
 

 

 

 

 

                               

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 

 

PODZIM 
Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už 
ale přibývá stále více tmy. Už během babího léta víme, že něco končí, a začínáme pozorovat 
náznaky přicházející zimy. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody. Ptáci odlétají za 
teplem na jih, zvířata, která přes zimu zůstanou doma, shromažďují zásoby. Rostliny 
rozsévají svá semena, která budou čekat na příští jaro. Podzim připomíná životní období, 
kdy člověk sklízí plody své celoživotní práce. Vychoval své děti a vypouští je do světa, tak 
jako stromy rozsévají svá semena. 
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ZPRÁVY ZZPRÁVY ZZPRÁVY ZZPRÁVY Z    OBCEOBCEOBCEOBCE    
Přiznám se, že tento rok byl pro mne trochu hektický a určitě náročný byl pro nás všechny. 
Stavba silnice a chodníků v obci si vyžádala spoustu vaší trpělivosti a pochopení. Jsem ráda, 
že jsme to zvládli bez větších problémů a hlavně bez újmy na zdraví. Děkuji za to vám všem, 
především těm, kteří v úseku stavby bydlíte. Jenom bych si přála, abychom se naučili 
využívat nově vzniklé plochy k účelu, ke kterému mají sloužit. Tzn. parkovací plochy 
k parkování a chodníky pro průchod chodců. Věřím, že si na to zvykneme a stavba, která 
obec stála téměř 5 milionů Kč, bude sloužit svému účelu. 
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V letošním roce proběhl také konkurz na místo ředitelky Mateřské školy v Trnavě. Na 
základě tohoto konkurzu byla jmenována ředitelkou paní Marcela Hanulíková z Podkopné 
Lhoty, která dříve nějakou dobu v naší mateřské škole učila. Přeji jí i dětem, aby si na sebe 
co nejdříve zvykli a do školky chodili s radostí.  

V srpnu jsme vyměnili v tělocvičně u základní školy nová plastová okna za kopylity, které 
byly opravdu v havarijním stavu. Z důvodu bezpečnosti jsme v červnu museli dokonce 
zakázat v tělocvičně provoz, protože skla už sama vypadávala. Ještě je nutné opatřit okna 
ochrannými sítěmi. Částečně jsme také odizolovali stěnu ze zadní strany tělocvičny, kde 
prosakovala při dešti voda až do šaten. Toto provedli zaměstnanci obce. Celkově je 
tělocvična již ve velmi špatném stavu a přes zimu se musíme v zastupitelstvu domluvit na 
dalším postupu. Je nutné vyměnit elektroinstalaci, přes střechu zatéká, šatny a podlaha už 
také potřebují rekonstrukci.  

U školy jsme nechali nainstalovat tabule měření rychlosti. Vzhledem k tomu, že nám  

Policie České republiky neschválila přechod pro chodce, protože nesplňujeme potřebná 
kritéria a situace s přechodem by byla nebezpečnější než dosud, rozhodl se Klub rodičů při 
ZŠ pro toto řešení.   

Zakoupili jsme a předali jsme vám do nájmu kompostéry na biologický odpad. Od roku 2014 
by měl mít každý dům nádobu /popelnici/ na tento odpad a obce a města by měly zajišťovat 
likvidaci biologického odpadu. Domácí kompostování nám tento problém vyřeší. Kontrola ze 
Státního fondu životního prostředí proběhla v pořádku a nyní již čekáme, že nám co nejdříve 
přijde dotace ve výši 95% z celkové ceny. 

ŘSZK už také zahájilo stavbu opěrné zdi na horním konci obce – u skály. Termín dokončení 
je plánován na listopad. Doprava v tomto úseku je řízena semafory. Konečně by měl být 
průjezd autobusu v zimě v tomto úseku bez problémů.  

Projektant už má také téměř dokončen projekt k územnímu řízení na další úsek opravy 
silnice – od Hasičské zbrojnice směrem dolů k mostu u skály. Vyřízení všech náležitostí si 
ale vyžádá zase nejméně 2 roky a vzhledem k tomu, že ŘSZK – potažmo kraj investoval 
v poslední době do obce nemalé prostředky, oprava určitě neproběhne v nejbližších 3-4 
letech.  Čeká nás ale spousta jiné práce a je také potřeba, abychom si všichni užili trochu 
„klidu“.  

24.10. se koná již tradiční lampionový průvod ke „Dni vzniku samostatného 
československého státu“ , který bude  tentokrát  spojen s výstavou k 60. výročí zahájení  
výuky v současné budově základní školy. Srdečně vás na tuto akci zve zastupitelstvo obce i 
základní škola.    

Bořutová M. 
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V pátek 21.září se Dobrovolný svazek obcí mikroregion Slušovicko zúčastnil návštěvy obcí 
Mikroregionu Moštěnka na Přerovsku. Vraceli jsme tak loňskou návštěvu starostům  
z Moštěnky. Z každé z 11 obcí našeho mikroregionu jeli nejméně dva zástupci, většinou 
starostové a místostarostové. Z Trnavy jela paní Jarka Sovjáková, paní Machalíčková a já. 
Ostatní zastupitelé byli zaneprázdněni. Myslím si, že to bylo k jejich škodě, protože program 
byl výborný. 

Dopoledne nás čekala návštěva vojenského letiště Bochoř, kde nám předvedli jak vojenskou 
a hasičskou techniku, podívali jsme se na řídící věž, meteorologické centrum a do 
samotných dopravních vrtulníků MI-17 a MI-171Š. Promítli nám také záběry z mise 
v Afganistánu, kde strávila jednotka šest měsíců. Po občerstvení, které pro nás připravila 
obec Bochoř, jsme spěchali do Horních Moštěnic. Vzhledem k tomu, že beseda na letišti byla 
hodně zajímavá, získali jsme velký časový skluz.  

V Horních Moštěnicích nás přivítali v areálu kompostárny, na kterou mikroregion získal 
dotaci z fondu životního prostředí. Kompostuje se tu  odpad i z jiných obcí a výsledný 
kompost si případní zájemci odeberou zdarma. Po opravdu chutném a vydatném obědě 
/svíčková/ v základní škole jsme ujížděli do obce Beňov. Je to obec se sed misty obyvateli. 
Čekal nás tady v Kostele sv. Františka z Asssisi koncert ZUŠ B. Kozánka v Přerově, což byl 
překrásný zážitek. Poté jsme navštívili Muzeum arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, rodáka 
z této obce, který se mimo jiné zasloužil i o stavbu trnavského kostela.  

Také se jménem druhé významné osobnosti Beňova je nepřímo spojena naše obec. Rudolf 
Lukaštík byl totiž jednatel Sokolské župy v Přerově a v roce 1919 působil jako starosta Župy 
Moravskoslezské Kratochvílovy v Přerově. Tak jako trnavský rodák Slavomír Kratochvil se 
účastnil odboje, za nějž byl několikrát vězněn. V Beňově nás také pan starosta přijal na 
obecním úřadě, kde byly k vidění kroniky jak obce Beňov, tak okolních obcí a samozřejmě 
zase občerstvení. Tato obec získala již ocenění „za péči o zeleň“, titul „Strom roku 2007“, 
Modrou stuhu za společenský život a několik ocenění za vedení obecní kroniky.  

Rozloučili jsme se a spěchali do malinké obce Líšná /240 obyvatel/. Ukázali nám mateřskou 
školu, kterou navštěvuje 56 dětí. Zprvu nepochopitelné, ale paní ředitelka nám vysvětlila, že 
aby školku udrželi, svážejí děti z okolí, které trpí různými alergiemi a musí dostávat dietní 
stravu . Návštěvu jsme ukončili v nově zrekonstruovaném areálu Trávníky. Úžasné prostředí 
pro pořádání kulturních a sportovních akcí /závidím/. 

Poslední zastávkou byly Dřevohostice. Městys s 1500 obyvateli. Navštívili jsme zámek, který 
mimochodem vlastní obec. V předzámčí jsou zřízeny sociální byty, zámecké prostory jsou 
využívány jako výstavní plochy a konají se zde různé kulturní akce. Z věže zámku jsme 
shlédli okolí Dřevohostic a v dálce Hostýnské vrchy se Sv. Hostýnem. Od roku 2009 je 
v předzámčí otevřeno Hasičské muzeum, vybudované za podpory Olomouckého kraje. 
Nejstarším exponátem je koněspřežná stříkačka z roku 1842. Doporučuji, je tu co k vidění. 

A to už byl večer, který jsme strávili ochutnávkou vín z Vinařství Blatnice. 

Ve 21 hodin jsme se s našimi hostiteli rozloučili a poděkovali za opravdu vřelé přijetí. 
Odnesla jsem si nejen plno zážitků, ale bylo zde vidět, že pokud se spojí pár šikovných lidí, 
výsledky se opravdu dostaví. 

Bořutová M.   
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ZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCEZPRÁVY Z OBCE    
                                                                Z Á P I S 

z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 4.06.2012 

Obecní zastupitelstvo: 

� schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011a vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.  

� schválilo uzavření smlouvy se Zlínským krajem na poskytnutí investiční dotace ve 
výši 28 tis. Kč  pro SDH v Trnavě na nákup čerpadla. 

� souhlasí se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, kterou 
provedla pracovnice KÚ Zlín Ing. Vaňková. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. 

� souhlasí s uzavřením smlouvy o výpujčce s MAS Vizovicko a Slušovicko na částku 
58.818,- Kč. Půjčka bude vrácena do konce roku 2013. Peníze budou použity na 
zafinancování akce „Obnovme prameny Střední Moravy“. Zároveň zastupitelstvo 
souhlasí s rekonstrukcí korýtka u Zetíků čp. 120 a podáním žádosti o dotaci přes 
MAS VAS.  

� souhlasí s vícenáklady na akci „Silnice III/4893 : průjezdní úsek II/ ve výši 593.783,- 
Kč. Jedná se o opravu stávajících kanalizačních potrubí pod silnicí, které odvádí vodu 
z přilehlých obytných domů.  

� schválilo změnu rozpočtu obce na rok 2012. Navýšení výdajové části o částku 
593.783,- Kč v důsledku oprav kanalizace. 

� souhlasí s doporučením Regionální poradenské agentury Brno na výběr 
nejvhodnějšího dodavatele 900 l kompostérů a štěpkovače. RPA na základě 
výběrového řízení doporučila jako nejvhodnějšího dodavatele firmu MEVA, s.r.o. 
Ostrava. 

� schvaluje zadání Územní studie „Trnava – lokalita BI 16“ /pod Podkopnou Lhotou/  a 
ukládá starostce obce zajistit zpracování územní studie. Studie bude řešit umístění a 
prostorové uspořádání staveb, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a 
umístění infrastruktury. V žádném případě obec nebude investovat finanční 
prostředky do výstavby infrastruktury v této lokalitě. 

� schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Trnava ve 
výši 1.448,- Kč a Základní škola Trnava ve výši 4.573,10 Kč za rok 2011 a rozhodlo o 
převedení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu. 

� souhlasí s výměnou oken v tělocvičně základní školy a to za okna plastová. Zamítlo 
možnost výměny kopylitů za lexan.                   

� souhlasí s dotací  5.000,- Kč občanskému sdružení EDUCO Zlín, které poskytuje 
pomoc a podporu rodinám s dětmi s postižením mentálním, pohybovým atd. 

� na základě žádosti občanů rozhodlo o odkoupení pozemku pod příjezdovou cestou 
k domům čp. 265, 129, 113 a to za symbolickou do 5,- Kč/m2. 

� schválilo žádost Klubu rodičů při ZŠ Trnava na  poskytnutí příspěvku 4 tis. Kč na 
dětské odpoledne  28.6.2012. 

� vzalo na vědomí rozhodnutí starostky obce o jmenování ředitelkou příspěvkové 
organizace Mateřské školy Trnava, okres Zlín, Trnava 326 paní Marcelu Hanulíkovou, 
bytem Podkopná Lhota. Ředitelka byla jmenována na základně konkurzu, který 
proběhl dne 13.4.2012. 
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Z Á P I S 

z veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 10.09.2012 
Obecní zastupitelstvo: 

� projednalo žádost firmy AOP ,s.r.o. Přerov, provozovna Březová o prodej pozemku 
p.č. 3075/2, který je v majetku obce Trnava. OZ prodej zamítlo. OZ souhlasí 
s případným pronájmem nebo zřízením věcného břemene. 

� projednalo žádost o odprodej pozemku  st.p.č. 600 a odprodej části pozemku p.č. 
966/1  firmě COOP Vsetín. OZ s prodejem nesouhlasí. 

� rozhodlo o vydání obecně závazné vyhlášky, která bude řešit pronájem obecních 
pozemků. Vyhlášku zpracuje finanční výbor při zastupitelstvu obce, tak aby vyhláška 
vstoupila v platnost od 1.1.2013. 

� rozhodlo, že pozemek obce p.č. 3016/1 a 1921/34 nechá geometricky zaměřit. Jedná 
se o ostatní plochu – ostatní komunikaci, která částečně vede lesem. Zaměření 
pozemků bude uhrazeno z prostředků získaných z prodeje dřeva, které bude 
vytěženo na těchto parcelách. 

� pověřilo starostku obce podepsáním smlouvy o dílo na zpracování územní studie – 
lokalita BI16. Částka za zpracování činí 63.000,- Kč. 

� souhlasí s prodloužením nájemních smluv v obecních bytech o jeden rok. Jedná se o 
tyto nájemní smlouvy: p. Čelůstková – MŠ čp. 326, p. Gerychová Marcela – bytový 
dům čp. 314, Kalivodová Marie a p. Fylyk Lydie – čp. 18.  

� souhlasí se změnami rozpočtu obce na rok 2012. 
Navýšení výdeje: Neinvestiční náklady MŠ + 27.000,- Kč 
Základní škola – tělocvična  100.000,- Kč – sítě do oken, izolace zdí a klempířské 
práce. 
Územní studie – lokalita BI16 – zvýšení výdajů o 33 tis. Kč 
Tabule měření rychlosti před ZŠ – 94 tis. Kč 
Přípojka plynu k OÚ a informační tabule 25 tis. + 39 tis. Kč 

�  schválilo převod práv a povinností z územního souhlasu – přeložka sloupu NN u 
stavby Silnice III/4893: Trnava: průjezdní úsek II z obce Trnava na firmu E.ON 
Distribuce, a.s. České Budějovice.  

� souhlasí s přijetím věcného daru ve výši 20 tis. Kč příspěvkovou organizací 
Mateřskou školou v Trnavě. Dar bude použit na úhradu nákladů souvisejících 
s hlavním účelem činnosti příspěvkové organizace. 

� schvaluje žádost ZŠ Trnava o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ v roce 2012/2013. 
Zároveň se zavazuje k povinnosti hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ 
Trnava v tomto školním roce. 

� souhlasí s letošní účastí hasičského družstva na XVIII. Ročníku mezinárodní soutěže 
„O pohár primátora města Trnava“.  

Starostka obce informovala přítomné o plánovaných akcích: 
24.10.2012 se koná tradiční lampionový průvod při příležitosti svátku Dne vzniku 
samostatného československého státu. V letošním roce spojený s oslavou 60.výročí 
zahájení školní výuky v současné budově základní školy.  
7.12. 2012 proběhne rozsvícení vánočního stromku v parku před ZŠ. 
9.12.2012 se koná setkání s důchodci  
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ČINNOST SPOLKŮČINNOST SPOLKŮČINNOST SPOLKŮČINNOST SPOLKŮ    
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  TRNAVASBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  TRNAVASBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  TRNAVASBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  TRNAVA    

Zpráva z činnosti SDH  

Hasičská sezóna 2012 nám již tradičně započala soutěží I. kola 
požárního sportu 11. okrsku, kterou letos pořádal SDH Všemina. 
Zúčastnily se družstva dětí, mužů i družstvo žen. A jak léta jdou 
z malých „Soptíků“ nám vyrostli velcí hasiči, kteří nahradili družstva žen 
a mužů, jež naši obec reprezentovala v hasičském sportu v letech 
minulých.   

Mladí hasiči se s vervou pustili do soutěžního 
klání, ale přes veškerou píli a čas věnovaný 
tréninkům a sbírání zkušeností na soutěžním poli 
nebyl začátek sezóny velmi úspěšný. 

Přesto nepolevili a jejich snaha byla korunována 
na každoročním srazu Trnav, jež se letos konal 
v městě Trnava na Slovensku, kde vybojovali 
1.místo ve štafetě 8x50m a porazili tím každoroční 
favority s Trnavy u Třebíče. 

Povzbuzeni tímto úspěchem se vrhli do další disciplíny a pomohli tak starostce naší obce 
vybojovat první místo v soutěži Starostů Trnav.  

Mimo soutěží se sbor věnoval 
nejen pořádání tradičních zábav, 
ale taky se účastnil dvou zásahů 
a to: Při požáru dodávky v naši 
obci, kde díky včasnému zásahu 
našich hasičů bylo zabráněno 
jak rozšíření ohně,tak i případné 

explozi hořícího vozidla. Dále jsme se účastnili hledání pohřešované osoby v obci Podkopná 
Lhota. Noční zásah v nepřehledném terénu byl po dvou hodinách ukončen nalezením 
pohřešované osoby. 

Tyto výjezdy prověřily nejen připravenost požární techniky, ale i připravenost členů SDH. 

Stejně jako v letech minulých i letos bychom Vás rádi poz vali na Hodovou zábavu se 
skupinou FOCUS v t ělocvi čně ZŠ konanou 6.10.2012. Na tuto akci jste všichni sr dečně 
zváni.  

Závěrem bych cht ěla pod ěkovat všem členům SDH Trnava za jejich dosavadní činnost 
v uplynulém období a pop řát hodn ě zdaru do dalších let. 

Vlasta Chmelařová  
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Zdárně se nám rozběhl rok 2012 kon
soutěže a přípravy na ně. 
24.3 2012 Moravsko-beskydská šedesátka v
Dominika Polášková, Eva Vyvleč
31.3.2012 ŠTÍPSKÝ BERÁNEK p
„B“ 16. místo a starší 11. místo.
1.5.2012 BOHUSLAVICE  pohárová sout
9.místo. 
19.-20.5. jarní závěrečné Okresní kolo  HRY PLAMEN v
dvojic, štafeta 4x60 ukončeno požárním útokem. Tyto výsledky a výsledky podzimního kola 
se sčítají s celoroční činností -
BLAHOPŘEJEME!!!   

25.5.2012 BAMBIRIÁDA ZLÍN ve spolupráci s
náměstí Míru ve Zlíně prezentovala práce našich spolk
2.6.2012 Okrsková soutěž ve Všemin
místo.  
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hl rok 2012 končinami a zkouškami odbornosti. Březnem 

beskydská šedesátka v Ostravě kde se poprali o osobní rekordy 
Dominika Polášková, Eva Vyvlečková a Matěj Polášek.  
31.3.2012 ŠTÍPSKÝ BERÁNEK přípravný závod všestrannosti mladší „A“ 12. místo, mladší 
„B“ 16. místo a starší 11. místo. 
1.5.2012 BOHUSLAVICE  pohárová soutěž mladší „A“ 12. místo, mladší „B“ 11. místo, starší 

čné Okresní kolo  HRY PLAMEN v Otrokovicích – štafeta 400m, štafeta 
čeno požárním útokem. Tyto výsledky a výsledky podzimního kola 

- naše děti se umístily mladší na 7. míst ě, starší na 

BAMBIRIÁDA ZLÍN ve spolupráci s SDH Slušovice pod záštitou OSH Zlín se na 
ě prezentovala práce našich spolků  s dětmi.  
ěž ve Všemině mladší „A“ 3. místo , mladší „B“ 5. místo a starší 
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řeznem se rozjely 

 kde se poprali o osobní rekordy 

A“ 12. místo, mladší 

ž mladší „A“ 12. místo, mladší „B“ 11. místo, starší 

štafeta 400m, štafeta 
eno požárním útokem. Tyto výsledky a výsledky podzimního kola 

, starší na 8. míst ě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Slušovice pod záštitou OSH Zlín se na 

, mladší „B“ 5. místo a starší 2. 
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16.6.2012 ŽELECHOVICE pohárová soutěž mladší 6. místo, starší 4. místo 
21.6.2012 BRIGÁDA úklid hasičské zbrojnice a jejího okolí 
24.6.2012 CELODENNÍ VÝLET  brzy ráno se vyjelo směrem Valašské Klobouky, kde na 
hasičské zbrojnici bylo dětem představeno a prakticky předvedeno kompletní vybavení 
výjezdového hasičského automobilu, výsuvného žebříku a veškeré techniky, kterou 
manipulují. Náš výlet byl zaměřen na prohlídku výcvikového centra pro hasiče - POLYGON. 
Děti a dospělí s velkým zájmem sledovali toto cvičiště a jeho obtížnost, všem bylo umožněno 
si toto cvičiště projít a všechno vyzkoušet. Velký obdiv a poděkování hasičům z Valašských 
Klobouk, kteří nám vše předvedli a názorně ukázali. Po prohlídce hasičské zbrojnice se náš 
autobus vydal směrem Uherský Brod do aquaparku DELFÍN. Ve večerních hodinách návrat 
domů. Všichni unavení, ale spokojení. 
30.6.2012 VESELÁ pohárová soutěž mladší 3. místo , starší 4. místo. 
3.- 4.8. dvoudenní výšlap na sv. Hostýn - letos nás šlo 28 z toho 14 dětí, počasí nám přálo 
jen nějaká ta kapička, ale nic co by nám znepříjemnilo náš výlet. 
8.9.2012 NEUBUZ pohárová soutěž mladší 6. místo, starší 7. Místo 
15.9.2012 BOCHOŘ u Přerova noční pohárová soutěž na které jsme byli letos poprvé. Naše 
děti bojovaly o výsledky mezi 99 přihlášenými družstvy více krajů. Mladší 29. místo a starší 
36. místo. Tato soutěž donesla spoustu zkušenosti a nový náhled pro děti na hasičský 
sport.Na fotky a dění kolem hasiče se můžete podívat na stránkách 
www.sdhtrnava.rajce.idnes.cz nebo se stát členem a tím mít přehled o akcích na sociální síti 
Facebook - FanClub SDH Trnava, psát můžete na sdhtrnava@email.cz. 

 

V nejbližší době nás čeká Přejezdová soutěž 22.9.2012 a první kolo podzimní části Hry 
Plamen, který se bude konat 13.10.2012 od 08:00 ve Všemině. Dojděte podpořit naše malé 
hasiče, podívat se na požární útok CTIF a částečně na závod všestrannosti. Novou sezónu 
roku 2012/2013 jsme zdárně rozjeli počtem 21 dětí a to 2 družstva starších a 1 družstvo 
mladších žáků.  Přejeme dětem hodně zdaru a toho „hasičského štěstíčka“!!!  

Děkujeme všem hasi čům i rodi čům co nám s d ětmi pomáhají jakýmkoli zp ůsobem!!! 
                                                                                                                                                         
Eva Vajďáková 
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TRNAVŠTÍ VČELAŘITRNAVŠTÍ VČELAŘITRNAVŠTÍ VČELAŘITRNAVŠTÍ VČELAŘI

Trnavští v čelaři  

Léto pomalu končí a už tu máme zase podzim. Když se 
výsledky letošní včelařské sezóny u nás v
medu nebyly moc dobré. Chladné jarní po
včely neměly dostatek nektaru z
už na začátku léta bylo potř
včelstva zakrmena, letos alespo
dobře zateplit a správně vyléčit.

Jsme rádi, že mezi námi můžeme p
radosti při práci se včelami. 

Ráda bych také zmínila, že krom
z pupenů jehličnatých a listnatých strom
desinfekční účinky. Lze použít k
bradavic, ekzémů, hnisavých ran, nachlazení a r

Za všechny trnavské včelaře s
krásný podzim. 

MYSLIVCMYSLIVCMYSLIVCMYSLIVC

Myslivost aktuáln ě 

Každý z nás prožívá pocity ště
Máme život rozdělený prací, která nás živí, a volným 
nás všechny jednou z těch př
každý má stejný vztah k přírod
myslivost samotná je těžké ř
dostatečné počty kusů spárkaté
koníček spojený s ochranou př
udržet přírodu a místní faunu v
pozemků, by výsledek zájmových klub

Vážení spoluobčané, první p
také letní období, zvláště pak mě
nazvat měsícem myslivosti a ochrany p
se myslivci i návštěvníci přírody m
dančí zvěře. Můžeme potkat mladé zajíce, divoké kachny, dokonce 
na některých místech kuřata bažanta obecného. V
děkujeme všem návštěvníkům za klid v
narození potřebují. I na první pohled osamocený koloušek není ve 
skutečnosti nikdy sám a jeho máma si jen odb
nesahejte na mláďata, pokud jistě
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í a už tu máme zase podzim. Když se podívám na 
řské sezóny u nás v Trnavě, musím říct, že výnosy 

medu nebyly moc dobré. Chladné jarní počasí a suché léto způsobilo, že 
ly dostatek nektaru z květů. Jen silná a zdravá včelstva přinesla n
tku léta bylo potřeba začít přikrmovat. Do konce srpna by mě

elstva zakrmena, letos alespoň 20 kg cukru na jedno včelstvo. Teď už zbývá v
ě vyléčit. 

ůžeme přivítat opět nové členy. Přejeme jim hodn

Ráda bych také zmínila, že kromě medu včely produkují také propolis. Je to sm
natých a listnatých stromů, sekretu včelích žláz a vosku. Propolis má výborné 

Lze použít k léčbě aftů, akné, angíny, bércových vř
, hnisavých ran, nachlazení a různých zánětů. 

č ře s heslem: „Bez medu to prostě nejde“ Vám všem p

Kristýna Haná

MYSLIVCMYSLIVCMYSLIVCMYSLIVCI A MYSLIVOST V TRNAVĚI A MYSLIVOST V TRNAVĚI A MYSLIVOST V TRNAVĚI A MYSLIVOST V TRNAVĚ

nás prožívá pocity štěstí, radosti, zklamání, výhry, ale i prohry se nám nevyhýbají. 
lený prací, která nás živí, a volným časem. Proto příroda, by mohla být pro 

ěch příjemných součástí všedního života. I když pochopiteln
řírodě jako ten druhý. Proto nezapomínejme, že i myslivci, a 

ěžké řemeslo, která nám umožňuje žít v krajině
ů spárkaté, ale i drobné zvěře. V šedi života zapomínáme na to, ž

ek spojený s ochranou přírody spadá do zájmového klubu, kdy se snažíme vlastní pílí 
írodu a místní faunu v takové podobě jako před mnoha lety. Ale bez vlastník
, by výsledek zájmových klubů nebyl takový.  

ané, první polovina roku je za námi. Za námi je 
ě pak měsíc červen, který lze bez nadsázky 

sícem myslivosti a ochrany přírody.  V letních měsících 
řírody můžou těšit přírůstkům u srnčí i 

potkat mladé zajíce, divoké kachny, dokonce 
řata bažanta obecného. V tomto období 

ěvníkům za klid v lese, který mláďata po 
ebují. I na první pohled osamocený koloušek není ve 

ho máma si jen odběhla. Proto prosím 
ata, pokud jistě nevíte, zda je onen koloušek skutečně osiř
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podívám na 
íct, že výnosy 

sobilo, že 
řinesla nějaký med, ale 

ikrmovat. Do konce srpna by měla být všechna 
ď už zbývá včelstva 

eme jim hodně úspěchů a 

ely produkují také propolis. Je to směs pryskyřic 
elích žláz a vosku. Propolis má výborné 

, akné, angíny, bércových vředů, bolesti zubů, 

 nejde“ Vám všem přejeme 

Kristýna Hanáčková 

I A MYSLIVOST V TRNAVĚI A MYSLIVOST V TRNAVĚI A MYSLIVOST V TRNAVĚI A MYSLIVOST V TRNAVĚ    

stí, radosti, zklamání, výhry, ale i prohry se nám nevyhýbají. 
říroda, by mohla být pro 

ástí všedního života. I když pochopitelně ne 
 jako ten druhý. Proto nezapomínejme, že i myslivci, a 

krajině, kde potkáváme 
šedi života zapomínáme na to, že 

írody spadá do zájmového klubu, kdy se snažíme vlastní pílí 
ed mnoha lety. Ale bez vlastníků 

č ě osiřelý. 
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Pro myslivce je léto spojeno s opravami mysliveckých zařízení. Na kterých se kolektivně 
podílíme. Každý myslivec si pak musí zajistit dostatek sena do krmelců na zimní období, kdy 
dopředu nikdo z nás neví, jaká zima nás čeká a může překvapit. Koncem léta, máme také 
zabezpečeno jadrné krmivo, obvykle to bývá oves. Každý člen dostane přidělen obnos 
jadrného krmiva, a zajišťuje v zimním období potravu, aby zvěř tolik nestrádala. Přikrmovat 
myslivci začínají už na podzim, kdy si spárkatá zvěř si tvoří poslední tukové zásoby. 

          MOTTO:  

"Tím nejcennějším, co myslivost člověku přináší, je důvěrné sblížení s přírodou.  

umožní vidět to, co jiní nevidí a jen to tuší, 

 promlouvá hlasy a obrazy, které jiní nikdy neuslyší a neuvidí" 

 

SPORTOVNÍ ČINNOSTSPORTOVNÍ ČINNOSTSPORTOVNÍ ČINNOSTSPORTOVNÍ ČINNOST    
FOTBALOVÝ KLUB TRNAVAFOTBALOVÝ KLUB TRNAVAFOTBALOVÝ KLUB TRNAVAFOTBALOVÝ KLUB TRNAVA    

Po krátké letní přestávce a sérii přípravných zápasů zahájilo naše družstvo mužů první 
mistrovská utkání v polovině měsíce srpna. Těsně před zahájením sezóny jsme se zúčastnili 
tradičního turnaje v sousední Kašavě.  

Tým zůstal oproti loňské sezóně bez 
výraznějších změn. Na hostování do Slušovic 
byl uvolněn Jan Škrabana. Po několikaleté 
přestávce se k družstvu připojil Michal Přikryl.  

Žákovské družstvo opustili žáci ročníku 1997 
Lukáš 

Hrnčiřík a 
Vojtěch 

Vyvlečka, kteří byli v minulém ročníku výraznými 
oporami. Přípravu absolvovali žáci se střídavou 
docházkou vzhledem k probíhajícím školním 
prázdninám. Nový soutěžní ročník byl zahájen 
mistrovskými utkáními poslední prázdninový víkend. 
Po dohodě fotbalového svazu bude naše družstvo 
hrát 2 kolovým systémem s družstvy Březové, 
Všeminy, Lukova a Hvozdné. První výsledky nám 

ukázaly v mužstvu střelce Ondřeje Zbranka, stejně jako i několik malých bolístek v obranné 
fázi. I tak je pro fotbalové rodiče malým svátkem shlédnout tyto své děti při hře, ať už je 
konečný výsledek jakýkoliv.     
Závěrem bych chtěl pozvat všechny naše fotbalové fanoušky na naše mistrovská utkání 
ročníku 2012/2013. Těšíme se na Vaši podporu! 

Michal Špaček 
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V minulém zpravodaji jsme se rozloučili hodnocením uplynulé sezony střelby ze 
vzduchových zbraní, a teď bychom vás rádi informovali o proběhlé sezoně v kulových 
disciplínách. 
Sezona byla náročná nejen proto, že Eliška Bořutová musela prokazovat své kvality ve 
střelbě i z malorážky, ale hlavně časově náročná.       
Během prázdnin probíhaly tři kola Poháru talentované mládeže a týdenní soustředění 
v Přerově, které organizovalo Středisko vrcholového sportu v Ostravě. Po prázdninách se 
konalo finále Poháru talentované mládeže v Plzni a 14. a 16 .9. MČR konané taktéž v Plzni. 
Po prvních dvou kolech konaných v Ostravě (Moravská větev) byla Eliška Bořutová 
průběžně na prvním místě. Třetí kolo bylo společné s českou větví, konané v Plzni. Tam se 
vybíralo do finále, které bylo opět v Plzni.            
Ve společném kole skončila Eliška na 6. místě a ve finále obsadila taktéž 6. místo. Je nutno 
podotknout, že patří k nejmladším účastnicím vrcholových závodů Českého střeleckého 
svazu (má udělenou výjimku od střediska českého vrcholového sportu). 
MČR v Plzni konané 14.-16.9. skončilo úplně stejně, taktéž obsadila 6. místo, o to větší váhu 
má její výsledek, nejen že si střelila osobní rekord, ale dostala se i do širšího výběru 
reprezentace . 
Začíná nový školní rok a s ním i další část sezony. V této části sezony určitě uslyšíte o 
našich mladších členech našeho střeleckého klubu a to o Danielovi Bečicovi a Janu 
Hanulíkovi, kteří ke konci minulé sezony začali dosahovat vynikajících výsledků. Tímto dále 
přivítáme každého, kdo by měl zájem o tento sport a je ochotný využít svůj volný čas a 
věnovat se tomuto sportu.  
Děkujeme všem za podporu, jak Obecnímu úřadu, tak všem, kteří tomuto sportu fandí a 
našim svěřencům drží palce. 
 

MATEŘSKMATEŘSKMATEŘSKMATEŘSKÁ ŠKOLAÁ ŠKOLAÁ ŠKOLAÁ ŠKOLA    
Zprávi čky z trnavské mate řské školi čky 

Dovolte mi, abych pozdravila všechny rodiče a občany Trnavy a krátce se představila. 
Jmenuji se Marcela Hanulíková, pocházím z Podkopné Lhoty a je mi ctí od 1.8.2012  
pracovat  jako ředitelka MŠ Trnava. Společně se mnou do školky nastoupily nové paní 
učitelky – ve třídě Motýlků spolupracuji s paní učitelkou Janou Dúbkovou a ve třídě Méďů 
pracují paní učitelky Mgr. Miroslava Lederer Kratinová a Bc. Andrea Jurášková.  

První pracovní dny v nové funkci jsem byla trochu na rozpacích, jestli všechny povinnosti a 
starosti spojené s prací ředitelky zvládnu. Díky úžasným lidem kolem sebe, díky přátelům a 
rodině, díky trpělivosti a pochopení paní starostky a celého zastupitelstva obce, jsem se 
postupně zorientovala a naše školička 3. září přivítala rozzářené dětské oči, plné očekávání 
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a nadšení. Těm maličkým se tu a tam objevilo na tváři pár slziček, ale po krátké době nás 
ráno vítají s úsměvem na tváři. 

Ve školním roce 2012 - 2013 došlo k několika změnám, zejména co se týče délky provozu 
školky a změny v termínu platby školného a stravného.  

Provoz v Mateřské škole Trnava je od 6.30 hod. do 16.00 hod. a po celou dobu provozu je 
dětem věnována odborná pedagogická péče, zajišťována kvalifikovanými pí. učitelkami. 
Termín platby školného a stravného je stanovený na první pracovní den v měsíci, platba 
bude probíhat v hotovosti, k rukám vedoucí školního stravování. Všechny informace o 
provozu a dění školy jsou přístupné na šatnách tříd a na webových stránkách 
http://mstrnava.vebnode.cz. 

 

A co vše na nás během školního roku čeká? Je toho opravdu hodně. 

Děti, zvláště ty starší, se mohou těšit na kroužek angličtiny a na dílnu tvořivých činností. 
Čekají nás podzimní, vánoční a velikonoční tvoření s rodiči, plánujeme divadelní 
představení, besídky ke Dni matek, výlety, exkurze, vycházky do okolí školky. Budeme 
spolupracovat s obcí a se základní školou, kde se pro děti chystá výukový program 
,,Školička“ a ve Zlíně na nás netrpělivě čekají v plaveckém bazénu. Dětem v obou třídách 
bude věnována odborná logopedická péče. O všech akcích jsem se určitě nezmínila, jelikož 
některé teprve plánujeme a využíváme nejrůznějších aktuálních nabídek. 

Našim hlavním krédem je, aby se děti v mateřské škole cítily šťastně a bezpečně, chodily do 
ní s radostí a pocitem, že je čeká milá a hodná paní učitelka, že zase něco zajímavého 
prožijí nebo se naučí, a aby rodiče k této školce opět získali ztracenou důvěru. Chceme 
dětem nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání, odbornou pedagogickou pomoc pro rodiče, 
vést je a vychovávat ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu a zdravým mezilidským vztahům 
a podporovat u nich sounáležitost s přírodou a s tradicemi Valašského kraje. Pevně 
doufáme, že společnými silami se naše předsevzetí stanou skutečností. 

Dovolte mi ukončit moji zprávičku slovy klasika, s kterou se zcela ztotožňuji: 

,,……není nic krásnějšího, než vidět radost a štěstí v očích dítěte…..“ 

Marcela Hanulíková, ředitelka MŠ Trnava    
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ZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA    
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY    

Prázdniny nám jako vždy utekly jako voda a nám všem ve škole začal nový školní rok. A jak 
skončil v červnu ten minulý? Rozloučili jsme se s našimi tehdejšími deváťáky a popřáli jsme 
jim hodně štěstí a úspěchů v jejich dalším životě, který je čeká na středních školách nebo 
učilištích – viz přehled. Slavnostní ukončení minulého školního roku se konalo na hřišti u 
školy a díky Klubu rodičů, který se postaral o zábavný program, jsme si rozloučení se školou 
a těšení na prázdniny náramně užili. V červenci naše škola pořádala již patnáctý dětský 
tábor. Prožili jsme nádherných 11 dní ve zdravém prostředí Beskyd – Trojanovicích v duchu 
letošních olympijských her jako Šmoulové.  Během našeho pobytu jsme plnili disciplíny 
letních i zimních olympijských her, nechybělo ani lyžování, krasobruslení, či závody bobů = 
Kokosy na sněhu a spousta dalších. Celodenní výlet jsme si užili výšlapem na Radhošť, kde 
jsme davy návštěvníků této oblíbené lokality překvapili a pobavili – ještě nikdy zde nebylo 73 
Šmoulů a Šmoulinek a samozřejmě nechyběl i náš Taťka Šmoula. Fotogalerie z tábora je 
umístěna na webových stránkách naší školy, kde si rodiče své děti mohli i v průběhu tábora 
denně prohlédnout. 

Po prázdninách jsme se s chutí pustili do 
nového školního roku. Jsme nadšeni z nových 
oken v tělocvičně, která budou  ještě opatřena 
ochrannými sítěmi a poté bude moci tělocvična 
sloužit míčovým hrám.   

                                            

Spolu s prvňáčky ( Lukáš Doležel, Emma 
Dovrtělová, David Gajdošík, František Holík, 
Jakub Chrastina, Aneta Chrastinová, Mojmír 
Mika, Renáta Pavelková, Marek Polaštík, 
Barbora Uhlířová, Kateřina Vajďáková, Eva 
Weimannová) nám přibyl žák do 6. ročníku  
( Marek Grebeníček), a tak trnavskou školu 
letos navštěvuje 93 žáků. 
 

V současné budově se učí již 60 let – toto výročí si připomeneme na podzim společně 
s tradičními oslavami vzniku ČR ve středu 24. října a na začátek října připravujeme již 20. 
ročník okresního přeboru v přespolním běhu – Trnavský vrch. 

Děkujeme vám všem, kteří jste nám v loňském školním roce pomáhali a těšíme se na vaši 
přízeň i v letošním školním roce. 

Helena Vývodová                                                                              
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Umístění žáků na střední školy 

z  9. ročníku vycházeli: 
Veronika Bečicová - Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 
Klaudia Grundzová - Střední škola gastronomie a obchodu Zlín – gastronomie s hotelovým 
provozem 
Veronika Hábová- Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín – cestovní ruch 
Pavla Hanulíková - Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín – cestovní ruch 
Lukáš Hrnčiřík - Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín – podniková ekonomika 
Monika Hubáčková - Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín – podniková ekonomika 
Klára Kmošková - Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště – multimediální 
tvorba 
z  8. ročníku vycházeli: 
Michaela Dolanská - Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – cukrář 
Tadeáš Havelek - Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín – elektrikář – silnoproud 
 

PLÁNOVANÉ AKCEPLÁNOVANÉ AKCEPLÁNOVANÉ AKCEPLÁNOVANÉ AKCE    
06.10. HODOVÁ  ZÁBAVA 
06.10. SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
20.10.  SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU 
24.10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
07.12. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
           VÁNOČNÍHO STROMU 
09.12. VÁNOČNÍ BESEDA PRO DŮCHODCE 

 

SSSSPOLEČENSKÁ KRONIKAPOLEČENSKÁ KRONIKAPOLEČENSKÁ KRONIKAPOLEČENSKÁ KRONIKA    
 Když se v únoru roku 1987 narodila v Trnavě manželům Sýkorovým 

holčička Adélka, nikoho tenkrát nenapadlo, jakého úspěchu za 25 let 

dosáhne. Získání bronzové medaile ve střelbě ze sportovní malorážky na 

letošních LOH v Londýně je obrovský úspěch a skvělá reprezentace České 

republiky a nakonec  i naší obce. O to víc nás to těší, protože se střelbou 

začínala Adéla v tělocvičně naší základní školy.  

Moc děkujeme a přejeme mnoho dalších sportovních i životních úspěchů. 

Bořutová M. 
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MATRIKA:MATRIKA:MATRIKA:MATRIKA:    

Narození:Narození:Narození:Narození:            
BBBBřezezezezíkovkovkovková    Nella, 14.3.2012Nella, 14.3.2012Nella, 14.3.2012Nella, 14.3.2012    

KašpKašpKašpKašpářek Martin, 19.4.2012ek Martin, 19.4.2012ek Martin, 19.4.2012ek Martin, 19.4.2012    

ZbrankovZbrankovZbrankovZbranková    Lilien, 23Lilien, 23Lilien, 23Lilien, 23.6.2.6.2.6.2.6.2012012012012    

SSSSňatkyňatkyňatkyňatky::::    
HanulHanulHanulHanulík Miroslav a Langovk Miroslav a Langovk Miroslav a Langovk Miroslav a Langová    Romana, 16.6.2012Romana, 16.6.2012Romana, 16.6.2012Romana, 16.6.2012    

JanJanJanJanů    VladimVladimVladimVladimíra a Skoupil Petr, 16.6.2012ra a Skoupil Petr, 16.6.2012ra a Skoupil Petr, 16.6.2012ra a Skoupil Petr, 16.6.2012    

KuKuKuKučera Lukera Lukera Lukera Lukáš a š a š a š a Čechmechmechmechmánkovnkovnkovnková    Alice, 18.8.2012Alice, 18.8.2012Alice, 18.8.2012Alice, 18.8.2012    

StedlovStedlovStedlovStedlová    Monika a Šot OndMonika a Šot OndMonika a Šot OndMonika a Šot Ondřej, 15.9.2012ej, 15.9.2012ej, 15.9.2012ej, 15.9.2012    

Úmrtí:Úmrtí:Úmrtí:Úmrtí:     

RRRRůpovpovpovpová    BoBoBoBožena,ena,ena,ena,    Trnava 180, Trnava 180, Trnava 180, Trnava 180,     21.5.201221.5.201221.5.201221.5.2012    

KavkovKavkovKavkovKavková    Emilie,Emilie,Emilie,Emilie,    Trnava 270, Trnava 270, Trnava 270, Trnava 270,     30.6.201230.6.201230.6.201230.6.2012    

JuJuJuJuříková Jana, Trnava 20, 2.7.2012    

VrajVrajVrajVrajíkovkovkovková    Anna, Trnava 224, 17.8.2012Anna, Trnava 224, 17.8.2012Anna, Trnava 224, 17.8.2012Anna, Trnava 224, 17.8.2012    

VrajVrajVrajVrajíková Anna, Zlín, Středová 4786, 18.9.2012 

______________________________________________________________                                                                                     _____________ 

Přichází Přichází Přichází Přichází podzimpodzimpodzimpodzim                

 

 

 

 

 

 

 

(Jedny z pokusů o veršování žákyň 8. tříd asi před 30 – 35 lety. Poznáš se, pamatuješ si??) 
______________________________________________________________                                                                                     _____________ 
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Podzim se vkrádá do korun stromů,  
kouř stoupá stále víc z rodinných domů,  
krajina hýří barvami 
a začíná pokrývat Trnavu pestrými stopami. 
Buď pozdraven, podzime, s barvami duhy! 
Stromy kolem nás začínají prokvétat pestrými pruhy 
a sníh se zatím bojí dotknout se jehličí. 
Jsi v Trnavě vždycky ten nejhezčí. 
Překrásná dýka vypadla z rukou podzimu, 
silnice, uličky kouzlem lamp dýchají, 
padané listí se pomalu chystá už na zimu  
a lidé do tepla domovů spěchají . 

Podzim je tu, konec léta, 
ale zahrádka má ještě v květu. 
Ale ty lesy, za vsí kdesi, 
že prý rády v zimě zdřímly by si. 
A ty stromy, prosté háje, 
už si s nimi kouzlo hraje. 
Jen nám, lidem, nám se s klidem 
nechce loučit s letním sídlem. 


