7. 2019.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s darem ve výši 20.000,-Kč na dětský tábor v rekreačním středisku Kamínka Roštín ve dnech
21. 7. – 31. 7. 2019.
Usnesení č.: 12.6.2019/5i)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č.: 12.6.2019/5i) bylo schváleno
5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo cenovou nabídku na doplnění VO v místní části Dolansku za částku 10.005,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:Obecní zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídku na doplnění VO v místní části Dolansku za částku 10.005,Kč bez DPH.
Usnesení č.: 12.6.2019/5j)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5j) bylo schváleno
5k) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 6/2019 a to:
Navýšení příjmů: VHP pol. 1381 Kč 50.000,-dar § 3113 pol. 2321 Kč 42.000,Daň obce pol. 1122 Kč 541.000,Dotace SDH DDHM pol. 4122 Kč 127.000,Dotace investiční pol. 4216 Kč 1.028.651,Snížení výdajů:
Dotace neinvestiční pol. 4116 Kč 1.028.651,Navýšení výdajů:
Daň obce § 6399 pol. 5365 Kč 541.000,SDH DDHM § 5512 pol. 5137 Kč 127.000,-pitná voda § 2310 pol. 6121 Kč 62.000,ZŠ dotace provoz § 3113 pol. 5331 Kč 25.000,ZŠ dar tábor § 3113 pol. 5336 Kč 20.000,Dar nemocnice Vizovice § 3522 pol. 5222 Kč 5.000,Sběrný dvůr internet § 3729 pol. 5168 Kč 5.000,Byty opravy (kotel) § 3612 pol. 5171 Kč 100.000,DPH § 6399 pol. 5362 Kč 55.000,Úrok úvěr § 6310 pol. 5141 Kč 70.000,ZŠ investice nádstavba § 3113 pol. 6121 Kč 2.303.000,- UZ 107517969 Kč 657.000,-UZ 107117968 Kč 40.000,Snížení výdajů:
Investice byty § 3612 pol. 6121 Kč 225.000,Dar Ranná péče § 4371 pol. 5222 Kč 1.000,Sběrný dvůr mzdy § 3729 pol. 5021 Kč 5.000,-ZŠ dotace spolky § 3113 pol. 5222 Kč 9.000,Investice silnice § 2212 pol. 6121 Kč 3.000.000,-Doplnění UZ:
Pol. 4216 Kč – 535.072,10pol. 4216 UZ 107117968 Kč 535.072,10pol. 4216 Kč - 9.096.225,58 pol. 4216 UZ 107517969
Kč 9.096.225,58pol. 4116 Kč – 70.785,Pol. 4116 UZ 107117015 Kč 3.932,5, UZ 107517016 Kč 66.852,5
Dorovnání pol. 8115 Kč 10.000,Návrh usnesení:Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 6/2019.
Usnesení č.: 12.6.2019/5k)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5k) bylo schváleno
5l) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 20.592,-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 20.592,-Kč
Usnesení č.: 12.6.2019/5l)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/5l) bylo schváleno
Organizační záležitosti obce
6a) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na členství ve Sdružení měst a obcí východní Moravy.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se členstvím ve Sdružení měst a obcí východní Moravy.
Usnesení č.: 12.6.2019/6a)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 12.6.2019/6a) bylo schváleno
6b) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se službu UtilityReport, která umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření
existence sítí https://site.kr-zlinsky.cz.
6c) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s omezením provozu MŠ ve dnech 18. – 20.6.2019 a to na dobu od 6:30 do
14:30 hod. Z důvodu školičky v přírodě.
6d) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s omezením provozu MŠ ve dnech letních prázdnin. Školka bude uzavřena od
15.7.2019 do 23.8.2019.
6e) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem majitelů vedlejší komunikace mezi Trnavou a Podkopnou Lhotou,
převést tuto komunikaci do majetku obce.
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VÝROČÍ OKUPACE ROKU 1968

Trnavský archív
20. a 21. srpna si připomínáme invazi z roku 1968, kdy překročila vojska pěti zemí Varšavské smlouvy
(SSSR, NDR, Polsko, Maďarsko a Bulharsko) hranice Československa.
A takto v Trnavě vypadala část odporu a nesouhlasu.
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ZÁVĚR

Trnavský FACEBOOK
Jdeme s dobou, a proto nás můžete
sledovat i na Facebooku. Všechny
události, fotografie, či pozvánky
obdržíte jako první. Stačí vyhledat naši
stránku a kliknout na „To se mi libí“.

Knihovna v Trnavě
Běžná otevírací doba:
pouze čtvrtek 17:00 – 19:00

Redakční rada Trnavského zpravodaje:
Lubomír VÝVODA, šéfredaktor
Marie ČERNÍČKOVÁ
Zuzana GERŽOVÁ
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