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Příjemné prožití velikonočních svátků přeje obec Trnava a Zastupitelstvo 

obce. 
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Milí přátelé, 

letošní velikonoční svátky přišly velmi brzy. Pro mnohé lidi jsou příležitostí, že si pár dní 
odpočinou od školních a pracovních povinností. Velikonočním oslavám však předchází celý 
svatý týden, kdy přemýšlíme o událostech poslední večeře, to se připomíná ve čtvrtek. 
V pátek rozjímáme o utrpení našeho Pána. V sobotu večer je již oslava vítězství života nad 
smrtí. Je to vítězství života, které je naznačeno již přicházejícím jarem. Pro lidi, kteří prožívají 
tyto dny jako svátky jara, kdy se všude objevují známky návratu spící přírody k novému 
životu. A právě v této jarní atmosféře můžeme prožívat vítězství života nad smrtí. Je to 
naznačeno různým způsobem liturgických oslav. Liturgie vzkříšení začíná žehnáním ohně a 
přípravou velikonoční svíce, která se nazývá „Paškál“. Při žehnání svíce říká kněz: „Kristus 
včera i dnes, začátek a konec, alfa i omega. Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám, 
jeho království i moc i sláva po všechny věky věků.   

 Izraelité a dokonce i nejbližší Ježíšovi učedníci se domnívali, že Mesiáš přichází kvůli 
světové vládě a osvobodí jejich národ z područí Římanů. Je to patrné i z události, která se 
stala několik dní před Pánovou smrtí. Maminka synů Zebedeových Jana a Jakuba žádala 
Ježíše, aby dostali význačné místa po jeho pravici a levici v budoucím království. Ježíšova 
odpověď byla trochu tajemná, místo po jeho pravici a levici dostanou ti, které určí Otec. 
Počítali tedy s vládou na této zemi, ale ani ve snu je nenapadlo, že je všechno jinak. 
Rozčarování z Ježíšovy smrti na kříži je rychle vyvedla z omylu, ale také velké překvapení 
prožili, když se setkali s Ježíšem po jeho zmrtvýchvstání. Postupně jim došlo, že Ježíš zemřel 
za všechny lidi na celém světě a všechny zve do Nebeského království. Odstranil obavu ze 
smrti každého člověka, protože jasně ukázal Boží moc, která vítězí nad smrtí. Je to tedy 
Mesiáš náboženský. Proto těsně před nanebevstoupením posílá své učedníky do celého světa, 
aby všichni lidé věděli o radostném poselství i o otevřená náručí Božího milosrdenství. 

 Možná, že znáte úsměvnou historii lékaře chirurga, který měl za asistentku věřící 
řeholní sestru. Při operaci, kdy se skláněl nad otevřeným tělem pacienta, který byl pod 
narkózou, říká sestře. „Sestro, vidíte tady nějakou duši?“ Na to sestra říká: „Pane doktore, 
lidská duše je nehmotná, neviditelná a nesmrtelná, nelze ji uvidět.“ Doktor se trochu zarazil, 
protože tyto pravdy moc neznal, ale nedal si pokoj a říká: Sestro, vy budete hodně 
překvapená, až zemřete a zjistíte, že nic není ani bůh ani duše.“ Sestra se šibalky usmála a 
říká: „To nemá logiku, Pane doktore, překvapený můžete být jenom vy. 

Přejí Vám všem, abyste z podnětů probouzející se přírody, která hovoří o novém 
životě a také z velikonočních, oslav, přijali pozvání k životu věčnému. Věčný život nám Pán 
Ježíš získal svou smrtí na kříži, ale především svým vítězstvím nad smrtí. Ať tyto pravdy 
naleznou důležité místo v životě každého z nás. Ať máme v tyto dny o čem přemýšlet. Ať se 
také dokážeme více přiblížit k našemu Pánu. To vám všem ze srdce přeje a do dalších dnů rád 
žehná 

Otec Emil. 
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Kabelová televize v roce 2017 

Vážení občané, v letošním roce končí analogové vysílání kabelové televize. Zlínský kraj je 
poslední, kde je analogové vysílání podporováno. Pro Vaši informaci, kabelovými rozvody je 
šířen analogový signál, nikoliv digitální. Současnou technologií nelze šířit digitální signál. 
V obci máme zřízeno na 250 přípojek s ročním poplatkem 1000,-Kč za přípojku, ale je 
důležité si uvědomit, že obecní úřad dotuje opravy a údržby kabelové televize částkou 
150.000,-Kč za rok. Systém, kdy obec vybírá poplatky a podílí se na chodu kabelové televize 
je neudržitelný.  Zřízení nových optických kabelových rozvodů by obec stálo v řádech 
miliónů korun a opět investovat do sítě, kterou by pro své komerční aktivity využíval někdo 
jiný, je v dnešní době nereálné. V současné době spolupracujeme s firmou AVONET, s. r. o., 
která již v naší obci poskytuje internetové služby přes WiFi. Firma AVONET má zájem 
poskytovat televizní signál přes přípojky pevných linek, kterých je v obci cca 250, z toho cca 
180 je aktivně využíváno. Součástí nabídnutého balíčku by měl být televizní signál, internet a 
telefonní volání. Jednání by měla probíhat po Velikonocích. Nadále čekáme nabídku od 
stávajícího poskytovatele televizních služeb firmy SATTURN Holešov. I přes veškerou snahu 
se může stát, že jednání nebudou úspěšná a občané si budou muset zřídit individuální příjem 
televizního vysílání, podobně jako v okolních obcích (Všemina, Neubuz, Veselá).   To 
znamená koupit si anténu, satelit, O2 televizi, nebo si zajistit  jiného  poskytovatele televizních 
služeb. O výsledku jednání budete včas informováni.  

Silnice III/4893 – III. etapa výstavby chodníků v obci. 

Vážení občané, soustavně se setkávám s dotazem, jak to bude s výstavbou chodníků, 
respektive s rekonstrukcí silnice III/4893. Současný stav je takový, že v měsíci červnu/květnu 
by mělo být vydáno stavební povolení. V měsíci dubnu by měl být předán rozpočet stavby a 
měly by být podniknuty kroky k zahájení výběrového řízení. Správce komunikace ŘSZK 
navrhuje zahájit stavbu v roce 2016, ale až po datu 28. 8. 2016, kdy se v naší obci pojede 
rychlostní zkouška Czech Barum Rally Zlín a ukončit v roce 2017. Usilovně se snažíme na 
výstavbu našich chodníků získat dotace z fondů SFDI a IROP, které jsou až ve výši 85% 
uznatelných nákladů. Je reálný předpoklad, že v letošním roce začneme pracemi, které nejsou 
předmětem dotací a to úpravou vodního toku a přeložkou inženýrských sítí. Případně se 
budeme muset přizpůsobit ŘSZK. Ano může se stát, že na dotace nedosáhneme. Naštěstí naše 
obec má z minulých let dostatečnou finanční rezervu. Předpokládané náklady na výstavbu 
obecních chodníků jsou cca 8.000.000,-Kč. O vývoji celé akce budete průběžně informováni.  

Barum Czech Rally Zlín 

Vážení občané v neděli 28. 8. 2016 se v naší obci pojede rychlostní zkouška Barum Czech 
Rally Zlín. Trať bude vedena od Podkopné Lhoty na Rozcestí a dále do Hořanska a na 
Všeminu. Většina z Vás si pamatuje doby, kdy v naší obci byl konán Rallysprint Kopná. Tato 
soutěž se již v naší obci nepojede. Jsem velmi potěšen, jakým způsobem se pořadatelé 
postavili k celé záležitosti. Obci bylo nabídnuto celé spektrum příležitostí, jak této akce využít 
ve finanční prospěch, který jsme v minulosti nezaznamenali. Lidé, kteří se v odvětví rallye 
pohybují, ví, jak těžké závody uspořádat a jsou velmi vděčni za spolupráci naší obce. Je nutné 
si uvědomit, že se jedná o akci Evropského mistrovství FIA a tedy i prezentaci naší obce 
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nejen v rámci Zlínského kraje, České republiky, ale i Evropy. Ano, můžete říct, minuta 
představení obce na Eurosportu nic neznamená, ale v rámci Zlínského kraje jde o velký 
přínos. Pevně věřím, že obraz naší obce bude zase o něco lepší a budou nám otevřeny nové 
další možnosti rozvoje a spolupráce.  V pondělí 29. 8. 2016 budou v horní části obce umístěny 
kontejnery na odpad, které organizátoři poskytnou naší obci volně k dispozici. Kontejnery 
budou určeny na směsný komunální odpad. 

Plánované stavební akce 

V březnu byla podána žádost o dotaci na opravu márnice na místním hřbitově s rozpočtem 
240.000,- s výší požadované dotace 70 %. Uvidíme, jak budeme úspěšní. Dále intenzivně 
pracujeme na projektové dokumentaci zpevněné plochy před Základní školou 
s předpokládaným vydáním stavebního povolení v červenci až srpnu. Bohužel dotační tituly 
budou vypsány až v prosinci letošního roku. Dále pracujeme na projektové dokumentaci 
opravy střechy, hydroizolací a zateplení fasády tělocvičny Základní školy. V dohledné době 
začneme pracovat na žádosti o dotaci na opravu budovy SDH, kterou lze předkládat průběžně 
s uvažovanou dotací 50 %. Dále se nabízí dotace na výstavbu sběrného dvoru ve výši 80 %. 
Datum příjmu žádostí bude pravděpodobně na podzim.  

Co je nutné řešit. Hydroizolace budovy Základní školy. Zateplení a hydroizolace obecních 
budov č. p. 317 a č. p. 18. Čekáme na vyjádření S.Ú. Slušovice a následně na vyřízení 
stavebního povolení na výstavbu komunikace u „Gerychů“ s projekčním nákladem 750.000,-
Kč. 

V květnu by měly probíhat opravy obecních komunikací a to křižovatky u IMECONu, Za 
Jelenky, cesta k Mateřské školce, křižovatky pod Točnou a u Pekárny a dalších maloplošných 
poruch v celé obci. Dále plánujeme úpravu komunikace Trnava-Luhy a to v úseku „U křížku“ 
a v Hořansku nad autobusovou točnou. 

Kanalizace v obci Trnava 

V únoru 2016 byl zadán požadavek na vypracování Technickoekonomické studie kanalizace 
v obci Trnava (TES). Na základě TES se rozhodneme o nejvhodnějším, nejekonomičtějším 
typu kanalizace pro naši obec. V současné době se uvažuje o gravitační kanalizaci s centrální 
čistírnou odpadní vody (ČOV), tlakové kanalizaci a případně decentrálním čištěním 
odpadních vod. Následně v druhé polovině roku bychom zahájili výběrové řízení na projekční 
práce, s tím, že do konce roku 2018 by měla být hotová projektová dokumentace, tak, aby 
nové zastupitelstvo obce mohlo činit kroky směrem k získání stavebního povolení a získání 
dotací. V současné době je poskytováno 80 % uznatelných nákladů. Odhadovaný náklad na 
gravitační kanalizaci s centrální čistírnou je až neuvěřitelných 100.000.000,-Kč. Vážení 
občané, jestli si myslíte, že budete vypouštět odpadní vody do místních toků, tak jako 
doposud, tak Vás musím velmi rychle vyvést z omylu. Již současná legislativa velmi účinně 
umožňuje donutit domácnosti zřídit si domácí ČOV. Průměrný náklad na jednu domácí ČOV 
je cca 50.000-80.000,-Kč pro čtyřčlennou domácnost. Povodí Moravy, s. p. eviduje v naší 
obci na vodním toku Trnávka na 450 načerno vybudovaných výustí. Pouze 15 výustí 
z domovních ČOV je povoleno. Pro Vaši informaci je v naší obci povolen správcem toku 
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Povodí Moravy, s. p. pouze jeden jediný odběr povrchové vody na zavlažování zahrádky. 
Časový plán pro realizaci kanalizací obcí do 2000 obyvatel je do roku 2020 
s předpokládaným prodloužením až do roku 2025. 

Odpadové hospodářství 

Vážení občané, rovněž v oblasti odpadového hospodářství nás čekají v roce 2017 velké 
změny. Současný poplatek za skládkování 1 t odpadu činí 500,-Kč. Ve vládním návrhu pro 
rok 2017 je počítáno s poplatkem 1350,-Kč za 1 t uloženého odpadu. Tato výše ještě není 
pevně dána, ale je předpoklad, že poplatek za skládkování v ČR bude daleko vyšší než v 
Německu nebo Švýcarsku. Při uvažovaných číslech by to pro naši obec znamenalo zvýšit 
poplatek za poplatníka ze současných 500,-Kč/osoba na 750,-Kč/osoba/rok a to spíše ještě 
daleko výše. Z  uvedených důvodů jsme se rozhodli posílit naše sběrná místa v obci o další 
nádoby na sklo, nově nádoby na elektro odpad a dále nově o velkoobjemové žluté kontejnery 
na plasty. V budově SDH bude zřízen „sběrný dvůr“ na elektroodpad. Každou první sobotu 
v měsíci bude otevřeno v době od 9.00 do 11.00. Sbírána bude veškerá bíla elektrotechnika, 
trouby, mikrovlnky, pračky, sušičky, TV, rádia, počítače, tiskárny, zkrátka všechno z čeho trčí 
elektrická přípojka, včetně baterií a akumulátorů. Co se týká žlutých velkoobjemových 
kontejnerů, tak jde o to, abychom sbírali ještě více plastů, přičemž platí to, že stále sbíráme 
plasty do žlutých nebo průhledných pytlů, ne do neprůhledných. Vážení občané, nebojte se 
sbírat nápojové kartony do oranžových pytlů, nemusíte čekat celý rok, až je naplníte, ale 
můžete je odevzdávat průběžně. V měsíci dubnu proběhne školení starostů obcí, kde bude 
nastíněn nový způsob sběru a třídění komunálních odpadů v roce 2017. Vážení občané, ať se 
Vám to líbí nebo nelíbí, budeme muset třídit tak, aby v roce 2020 netříděný odpad prakticky 
nebyl produkován. Zvládnout celou situaci by nám měl i uvažovaný sběrný dvůr u firmy  

Fagus. Veškeré nové sběrné nádoby budou naší obci poskytnuty zdarma a to firmou Asekol a 
Ekokom. 

Víceúčelová budova – proč se nic neděje 

Vážení občané, ptáte se, proč naši obec stále hyzdí víceúčelová budova vedle prodejny 
COOP. Současný majitel požaduje za stavbu 3.500.000,-Kč. Vzhledem ke stavu budovy a 
dalších majetkových poměrech nelze požadovanou částku akceptovat. Doufejme, že majitel 
nemovitosti využije možnosti dotace na demolice, které byly v měsíci březnu vypsány. 
V současné době budova slouží jako „společenský klub“ trnavské mládeže. 

Fotbalové hřiště 

Obecní úřad obdržel nabídku od jednatele SK Podkopná Lhota, Z. S. na odkoupení 
fotbalového hřiště a hráčských kabin. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo vzhledem 
k nejasnosti statutu hráčských kabin o doplnění nabídky, zda lze za současné situace kabiny 
převést na případného nového majitele. Obec má zájem koupit fotbalové hřiště a hráčské 
kabiny jako celek.  
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Kontejnery na bioodpad  

Vážení občané od 1. 4. 2016 budou v naší obci rozmístěny kontejnery na bioodpad. Žádám 
Vás, abyste do kontejnerů neukládali celé stromy a větve přesahující velikost kontejneru. 
Kontejnery nejsou určeny na komunální odpad a stavební odpady. Je naprosto zbytečné, aby 
bioodpady byly ukládány na břehy místních toků, když drtivá většina domácností má 
kompostér.   

Vítání občánků 

První letošní Vítání občánků proběhne 14. 5. 2016. Druhé Vítání občánků proběhne na 
podzim. O termínu budete včas informováni. 

Čistění vodního toku Trnávka a přítoků 

Tak jako v loňském roce i letos proběhne v měsíci dubnu/květnu sběr odpadků z místních 
vodotečí.  Obecní úřad předpokládá, že i letos se zapojí všechny složky. Občerstvení, 
technické vybavení a svoz odpadů zajišťuje Povodí Moravy, s. p.. 

M. Kašpárek, starosta obce 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 4. 3. 2016 

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnout Římskokatolické farnosti Trnava 40 m2 žulových 
kostek na výstavbu chodníku k sociálnímu zařízení a na nutné opravy stávajících komunikací. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou SK Podkopná Lhota na odkoupení místního 
fotbalového hřiště a kabin ze dne 25.1.2016 a doplněné další nabídkou ze dne 25.2.2016. 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo pověřit starostu obce k dalšímu jednání s SK Podkopná Lhota, 
která povedou k ujasnění právního postavení „hráčských kabin“ a k následnému rozhodnutí. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením „Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. 
035/22/16-213“ mezi Zlínským krajem, ŘSZK, příspěvková organizace a Obcí Trnava. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením „Smlouva o právu provést změnu stavby Silnice 
III/4893:Trnava, průjezdný úsek III“ mezi ŘSZK, příspěvková organizace a Obcí Trnava. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou o dílo č. 2016 – 95. Poskytování služeb 
v souladu s platnými zákony na úseku BOZP a PO zajišťované firmou PTBP conzult s.r.o., 
zastoupené paní Mgr. Renatou Dvorníkovou. Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením výše 
uvedené smlouvy. 

Zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny podal  upravenou nabídku na pojištění všech členů 
zastupitelstva projednávanou dne 16.12.2015 – Odpovědnost za činnost obce na cílovou  
sníženou částku pojištění 500.000,- Kč při ročním pojistném 5.226,- Kč. 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo neakceptovat tuto nabídku. 
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Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozšířením sítě VO dle podaných žádostí Ing. Jany 
Chrastinové, Zdeňka Sovjáka, Pavla Bláhy a pana Michalíka a dále s rekonstrukcí VO dle 
požadavků Pasportu VO v obci Trnava spočívajíc v  demontáži rozvodných skříní a 
odběrných míst zpracovanou panem Petrem Zvolenským na částku na 97.000,-Kč.  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozšířením a úpravami VO. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace panu Štěpánu Hložkovi na 
Velikonoční nohejbalový turnaj trojic o částku 3.000,-Kč. 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením dotace na Velikonoční nohejbalový turnaj trojic. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SK Lyžařský klub Trnava z.s. na 
celoroční činnost ve výši 36.000,-Kč. 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace SK Lyžařský klub Trnava z.s. 

Pan Lukáš Macík žádá o odkup cca 40 m2  z p. č. 3095/1 v majetku obce Trnava, k.ú. Trnava 
u Zlína, ostatní plocha. Požadovaná část pozemku je dlouhodobě využívána jako zahrádka a je 
oddělena oplocením. 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru prodejem části pozemku p. č. 3095/1. GP  

bude zpracován žadatelem a veškeré náklady s převodem pozemku budou nákladem žadatele. 
Cena byla stanovena na 40Kč/1 m2.  

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení paní Vojtěšky Vičíkové, která dala výpověď 
z nájmu obecních pozemků p. č. 1117, 1118 a 1130 k. ú. Trnava u Zlína. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem Antonínem Tlusťákem o uzavření pachtovní 
smlouvy na pozemky p. č. 1117, 1118 a 1130 k. ú. Trnava u Zlína. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru  propachtování pozemků na úřední desce 
s navrhovaným pachtem pana A. Tlusťáka za cenu 1.000,-Kč/ha s roční výpovědní lhůtou. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem Zdeňkem Bořutou o uzavření pachtovní smlouvy 
na pozemek p. č. 718/2 k. ú. Trnava u Zlína. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí vyvěšením záměru  propachtování pozemku na úřední desce 
s navrhovaným pachtem  pana Z. Bořuty za cenu 100 Kč na jeden rok. Výše pachtu je dána 
naprostou nepřístupností pozemku.  

Starosta obce žádá obecní zastupitelstvo o pověření zahájit jednání, která povedou ke koupi 
pozemků p. č. 1024/13, 1049/5 a 1081/9 k. ú. Trnava u Zlína. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s pověřením starosty obce o zahájení jednání s majiteli 
pozemků a dále zahájení jednání s panem Vojtěchem Bečicou, která povedou 
k majetkoprávnímu narovnání užívání výše uvedených pozemků. 

Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic ve spolupráci s Mikroregionem Slušovicko 
pořádá II. Ročník hokejového turnaje obcí. 
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Obecní zastupitelstvo souhlasí s finanční účastí ve společném týmu obce Trnava a Podkopná 
Lhota. Obec Trnava zaplatí startovné 5.000,-Kč a pohoštění. 

Obecní zastupitelstvo bylo pořádáno o poskytnutí finanční podpory Spolkem přátel hradu 
Lukova, Dotek o.p.s. a CZP Zlín  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s finanční podporou Spolku přátel hradu Lukov v obvyklé výši 
2.000,-Kč. Obecní zastupitelstvo souhlasí s finanční podporou Dotek o.p.s. v obvyklé výši 
5.000,-Kč. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s finanční podporou CZP Zlín. 

Obecní zastupitelstvo bylo pořádáno o výstavbu tréninkové plochy pro střelecký klub při ZŠ. 

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zahájením přípravy projektu, který povede 
k výstavbě tréninkové plochy pro střelecký klub při ZŠ pro rok 2016. 

Starosta obce oznámil zastupitelům obce, že funkci odborného lesního hospodáře od 1. 1. 
2016 vykonává pan Petr Jurásek. 

Starosta obce oznámil zastupitelům obce, že funkci obsluhy plynových kotlů na bytových 
domech č. p. 18 a č. p. 314 bude vykonávat od 1. 3. 2016 paní Milena Kučerová  

Starosta obce oznámil zastupitelům uzavření smlouvy s firmou Recprojekt, která zpracuje 
TES Kanalizace Trnava.  

Svatební obřady bude provádět starosta a místostarosta obce. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí prováděním svatebních obřadů starostou a místostarostou obce. 

Obec Trnava bude zastupovat na setkáních MaS Vizovicko Slušovicko a SDO Mikroregionu 
Slušovicko starosta a místostarosta obce. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zastupováním starostou a místostarostou obce. 

Organizátoři rychlostní zkoušky 46. Barum Czech Rally Zlín žádají o povolení průjezdu 
automobilů dne 28. 8. 2016 směrem od Podkopné Lhoty, Koliba, Všemina. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s povolením průjezdu automobilů v rámci 46. Barum Czech 
Rally Zlín. Pořadatelé akce jsou zcela odpovědni za přípravu, průběh celé akce včetně škod 
způsobených vozidly a návštěvníky rallye.    

Kresta Racing s.r.o. žádá o povelení testování závodních vozů v úseku Trnava Čertová – hotel 
Koliba.  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s testováním závodních vozů. Každý test bude písemně 
oznámen 10 dnů předem. Žadatel si zajistí pořadatelskou službu a zajistí si souhlas majitelů 
přímo dotčených nemovitostí a Policie ČR. Průjezdy nebudu probíhat v brzkých ranních 
hodinách a v pozdních odpoledních hodinách, rovněž průjezdy nebudou prováděny v neděli a 
státní svátky.  Po provedení testu bude provedena prohlídka úseku cesty a v případě škod 
sepsán protokol o škodách. 
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Tlušťák Racing s.r.o. žádá o povelení testování závodních vozů v úseku Trnava Čertová –
hotel Koliba.  

Obecní zastupitelstvo souhlasí s testováním závodních vozů. Každý test bude písemně 
oznámen 10 dnů předem. Žadatel si zajistí pořadatelskou službu a zajistí si souhlas majitelů 
přímo dotčených nemovitostí a Policie ČR. Průjezdy nebudu probíhat v brzkých ranních 
hodinách a v pozdních odpoledních hodinách, rovněž průjezdy nebudou prováděny v neděli a 
státní svátky.  Po provedení testu bude provedena prohlídka úseku cesty a v případě škod 
sepsán protokol o škodách. 

Pan Karel Zámečník žádá o povolení průjezdu JAWA clubu cca 50 účastníků „Ve stopě 
Zlínské šestidenní. v úseku Trnava točna – Trnava Papradná. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s povolením výše uvedené akce za podmínek: 

Komunikace bude uklizena ihned po skončení akce. Průjezd je povolen pouze účastníkům 
akce. Veškeré škody na pozemcích v majetku O.ú. Trnava hradí pořadatel. 

Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene „Slušovice, Nové Dvory, kab. NN“ na částku 500,-Kč pro E.On. Smlouva o 
smlouvě budoucí č. 1040006664/004 byla schválena usnesením č. 58/2014 dne 16.6.2014. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy. 

Obední zastupitelstvo bylo pozváno na setkání „paroháčů“ (obcí ve znaku s parožím), které se 
koná dne 27.-29.5.2016 v Železné Rudě. 

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem nákupu směrového zrcadla ke školce za 
předpokládanou cenu  5.000,-Kč a  vývěsky  na hřbitov za předpokládanou cenu  6.000,-Kč. 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupy výše uvedených zařízení. 

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zahájením jednání a technických příprav oprav 
místních komunikací u č.p. 371, č. p. 249 a č.p. 265 a okolí. 

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zahájením jednání a technických příprav opravy 
místní koryta vodního toku Trnávka u č. p. 196 a okolí. 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 14. 3. 2016 

Schválení rozpočtu obce na rok 2016 
Starosta obce předložil zastupitelům návrh obecního rozpočtu 2016 

Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu obce na rok 2016 

Usnesení č.: 14.3.2016/5) 

Pro: 8                                                             Proti: 0                                              Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4.3.2016/5) bylo schváleno 
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Diskuse: 

V rámci diskuse starosta obce seznámil zastupitele s postupem realizace chodníků v obci, kdy 
16. 3. 2016 by mělo být požádáno o stavební povolení s tím, že vydáno by mělo být na 
přelomu měsíců května a června. V měsíci dubnu by měl být hotov rozpočet akce a mohou 
být učiněny kroky vedoucí vypsání výběrového řízení a zahájení stavební akce v roce 2016  

s ukončením v roce 2017. Dále je pokračováno v krocích k získání dotací z dotačních titulů 
SFDI a IROP. 

V rámci přípravy naší obce na nový systém svozu odpadu od roku 2017 budou na stávajících 
sběrných místech rozmístěny nové nádoby na sběr skla v počtu 3 ks. Nové nádoby na sběr 
elektroodpadu v počtu 3 ks a bude zřízen „sběrný dvůr“ na elektro odpad v budově SDH. Dále 
na sběrných místech budou nově umístěny velkoobjemové žluté kontejnery na sběr plastů.  

Dne 14. 3. 2016 byla podána žádost na dotaci opravy márnice na místním hřbitově.  

V měsíci dubnu – květnu proběhne tradiční čištění Trnávky za podpory místních spolků a 
Povodí Moravy, s. p.. 

7. 5. 2016 proběhne sběr nebezpečných odpadů. 

 

Zprávi čky z mateřské školičky 

 

Sluníčko už pěkně rozehřálo led a sníh,  

sněženka nám z trávy mává, ptáčci zpívají ve větvích. 

vyjdeme si na procházku, na hřišti si budem hrát, 

z písku hrady postavíme, ahoj jaro, pojď si hrát! 

 

Ráda Vás po delší odmlce zdravím z naší mateřské školičky a dovolte mi napsat pár řádků o 
tom, jak jsme prožili zimu a připravujeme se na nadcházející velikonoční svátky. 

Zimní období je opravdu dlouhé, zvláště 
tehdy, když zima už není, co dříve bývala a 
my se společně s dětmi musíme vypořádat s 
rozmary počasí, které nám sem tam nějakou tu 
naplánovanou aktivity překazí. Velmi nás 
mrzelo, že nám nevyšlo již tradiční setkání s 
musherem a jeho ,,sněžnými psy“, nebo 
malování na sněhu, ale zase naopak jsme si 
spoustu činností  užili  a opravdu jsme se 
nenudili. Pravidelně k nám do školky 
přijíždějí divadélka s pohádkami, Ježíšek do 
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školky přivezl mnoho krásných dárků, vyráběli jsme krmení pro ptáčky a v rámci vycházky 
EVVO rozvěšeli ptačí dobroty do okolí, chodili jsme cvičit do tělocvičny, pravidelně 
pokračujeme v logopedické činnosti – výčet všeho, co pro děti plánujeme je opravdu velký. 

Bohužel, na konci loňského roku se naší školičce nevyhnula velmi tragická událost. Náhlý 
odchod naší milované paní učitelky Mirečky navždy poznamenal nejen naši školičku, ale 
celou širokou veřejnost. Dovolte mi, abych tímto naposledy poděkovala za vše, co pro děti i 
zaměstnance paní učitelka Mirečka udělala. Její všestranné nadání obohacovalo nejen děti, ale 
i nás dospělé. Kdo z Vás Mirečku znal, dobře ví, že to byl úžasný člověk, se srdcem na dlani, 
plný optimismu a pozitivního myšlení, člověk s nadhledem, ochotný, vždy pomoci. Mirečko, 
srdečné díky, ať Vás opatrují všichni andělé, nikdy na tebe nezapomeneme :( 

Jarní, předvelikonoční období právě vrcholí v čase, kdy Vám píši tyto řádky. Děti malují 
vajíčka, vyrábějí přáníčka, těšíme se na zdobení beránka, učíme se jarní písně a říkadla. Již 
tradičně proběhne společné jarní tvoření s rodiči a prarodiči ve dnech 21 a 22.3.2016.  Naše 
děti čeká ještě spousta akcí, divadelních představení, pravidelných EVVO vycházek, čekají na 
nás v plaveckém bazénu a v zábavném centru Galaxií, rodiče se mohou těšit na odpolední 
malování, kde budeme svou fantazii uplatňovat při zdobení tašek a dřevěných hodin.  Pro 
všechny ostatní milé lidičky budou otevřeny dveře naší školičky v úterý 26.4. 2016 od 8 do 
12, kdy se uskuteční ,,Den otevřených dveří“. 

Následující den ve středu 27.4.2016 proběhne sběr žádostí o přijetí nových dětí pro školní rok 
2016-2017. Všechny potřebné dokumenty si mohou rodiče vyzvednout v budově mateřské 
školy od 4.dubna. 

 

Všem milým lidičkám děkuji za přízeň a přeji krásné prožití jarních svátků. 

Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava 

 

Ze základní školy 

Jaro ve škole 

První  pololetí  tohoto školního roku bylo ukončeno rozdáním Výpisů z  vysvědčení, 
jednodenními pololetními a hned na ně navazujícími jarními prázdninami. Průměr známek 
žáků celé školy byl 1,33. Z celkového počtu žáků (je nás 121) dosáhlo vyznamenání 83 žáků, 
všichni ostatní prospěli. V chování bylo 120 žáků hodnoceno známkou „velmi dobré“, 
bohužel jeden žák „neuspokojivé“. Celkem žáci zameškali 3 172 hodin, které měli řádně 
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omluvené, což je v průměru asi 26 hodin na jednoho žáka. A protože čas rychle běží, v dubnu 
nás čeká již 3.čtvrtletí. V těchto dnes se nejvíce musí snažit naši deváťáci, kteří se připravují 
k přijímacím zkouškám na střední školy. V polovině ledna jsme uskutečnily zápis do 
1.ročníku. K tomuto zápisu přišlo celkem 16 dětí, ale zatím není jisté, kolik jich skutečně 1. 
září do školy nastoupí. Rodiče mají možnost požádat o odklad školní docházky o 1 rok na 
základě žádosti a příslušných doporučení. 

S jarem přichází i období sportovních soutěží. Chlapci i děvčata se zúčastní turnaje ve 
florbalu, úspěšně trénují i naši malí volejbalisti ve volejbale a minivolejbale. V sobotu 16. 
dubna se právě v minivolejbale koná v naší tělocvičně turnaj pro děti – přijďte nás povzbudit! 
Zveme vás také na Besídku ke Dni matek, která bude v pátek 6. května v tělocvičně naší 
školy. 

Poslední pátek před Velikonocemi 
jsme si udělali zajímavý den. Po 
absolvování tradiční mezinárodní 
soutěže Matematický klokan 2016 
jsme se rozdělili podle zájmu  do 
skupin a prožili zbytek dopoledne 
v tvořivých dílničkách. Vyrobili jsme 
si spoustu pěkných velikonočních 
dekorací. Některé nevydržely až domů 
– protože pečené kynuté výrobky tak 
krásně voněly….že je mnozí snědli hned (nebo aspoň částečně) ☺. 

Těšíme se nejen na celé jaro, ale i na Školu v přírodě (14.-17.6.), na slavnostní ukončení 
školního roku (29.6. odpoledne), na prázdniny , na tábor (24.7.-3.8.2016 Kamínka)….a na 
všechno pěkné, co nás čeká. 

 

 

Přejeme vám všem krásné jaro a veselé Velikonoce! 

Za celou školu  

Mgr. Helena Vývodová 
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Klub rodi čů při ZŠ Trnava 

V letošním školním roce se Klub rodičů při Základní škole v Trnavě 
podílel na organizaci lampionového průvodu a ohňostroje ke Dni 
vzniku samostatného československého státu, rozsvěcování vánočního 
stromku a mikulášské nadílky.  

V lednu 2016 Klub rodičů zorganizoval XIII. Reprezentační ples 
Základní školy v Trnavě a Dětský karneval.  V jejich rámci představily 
děti svá taneční vystoupení, která trénují po celý školní rok, a 
s předtančením vystoupili tanečníci z taneční 
školy manželů Mědílkových ze Zlína.  

Tyto dvě velké akce mají za úkol přinést co 
nejvíce peněz pro děti Základní školy, z nichž 
jsou financovány další aktivity  dětí a školní 
pomůcky v průběhu školního roku. Jsme 
velmi rádi za účast rodičů, příbuzných a 
dalších občanů, kteří tímto způsobem 
podporují činnost dětí Základní školy. Děkujeme všem sponzorům z řad organizací, firem, 
rodičů a občanů, kteří přispěli finančně i věcně svými dary do tomboly. Poděkování patří také 
Obecnímu úřadu v Trnavě, který akce Klubu rodičů podporuje dlouhodobě. Speciální 
poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci a přípravě a úklidu tělocvičny 
– bez jejich úsilí by uskutečnění těchto akcí nebylo možné. 

  

Z prostředků, získaných Klubem rodičů, byli nebo budou v letošním roce ještě podpořeny 
adopce na dálku, Mikulášská překážková dráha, reprezentace při Dni matek, každoroční 
fotokronika, škola v přírodě pro všechny žáky Základní školy, ukončení školního roku a 
vyřazení devátáků a prázdninový tábor. 

  Tradiční akcí se již také stalo ukončení školního roku, spojené s předáváním vysvědčení, 
které se koná na školním hřišti. Opět bude zajištěn program pro děti a občerstvení. Ukončení 
školního roku se uskuteční 29. 6. a srdečně zveme rodiče i občany. 

 

Karel Havlíček, předseda  Klubu rodičů 
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Tak  jako každý začátek roku tak i tento byl plný příprav na Končinový průvod a vystoupení 
na Končinové zábavě. 6.3.2016 se průvodu  účastnilo 34 dětí v maskách. Děkujeme všem co 
nás uvítali s otevřenou náručí. Večer děti předvedly nacvičené vystoupení a tím byl dlouhý 

den u konce. 

28.2.2016 zkoušky odbornosti 
v Zádveřicích, kde do řad držitelů 
odznáčků odbornosti přibyli KRONIKÁŘI 
– David Rafaja, Kryštof Žurek, Lucie 
Vajďáková, Jan Matulík, Jakub Gerych, 
Julie Daňová, STROJNÍCI – Lukáš Gerža, 
Daniel Němeček, Iveta Vyvlečková a 
Michal Váhala. Všem blahopřejeme! 

14.3.2016 jsme odevzdali několik 
vydařených výtvarných děl našich dětí do 
soutěže PO (požární ochrana) očima dětí.  

Jaro je tu a my jsme v plném proudu 
příprav  rozjeté sezóny. Mladší čekají 
zkoušky odbornosti Strojník junior, Štípský 
Beránek, okrsková soutěž a především 
druhé kolo Hry Plamen. 

Veškeré dění, plánované akce a soutěže najdete na stránkách: www.sdhtrnava.cz  Děkujeme 
za podporu a pomoc s dětmi. 

Eva Vajďáková 

SDH Trnava 

     Rok 2016 jsme zahájili výroční schůzi, která se konala 8.1.2016. Na ní se účastnili členové 
našeho sboru, starosta obce a také členové hasičských sborů 11. okrsku. 
     Zhodnotili jsme činnost roku 2015 a zároveň jsme naplánovali činnost na rok 2016.  
     V měsíci prosinci a lednu jsme se účastnili Valných hromad na  Březové, Neubuzi, 
Všemině a ve Slušovicích. 23.1.2016  jsme se vypravili na Aktiv na Veselou. Aktiv začala 
schůzí11.okrsku a po schůzi následovala zábava s bohatou tombolou. 
     Již tradičně jsme začátkem roku začali s přípravami na Končiny, které započaly před 
obecním úřadem, kdy pan starosta, nám udělil povolení k průvodu po naší obci. Končiny byly 
zakončeny zábavou ze skupinou „Vyhoď Blinkr“. Samozřejmě jsme, jak děti, tak dospělí, 
připravili oblíbené půlnoční překvapení. 
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Velké díky patří všem, kteří nám otevřeli dveře a připravili nám n ěco dobrého k 
zakousnutí a i na zahřátí.  

Děkujeme a těšíme se na příští masopustní průvod, který se bude konat 25.2.2017  

a večerní zábavu se skupinou „Vyhoď blinkr“  

20.2.2016 jsme se účastnili školení rozhodčích na Březové. 19.3.2016 plánujeme brigádu v 
lese. 
Jako již tradičně plánujeme cestu na Mezinárodní hasičskou pouť na Sv. Hostýn, která 
proběhne v sobotu 30.4.2016. Plánujeme stánek s občerstvením při příležitosti poutě přímo u 
kolotočů. V letošním roce nás čeká řada soutěží, kterých bychom se chtěli zúčastnit a to: 
7.5.2016 – 2.ročník pohárové soutěže ve Slušovicích 28.5.2016 - I. kolo požárního sportu 11. 
okrsku, kterou letos pořádá obec Podkopná Lhota na hřišti v Trnavě. A zároveň i oblíbená 
Jihovalašská noční liga. Rádi bychom se zúčastnili i soutěží mimo ligu, které jsou v našem 
okolí - plánováno 16 soutěží. 
12. 11.2016 plánujeme Pohodovou zábavu, se skupinou Kosovci, na kterou Vás srdečně 
zveme. 

V průběhu roku máme naplánované školení zásahové jednotky, pravidelnou údržbu techniky 
a úklid zbrojnice včetně okolí. 

 „Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům za účast na trénincích, soutěžích při 
organizaci zábavných akcí, brigád a hlavně když je potřeba pomoci bližnímu svému, tak jsou 
všichni nápomocni.“  

Bc. Vlasta Chmelařová 

Střelecký oddíl 

Sezóna ze vzduchových zbraní pomalu končí, tak dovolte malé zhodnocení.  
V disciplíně VZ PU – 40 – 60 (střelba vstoje) nás reprezentoval Marek Grebeníček, Michal 
Matějčný. V disciplíně VZ PU – 30 (střelba vleže) zase Jakub Gerych a Michal Váhala. 
V disciplíně VZ PU 40 už proběhlo MČR v Plzni a v disciplíně VZ PU 30 teprve bude taktéž 
v Plzni. Současně vrcholí ZLÍNSKÁ KRAJSKÁ LIGA, zbývá ještě 1. kolo a finále.  
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Nejlepší naše umístění bylo v závodě VC. POLICIE Ostrava, tam Michal Matějčný skončil na 
2. místě. V závodě VC. NEPLACHOVIC skončil Jakub Gerych na 3. místě, tyto závody byly 
současně jako otevřený přebor Moravskoslezského kraje. V disciplíně VZ PU – 30 je Jakub 
Gerych v KRAJSKÉ LIZE ml. na 4. místě. 
Účastníme se také soustředění střeleckého vrcholného sportu v Ostravě, ty 
bývají na začátku každé sezóny, kde se provádí servis zbraní. Hlavní 
soustředění se koná před pohárem  ČPTM v Plzni a to celý týden, každý rok 
na jiné střelnici. 
V nejbližší době bude začínat sezóna v kulových zbraních. Čekají nás 3.kola ČPTM a 
nominační závody na MČR. 
Na závěr bych chtěl poděkovat OÚ Trnava a všem ostatním co nás celou sezónu podporovali 
a fandili nám.   

Radek Soukup 
 

Trnavský minivolejbal se hlásí 

V září 2016 byl znovu založen, můžeme říci i obnoven po deseti letech, pří ZŠ Trnava oddíl 
volejbalu. Protože se objevila před několika lety pro žáky z prvního stupně možnost soutěžit 
v tzv. barevném  minivolejbalu, tak jsme se do této aktivity zapojili.  

Barevný minivolejbal je vlastně volejbalová přípravka. Zajímavou formou láká mládež do 
svých řad již v útlém věku. I šikovní prvňáci se mohou zapojit do pravidelné přípravy a jezdit 
na turnaje pro ně určené. Kategorie jsou rozděleny podle věku. S věkem je odstupňována 
přiměřená náročnost hry. V kategorie pro nás zajímavé jsou v této chvíli tři: Žlutá (žáci 1.-3. 
ročníku), oranžová(2.-4.) a červená (3.-5). Protože jsme letos úplní nováčci, můžeme se i se 
staršími dětmi zapojit do kategorií pro mladší.  

Půl roku jsme tedy trénovali, před čtrnácti dny se jelo pár hráček podívat na velký turnaj do 
Zlína a v neděli 20. Března jsme vyrazili na svůj první turnaj do Vlčnova. Čtyři dvojice našich 
malých minivolejbalistů si jelo 
vyzkoušet, jaké to je, když budou 
hrát proti ostříleným  soupeřům ze 
zlínského kraje. Přihlásili jsme se do 
kategorie oranžových.  Bylo zde 
registrováno 21 družstev z Uhl 
Hradiště, Nivnice, Vlčnova a 
Trnavy. Soutěžilo se ve čtyřech 
pětičlenných skupinách, jedna měla 
šest účastníků. V každé nalosované 
skupině jsme měli jedno družstvo. 
Všichni jsme byli plni očekávání. 
Jako když vstupujete do neznáme 
vody. „Tak co , zvládneme to? Nebudou pro nás moc dobří?“  
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Z prvních čtyřech zápasů jsme tři vyhráli. To byl moc dobrý úvod. Ale čekali nás další 
neznámí soupeři. Po hodině a půl byly vyhlášeny výsledky ve skupinách. Vítězové skupin 
postupovali do boje o 1.-4. místo.  Druzí ze skupin se utkali o 5.-8. místo.  A jak dopadli naší 
hráči? Opravdu nečekaně jsme měli dvě družstva ve finálovém boji o medaile. Postoupily 
Trnava 1 a Trnava 4.  Další dvě družstva Trnava 2 a Trnava 3 skončily ve svých skupinách 
shodně s jedním vítězství, jednou remízou a dvěma porážkami na 4. místě.  

Po napínavých finálových soubojích 
jsme nakonec obsadili velmi krásné 
druhé (Trnava 1) a třetí místo 
(Trnava 4). Vítězem turnaje se stalo 
družstvo z Uherského Hradiště, 
čtvrtý skončil Vl čnov. 
Blahopřejeme všem, kteří  velmi 
udatně reprezentovali naši obec ve 
svém prvním minivolejbalovém 
turnaji. A kdo se tedy zasloužil o 

tak velký úspěch: Trnava 1 (David Bečica, Jan Matulík), Trnava 4 (Nela Sedláčová, Anička 
Le Phuong), Trnava 2 (Tereza Bečicová, Dominik Brhel) a Trnava 3 (Eliška Hložková, 
Karolína Brhlová). Poděkování patří i tatínkovi Matulíkovi za ochotu při dopravě na turnaj. 

   Vývoda Lubomír 

 

Charita Zlín – farní středisko Trnava 

Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální 
nouzi, bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo 
náboženské vyznání. 
„Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a organizovat dobré skutky, 
s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétních služeb.“ Mons. Jan Graubner 

Poskytované služby  
Charita Zlín v současné době provozuje čtyři střediska, která poskytují sociální služby 
nejrůznějším skupinám sociálně potřebných a středisko odborné zdravotní domácí péče, 
včetně paliativní.  

http://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=socialni

-a-psychologicke-poradenstvi - directory-

detailhttp://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=s

ocialni-a-psychologicke-poradenstvi - 

directory-detail   

Pociťujete svoji životní situaci jako 
nepříznivou, kterou nemůžete 
zvládnout vlastními silami? Je pro 
Vás překážkou dostavit se do 

ambulantní služby?  

Obraťte se s důvěrou na Občanskou poradu Charity 
Zlín, která pomáhá lidem   řešit jejich situaci 
nestranně a diskrétně jak v poradně, tak i u nich 
doma. 

• Tel.: 577 012 454, 739 245 973 
• poradna@zlin.charita.cz 
• Zálešná I/4057, Zlín, 760 01,  Licenza in 

Psicologia Růžena SEKULOVÁ - vedoucí 
zařízení  
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http://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=denni-

sluzby-seniorum-v-zarizeni-poskytovatele - 

directory-

detailhttp://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=d

enni-sluzby-seniorum-v-zarizeni-poskytovatele 

- directory-detail 

Od rodičů a prarodičů Vás dělí hodiny 
cesty a Vy nevíte, jak se jim právě 
daří? Nebo jste jim nablízku, ale jste 
již unaveni?  

Obraťte se s důvěrou na Domovinku-centrum 
denních služeb pro seniory Charity 
Zlín, jež nabízí uživatelům aktivity a prožívání ve 
společnosti vrstevníků. Motto: "Není dobré, aby 
člověk byl sám" 

• Tel.: 577 107 077, 734 435 386 
• cds@zlin.charita.cz 
•  Zálešná I/3222, Zlín, 760 01,  Michaela 

BLAHOVÁ – vedoucí zařízení 

http://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=azylove

-ubytovani-pro-dospele-s-detmi - directory-

detailhttp://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=a

zylove-ubytovani-pro-dospele-s-detmi - 

directory-detail   

Máte mělkou půdu pod nohama a 
nemáte se, spolu se svými dětmi, o 
koho opřít? Stali jste se terčem 

domácího násilí? Cítíte se, jako matka 
očekávaného dítěte, ohrožena?  

Obraťte se s důvěrou na Charitní domov pro matky 
s dětmi v tísni Zlín, který zajišťuje přechodné 
ubytování a podporu, jak obstát v běžném životě. 

• Tel.: 577 241 352, 734 435 379 
• chd@zlin.charita.cz 
• SNP 4789, Zlín, 760 05,  Mgr. Eva 

DANIELOVÁ - vedoucí zařízení 

http://zlin.charita.cz/chps/http://www.zlin.ch

arita.cz/adresar/?s=pecovatelske-ukony-v-

terenu-i-ambulantne - directory-detail 

 

Ocitli jste se bezradní, neboť Váš 
milovaný blízký se stal nemohoucím a 
závislým na pomoci druhých? Nemáte 

sílu, fyzickou či psychickou, poskytnout mu 
potřebnou péči?  

Obraťte se s důvěrou na Charitní pečovatelskou 
službu Zlín, jež poskytuje odbornou péči 
uživatelům v jejich přirozeném 

prostředí.http://zlin.charita.cz/chos/ 

• Tel.: 577 435 737, 731 459 168 
• chps@zlin.charita.cz 
• Zálešná I/3222, Zlín, 760 01,  Božena 

SUKOPOVÁ - vedoucí zařízení  

http://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=odborn

e-zdravotnicke-ukony-v-miste-pobytu-

pacienta-neni-socialni-sluzba - directory-detail 

Cestu Vám zkřížily zdravotní nesnáze, 
či zdravotní stav osoby Vám blízké 
vyžaduje odbornou péči i po 
hospitalizaci? Nebo se někdo ve Vašem 

okolí ocitl v terminálním stadiu léčby?  

Obraťte se s důvěrou na Charitní ošetřovatelskou 
službu Zlín, která provede v domácím prostředí 
pacienta úkony indikované lékařem. Nejde o 
sociální službu dle 108/2006Sb. 

• Tel.: 577 211 678, 603 463 799 
• chos@zlin.charita.cz 
•  Zálešná I/4057, Zlín, 760 01, Mgr. Soňa 

JAROŠOVÁ - vedoucí  zařízení 

 

Pokud máte svého blízkého hospitalizovaného v Baťově nemocnici, jsou pro jeho 
duchovní potřeby k dispozici nemocniční kaplani. 

Mezi nejznámější akce s širokým společenským ohlasem patří Tříkrálová sbírka. 
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CELKEM

V našich obcích se letos konala 9. ledna a vynesla 62 071 Kč, celkem na Zlínsku sbírka 
vynesla 1.827.991 Kč. 

Plánované projekty Charity Zlín v roce 2016 z výtěžku sbírky 

• tzv. přímá pomoc sociálně potřebným prioritn ě v regionu - postiženým dětem mohou 
být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s 
dětmi  pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. 
pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta 
pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti 
obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací 

• příspěvek na nákup vozidla pro domácí hospicovou péči 
• podpora nemocnice Milosrdných bratří Vizovice 
• dlouhodobý otevřený krizový fond na podporu osob prioritně v našem regionu, jež 

zasáhla přírodní katastrofa (voda, vítr, požár či jiná krizová situace 

Přehled výnosů Tříkrálové sbírky v naší farnosti v Kč: 

ROK TRNAVA PODKOPNÁ LHOTA CELKEM 
2000 32 875,20 7 981,00 40 856,20 
2001 34 829,00 0,00 34 829,00 
2002 29 293,00 10 720,00 40 013,00 
2003 34 899,00 11 505,00 46 404,00 
2004 35 182,00 11 398,00 46 580,00 
2005 55 527,00 18 035,00 73 562,00 
2006 38 761,00 11 747,00 50 508,00 
2007 38 536,00 12 756,50 51 292,50 
2008 39 426,00 10 970,00 50 396,00 
2009 39 005,00 11 630,00 50 635,00 
2010 41 168,00 11 890,00 53 058,00 
2011 41 032,00 11 781,00 52 813,00 
2012 44 445,00 13 900,00 58 345,00 
2013 47 317,00 11 971,00 59 288,00 
2014 46 294,00 12 321,00 58 615,00 
2015 45 025,00 14 715,00 59 740,00 
2016 45 577,00 16 494,00 62 071,00 

 

Všem dárcům a těm, kteří se podíleli na 
koledování, děkujeme. 

Velké poděkovaní patří také panu 
Jindřichu Malčíkovi za jeho dlouholetou 
činnost při organizaci sbírky v Podkopné 
Lhotě.    

 

Lenka Stedlová, Charita Zlín - farní středisko Trnava  
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Plánované akce 

DUBEN / KVĚTEN  ČIŠTĚNÍ POTOTKA 

26.4.2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ TRNAVA 

6.5.2016 BESÍDKA KE DNI MATEK 

7.5.2016 SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

14.5.2016 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

14.-17.6.2016 ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

29.6.2016 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

24.7.-3.8.2016 TÁBOR – KAMÍNKA 

28.8.2016 PRŮJEZD – RZ - BARUM CZECH RALLY ZLÍN 

 

Společenská kronika  

 

úmrtí: 

Marie Oškerová, 18.1.2016 

Miloslav Pavelka 8.2.2016 

Jaroslav Sovják 12.2.2016 

Ondřej Krempaský 2/2016 

Jiřina Mozgová 8.3.2016 

 

sňatky: 

Hanulíková Alžběta a Přílučík Michal - 
31.1.2016 

Bořutová Lucie a Finsterle Slavomír - 
19.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

narození: 

Matůšů Jan - 5.1.2016 

Bochezová Anna - 16.2.2016 


