
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vánoční poezie 
Jaroslav Kolář 

 

V ánoce –  slovíčko krásné, 

kouzlo, které rázem  svět prom ění, 

rozsvítí se svíce jasné, 

rozzáří se oči krásné 

a do duše vrátí víru , 

že si v pohodě a  m íru  

užijem e hezkých pár dní. 
 

A ž teplé světlo zhasne, 

nezapom eňte, co všechno se zm ění. 

Potom  předsevzetí krásné, 

čisté jako světlo jasné, 

do nového roku neste s sebou 

a když třeba nohy zebou, 

věřte, že i led se ve vodu prom ění. 
 



 
 
8. listopadu 2010 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce, na kterém nově zvolení 
poslanci složili slib. Z devíti členů máme tři úplně nové tváře. Ing.Petra Chmelaře, Evu 
Vajďákovou a Ing. Martina Kašpárka. Jsou to mladí , aktivní lidé, kteří budou pro obec určitě 
přínosem.  
Všichni členové zastupitelstva, i ti, kteří post obhajovali a znovu ve volbách uspěli , děkují 
svým voličům za hlasy a za důvěru. Samozřejmě moc potěší, ale je to i veliký závazek a 
zodpovědnost, abychom splnili Vaše očekávání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Trnava na období 2010-2014: 
Vraník Lud ěk 

Vajďáková Eva 
Tomšů Rudolf 

Sovjáková Jarmila 
Ing. Kašpárek Martin 

Ing. Chmelař Petr 
Gerych Vilém 

Březíková Helena 
Bořutová Marie 

O becní zastupitelstvo pO becní zastupitelstvo pO becní zastupitelstvo pO becní zastupitelstvo přeje obeje obeje obeje občananananům  veselé V ánoce, zdraví a  štm  veselé V ánoce, zdraví a  štm  veselé V ánoce, zdraví a  štm  veselé V ánoce, zdraví a  štěstí stí stí stí 

vvvv     roce 2011.roce 2011.roce 2011.roce 2011.    
 

Milí spoluobčané, 
brzy skončí letošní rok a my se ocitneme v roce 2011. Máme desátá léta jednadvacátého 
století. Pro ty mladé celkem nic neříkající, pro nás, trošku starší neuvěřitelné, jak ten čas letí. 
Žijeme hekticky, dostává se nám tolik informací, že je nestačíme ani všechny pojmout a 
zpracovat. Neustále vznikají nové a nové věci, dějí se nové a nové události. Máme tolik práce 
a starostí. 
Zastavme se ale na chvíli, alespoň o vánočních svátcích. Uchovejme si tu atmosféru klidu a 
pohody, která by měla každé Vánoce provázet. Potěšme všechny své blízké a dobré známé 
dárky a hřejivým slovem. Pamatujme také na to, že o Vánocích nemá být nikdo sám a 
opuštěný a nezapomeňme ani na ty, kteří už mezi námi být nemůžou. 
 



 
Někde jsem teď četla takovou myšlenku, že lidé si většinou nepamatují,co jste říkali a kde jste 
to říkali, ale vždy v nich zůstane  pocit, jak se cítili, když byli ve Vaší přítomnosti. 
Přeji Vám, aby pocit z letošních vánočních svátků byl co nejlepší, aby atmosféra ve Vašich 
rodinách byla opravdu sváteční. Vychutnejte si to hřejivé teplo domova a potěšte se pohledem 
na rozzářená očka Vašich dětí a vnoučat.  
Načerpejte novou energii, abyste mohli po Novém roce čelit tomu stresu a shonu, protože asi 
nic jiného nás v tomto století nečeká. A ruku na srdce, některým z nás se to i líbí. 
 

Přeji Vám hodně zdraví a úspěchů v novém roce 
                                                                                                                                      Bořutová Marie 
 
 
Vánoce jsou přede dveřmi…. 
Je sobota večer.  Kolem půl páté. Všude bílo. Mrzne až praští. Začíná se stmívat. Po cestě se 
trousí hloučky lidí. Rodiče s malými dětmi, mládež i starší. Zdraví se a míří ke stejnému 
místu. Do parčíku před školou. 

Vedle vysokého smrku, který tu znenadání 
vyrostl, stojí jesličky s Ježíškem. Ve vzduchu 
voní teplý svařák. Je cítit i valašský tekutý lék. 
Dospěláci se zahřívají a listují ve zpěvníčcích, 
které po příchodu do parčíku dostali. U 
Betlému podupávají kytaristi a zpěváci. V 17 
hodin si bere slovo paní starostka a slavnostně 
rozsvěcuje trnavský vánoční strom.  

Hudebníci hrají a zpívají známé koledy. 
Mnozí příchozí se přidávají. Malé děti 
využívají průlezek, klouzaček a houpačky 
k letní zábavě.  

Všude kolem je pohoda. Sousedi se sešli ve 
velkém počtu u  symbolů vánoc. Vypadá to 
tak, že jsme přímými účastníky zrodu nové 
trnavské tradice. Předvánoční atmosféra visí ve 
vzduchu. Svařáku možná pochybělo. Ani 
hudbu  všichni dobře neslyšeli. No a co… Sešli 
jsme se, povykládali a na chvilku pozapomněli 
na každodenní shon. Kdo se málo oblékl, tak 
mu je možná trochu zima, ale  doma se brzy 

zahřeje. Rok uteče jako voda v nedaleké Trnávce a my, co stojíme u svítícího stromečku a 
prostých jesliček víme, že příští rok přijdeme opět. A rádi. Bylo nám  tu moc pěkně. Tak 
nějak svátečně…. 

-LV- 



 
Milí p řátelé,  
opět zde máme vánoční dobu, na kterou jsme se připravovali v adventní době. Během 
adventu je cítit z liturgických textů, (jsou různé a čtou se při bohoslužbách během celé 
adventní doby,)  jednak velkou 
tesknotu po příchodu zachránce „ Spasitele“ a také výzvy, jak se na příchod „TOHO“, kdo 
vše změní, mají lidé připravit. Jsou zde výrazné osobnosti, které přinášejí výzvy k obnově. 
Především je to prorok Izaiáš, kterého určitých situacích cituje i Jan Křtitel a také je zde 
samotná maminka Spasitele, Panna Maria,  která příchod svého Syna očekává bezprostředně, 
jako každá maminka na tomto světě. V tom očekávání 
je však velký rozdíl mez námi a jí, protože Maria ví 
ze setkání s archandělem Gabrielem o tajemném 
počátku lidského života a věčném trvání svého Syna. 
My to prožíváme svou vírou.  

Adventní doba má připravit naše srdce ke 
správnému slavení Narozenin Božího Syna. O 
vánočních svátcích tedy můžeme prožívat krásu 
příchodu nového člověka na tento svět. Je to přece 
velká radost. Vždyť z narození dítěte se radují 
především nejbližší příbuzní. Tato radost se 
prodlužuje pokaždé, když oslavujeme narozeniny 
našich blízkých. Oslavy narozenin Pána Ježíše, však  
prožívají všichni křesťané, protože se cítíme být bratry a sestrami Božího Syna, kvůli daru, 
který jsme dostali ve svátosti křtu.  

Přeji Vám všem, ať již jste se připravovali na vánoční svátky opravdovou touhou být 
lepšími na základě výzev Božího Slova a nebo také přemýšlením o tom jak druhým udělat 
opravdovou radost, abyste celé svátky prožili v pravé radosti a lásce ke svým bližním. Také  
přeji, aby letošní vánoce každého z Vás přiblížily o kousek blíže k onomu tajemství, které je 
darem pro každého z nás. Protože tím, že se Syn Boží stává člověkem, celé lidstvo, a tedy i 
každý z nás, má k Bohu velmi blízko. K tomu mohou přispět i dary, kterými se navzájem 
děláme radost. Ať prohloubíme hezké vztahy k sobě navzájem a také prohloubíme vztah 
k našemu Pánu Ježíši, který se nám zjevuje v Betlémě jako bezmocné Děťátko,  k tomu ze 
srdce všem žehná  otec Emil 
 
  
 
 
 

 
                                                   U S N E S E N Í 
                  ze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 

                                                               21.06.2010  
1/ Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009 
bez výhrad. 
Závěr. účet byl vyvěšen v termínu od 3.6. do 19.6.2010. 
2/ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu č. 172/2009 /KŘ o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Trnava za rok 2009, kterou provedla Ing. Vaňková, 
pracovnice KÚ Zlín. 
Při přezkoumání hospodaření obce Trnava nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 



3/ Zastupitelstvo schválilo hospodaření příspěvkové organizace MŠ Trnava za rok 2009  a 
rozhodlo o převedení zlepšeného výsledku hospod. ve výši 562,29 Kč do rezervního fondu.   
4/ Zastupitelstvo schválilo aktualizaci povodňového plánu obce Trnava, tak jak jej předložila 
starostka obce. 
5/ Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 4 tis. Kč na letní dětský tábor., který proběhne  
od 30.7. do 10.8. 2010. 
6/ Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou vestibulu – vstupní haly v Základní škole v Trnavě. 
7/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky obce o povodňových škodách,  
které zanechala voda 2.6.2010. Rozhodlo o opravě kanálu v uličce pod Žlébkem a dále o 
opravě cesty za Bořutama (za masnou). 
8/ Zastupitelstvo obce souhlasí s  poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje   obci Trnava ve výši 70.000,- Kč. Jedná se o dotaci  na odstranění následků 
prvotních povodňových škod a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy se Zlínským 
krajem. 
9/ Zastupitelstvo souhlasí se změnami rozpočtu obce na rok 2010. Jednotlivé změny jsou 
nedílnou přílohou zápisu ze zastupitelstva. 

- dokončení fasády OÚ 
- dotace na volby 
- dotace ve výši 150.000,- na varovný systém – dotaci poskytl Krajský úřad 
- dotace ve výši 216.000,- Kč na veřejně prospěšné práce – dotace z Úřadu práce Zlín 
- dotace ve výši 70.000,- Kč na odstranění následků povodňových škod 

10/ Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyvěšení záměru na odprodej pozemku z majetku obce. 
Jedná se o parcelu 3089 o výměře 295 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace. 
11/ Zastupitelstvo obce  rozhodlo, aby byla osloveny 3 firmy na zpracování nabídky na Lesní 
hospodářský plán obce Trnava na období 2012-2021. Souhlasí se zpracovanou výzvou, kterou 
předložila starostka obce.                                                                         
                                                                                                

                                 U S N E S E N Í   
ze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného                                                                                                                                                     

dne 11.10.2010 
 
1/   Zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení bytu 1+1 na MŠ v Trnavě 
Lukáši Štěpánovi a to od 1.11.2010. Podmínkou pro přidělení bytu je 
doplatit nájemné z garzonky . Byt bude přidělen na jeden rok. 
2/ Zastupitelstvo rozodlo o přidělení uvolněné garzonky na MŠ paní Čelůstkové. Byt bude 
přidělen na jeden rok a to od 1.11.2010. 
3/ OZ souhlasí s poskytnutím půjčky Mikroregionu Slušovice ve výši 33.698,- Kč  na nákup 
stánků a ozvučovací techniky. Po vyřízení dotace bude půjčka obci vrácena. Spoluúčast obce 
na této akci je 9.296,- Kč.  
4/ OZ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v bytě na čp. 18  paní L. Fylyk a panu 
Jakubyakovi o další dva roky.   
5/ OZ souhlasí s opravou topení v bytě na čp. 314 – byt užívá paní Tománková. 
6/ OZ souhlasí s dotací na Trnavský vrch a Ve stopě trnavského vrchu. Dále souhlasí 
s konáním lampionového průvodu dne 26.10. 2010, který je každoročně pořádán ke státnímu 
svátku 28.10.  
7/ OZ bylo seznámeno s peticí, kterou podepsalo 18 obyvatel obce. Občané žádají o zkácení  
2 ks bříz na místním hřbitově. Obec provede ořez větví. Vzhledem k tomu, že stromy jsou 
mladé a zdravé,rozhodlo OZ,že stromy kácet nebude. 
8/ OZ souhlasí s přijetím finančního daru základní škole. Dar poskytl Klub rodičů při ZŠ 
Trnava. 



9/ OZ rozhodlo, že poplatek za půjčení štípačky bude zvýšen ze 200,- Kč na 300,- Kč za 
víkend. 
10/ OZ bere na vědomí informaci o likvidaci Energetického sdružení obcí. 
11/ OZ souhlasí se zakoupením  50 ks CD s lidovými písněmi z Valašska / cena do 50,- Kč za 
1 ks/ s názvem „Okolo Vizovic“.  
12/ OZ projednalo změnu rozpočtu obce.. Změny rozpočtu jsou nedílnou součástí zápisu. 
                                     

                                      
Vánoční jarmark 
Letos se již potřetí, podruhé pod záštitou 
Dobrovolného svazku obcí – 
Mikroregionu Slušovicko,  v sobotu 
27.listopadu 2010  konal Vánoční jarmark. Probíhal v prostorách Městského kulturního 
střediska ve Slušovicích a v jeho bezprostředním okolí. Už v pátek od rána panoval všude čilý 
ruch. Stavily se prodejní stánky, připravovala místnost pro řemeslníky, zdobil 
stromeček.Řemeslníci a prodejci se začali sjíždět v sobotu po sedmé hodině ranní. Venku 
začaly poletovat sněhové vločky, z reproduktorů bylo slyšet koledy a před devátou se v dolní 
části, kde byly stánky s občerstvením, začaly mísit vůně svařáku, vánočního punče, horké 
medoviny a valašské slivovice s vůní smažených bramboráků a pravé domácí zabijačky. 
V horní části areálu a uvnitř kulturního střediska měli prodejci naplněné krásným vánočním 
zbožím svoje stánky a šikovní řemeslníci začali předvádět svá řemeslná díla. Celkem bylo na 
jarmarku třicet různých stánků. Mohli jste vidět pletení slaměných ozdob, výrobu vizovického 
pečiva, brousků a křiváků, ozdob z kukuřičného šustí.  Perníkářky s úžasně nazdobenými 
perníky nestačily balit své výrobky. Kdo chtěl, nechal si nazdobit baňky se jmény svých 
blízkých. Děti si mohly vybrat krásné dřevěné hračky, maminky zase spoustu vánočních 
ozdob, věnců, tři druhy keramiky od místních výrobců nebo nádherné šperky, Babičkám 
učarovaly bylinkové čaje, olivové oleje nebo třeba dřevěné vařečky či košíky. Tatínci zase 
neodolali chutným sýrům.  Své výrobky tu prodávala i školička z Neubuze a občanské 
sdružení Hvězda z Malenovic.Celý den bylo možno shlédnout doprovodný program, ve 
kterém vystoupili:  Schola ze Hvozdné a ze Slušovic s vánočně laděnými písničkami, ZŠ 
z Neubuze s podzimně-zimním pásmem, ZŠ z Veselé s babičkami z Domova důchodců 
z Lukova, čertovská taneční skupina Kontrast Dance  a  slušovské mažoretky. Celý den se 
mezi návštěvníky proplétal, zpíval a na gajdy hrál neubuzský gajdoš Petr Sovják. Štamprlku 
slivovice vám nabídli ostratští zastupitelé v nových krojích. Je potěšující, že celý program 
zajistili místní amatérští umělci, a to pouze za sladkou odměnu a velký aplaus.Kolem poledne 
byl největší nával u občerstvení. Libé vůně vyvolaly u všech návštěvníků chuť na všechny 
dobroty, které se nabízely.  Někdo si dal bramborák, jiný trdelník, ale nikdo neodolal tradiční 
zabijačce – ovárku, tlačence, či pečenému masíčku (ještě teď si mi sbíhají sliny !!). Sladkou 
tečkou za obědem byly trnavské či veselské vdolečky s horkým svařákem. Návštěvnost byla 
opravdu velká. Lidé si nakoupili vánoční dárky, pokochali se krásou lidové tvořivosti, potěšili 
se pěkným programem a hlavně potkali spoustu svých kamarádů a známých, zastavili se, 
pozdravili, poklábosili. Potkali  také své  nové starosty, místostarosty a zastupitele  při nějaké 
činnosti – při přípravě zabijačky, u stánku, kde Vám uvařili čaj či kávu, nabídli koláček nebo 
slivovičku. To byl také účel tohoto setkání. Zastavit se v každodenním shonu, zapomenout na 
problémy a starosti a pěkně v klidu a pohodě zahájit advent, nejkrásnější část roku, kdy se 
připravujeme na oslavu vánoc, svátků rodiny a lásky.Na závěr bych chtěla poděkovat všem, 
kdo se podíleli na zdárném průběhu celého jarmarku. Zástupcům obcí Mikroregionu 
Slušovicko, hasičům ze Slušovic, Neubuze a z Veselé, Službám města Slušovice a všem, kdo 
připravovali doprovodný program a vystupovali v něm. 
     Renata Zábojníková – Mikroregion Slušovicko 
                                                    



 

 
 

Z naší školy 
Podzimní měsíce jsme ve škole prožili ve 
znamení mnoha sportovních i kulturních akcí. Ve 
středu 6.října  se konal již XVIII.ročník okresního 
přeboru v přespolním běhu žáků základních škol 
Trnavský vrch. Letos přijalo pozvání 13 škol a 
náročného závodu se zúčastnilo 146 děvčat a 
chlapců. Nejlepšími reprezentanty naší školy byli 
Eliška Vyvlečková (10.), Jakub Stříž 
(17.místo),Ondřej Zbranek (22.), Malčíková 
Miriam (28.). V pátek 8.října proběhl oblíbený 
závod Ve stopě Trnavského vrchu určený pro 
žáky prvního stupně. V konkurenci okolních škol 
(Neubuz, Veselá, Kašava, Fryšták) se naši závodníci nedali zahanbit a získali pro naši školu 
spoustu výborných umístění: Michaela Vránová –1.,Patrik Pecháček –2., David Rafaja –1., 
Simona Chrastinová – 2., Daniel Bečica – 1., Eva Vyvlečková –1., Iveta Vyvlečková –3., 
Martin Vrána – 2. a Matěj Polášek –1.místo. Gratulujeme! 

V úterý 26.10.2010 se v podvečerních hodinách zaplnilo prostranství před školou dětmi i 
dospělými. Schodiště bylo rozzářeno světýlky vystavených dýní a podobných podzimních 
plodů. Klub rodičů připravil pro všechny malé i velké návštěvníky teplé občerstvení , pro děti 
sladkou svačinku a všem výrobcům svítících objektů malý rozzářený dáreček. Obecní úřad se 
pečlivě staral o dospělé, aby je nevlídný podzimní chlad neohrozil na zdraví. Za 
optimistického doprovodu  dechové hudby se pak všichni shromáždění vydali na lampionový 
průvod obcí, který byl zakončen ohňostrojem před tělocvičnou a výborným gulášem ve školní 
jídelně. 
V listopadu se naši nejmladší žáci vypravili do MDZ 

na pohádkové 
představení, starší se 
zúčastnili turnaje ve 
stolním tenisu a 
florbalu. 
Předvánoční čas jsme 
zahájily turnajem 
v ringu a tradiční 
Mikulášskou překážkovou dráhou. 

  
 



 
 
 
Poctil nás svou návštěvou i Mikuláš 
s anděly a čerty – v podání 

deváťáků. Velmi úspěšnou akcí byl pro nás vánoční 
koncert v sobotu 4.prosince. V úvodu vystoupil 
dramatický kroužek naší školy za doprovodu zpěvu a dokonce tanečního vystoupení andělů. 

 Pro návštěvníky koncertu byla připravena 
výstavka betlémů. Většinu z nich vyrobily děti 
samy. Děkujeme všem, kteří tuto výstavku 
zapůjčením vlastních betlémů podpořili. 
Originální dřevěné a kovové vánoční i adventní 
výrobky si mohl každý zakoupit v průběhu 
večera. Hlavním bodem programu bylo úžasné 
vystoupení mužského sboru, cimbálové muziky 
a Slováckého krúžku ze Svatobořic – Mistřína! 
Děkujeme všem, kteří nás při organizaci této 
akce podpořili: 
OÚ Trnava, Klub rodičů při ZŠ Trnava, 
Řeznictví a uzenářství Oldřich Bořuta Trnava, 
Mikroregion Slušovicko. 
Před vánočními prázdninami vystoupíme s vánočním programem na setkání s důchodci, 
v mateřské školce a v Domově pro seniory v Lukově. V lednu zveme všechny naše fanoušky 
na XVIII. reprezentační ples (14.1.2011) a tradiční dětský karneval (16.1.2011). 
Přejeme všem krásné prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2011! 
                                                                             Za celou trnavskou školu Helena Vývodová 
 
 



"Světový den v boji proti HIV/AIDS" 
      
První prosincový den se na naší základní škole v Trnavě nesl v duchu „Světového dne boje 
proti HIV/AIDS.“ Děti z kroužku Mladého zdravotníka II. si pro své spolužáky z druhého 
stupně připravily dvě hodiny plné aktivního seznamování s touto stále více se rozšiřující a 
nevyléčitelnou nemocí. Úkolu se zhostily vskutku pořádně a jejich připravenost byla 
dokonalá. Odměnou se jim staly spokojené pohledy svých spolužáků, kteří se tak dozvěděly 
spoustu nových informací o viru HIV a nemoci AIDS. A protože někteří žáci přišli i v 
červeném oblečení, tak jsme si udělali i vzpomínkovou fotku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snad budou dbát na prevenci i v momentě, kdy opustí povinnou školní docházku a získají 
kousek „svobody“. 
                                                                                            Mgr.Helena Nováková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zprávi čky z naší školičky. 
 
      Rok je dlouhý copánek, na konci je korálek. Ani jsme se nenadáli a korálek se nám leskne 
v dlani. To je ten správný čas k malému ohlédnutí. V letošním školním roce máme zapsáno 54 

dětí. 26 dětí chodí do třídy 
kuřátek. Jsou to děti  2,5 – 4 
leté.  Ve třídě delfínků je 
zapsáno 28 starších dětí. Nové 
děti jsou letos velmi malé, ale 
krásně si na život v kolektivu 
zvykly a do školky chodí rády. 
Každý den na ně čeká spousta 
hraček a nějaké překvapeni. 
Koncem září jsme tradičně 
pouštěli draky v Miluchově. 
Letos jsme celou akci s ohledem 
na věk děti zjednodušili. Počasí 
nám přálo, děti si užily legrace a 
sladká odměna všem chutnala. I 
v letošním školním roce 

jezdíme za kulturou do Vizovic. Děti zhlédly divadelní představení O Kubovi a Marjánce, 
Zázračný pramínek a pohádku Čert a Káča. Koncem října se děti fotografovaly na dárkové 
vánoční foto. V polovině listopadu jsme se začali připravovat na adventní čas a Vánoce. Děti 
vyráběly různé ozdoby a dekorace na výzdobu celé budovy. Pletly se nádherné adventní 
věnce. Paní učitelky s dětmi 
připravovaly pásmo koled na 
vánoční besídku. Vánočně nás 
naladilo představení Vánoční 
zpívánky a zvířátka v ZOO. Na 
svůj svátek k nám přišel 
Mikuláš s anděly a čertíky. 
Děti byly na jeho návštěvu 
připraveny, proto celá akce 
proběhla v pohodě. Žáci ze 
základní školy nás v prosinci 
navštívili ještě jednou a to 
s představením Půjdem spolu 
do Betléma. Na vánoční 
besídce děti zpívaly, 
přednášely a tancovaly svým 
rodičům. Starší děti byly koledovat na obecním úřadu. Také v naší školce naděloval Ježíšek. 
Děti měly z nových hraček velkou radost. Pak už jsme se všichni těšili, až vánoční zvonečky 
zazvoní u nás doma. Radostné Vánoce, veselého Silvestra a v novém roce hodně zdraví a 
spokojenosti přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy v Trnavě. 
 
                                                                                                                         Blanka Květáková    
 
 



 
 

Včelařovo kalendárium 
LEDEN   Český název pro tento měsíc plně vystihuje jeho 
charakteristiku - vše je ztuhlé mrazem a zpravidla i zakryté sněhem. Vše 
živé si musí umět ke svému přežití vytvořit teplo. Zvířata mají své teplé 
kožichy, člověk se do nich obléká a v bytě si topí. I každá včela dokáže 
využít svůj „kožíšek“, pevně se přitisknout k ostatním a vytvořit si teplo 
svého domova přeměnou medných zásob. Leden je měsíc zdánlivého 
včelařského klidu. Včely nemůžeme téměř vůbec ovlivňovat a nezbývá 
nám než čekat na příchod prvních proletů a teplejšího jara. 
ÚNOR V únoru bývají ještě pořádné mrazy, často s hojnou nadílkou sněhu a ledu. Dny se prodlužují, 
noci zkracují. Na konci měsíce často nastupuje období, kdy nás sluneční paprsky dokáží hřejivě 
pohladit. Tehdy cítíme, že se jaro přibližuje a nesměle začíná klepat na dveře.V nižších polohách, 
v tomto období již obvykle máme za sebou první prolety. Na studenějších stanovištích je 
s netrpělivostí očekáváme. 
BŘEZEN Podle kalendáře končí zima a po dnu jarní rovnodennosti se před námi otevírá milé jaro. Na 
jeho příchod se těší mladí i staří. Vítáme teplo, více světla a probouzející se život v celé přírodě. Naše 
včelstva reagují na první teplé dny intenzivním proletem, očistou a prací zajišťující mohutný rozvoj 
celého společenství. Nástupem měsíce března se již přiblížila doba prvních prohlídek 
včelstev.Včelstvo v tuto dobu již intenzivně ploduje. Množství plodů však závisí na volbě stanovišť a 
aktuálním vývoji počasí. Volba vhodného stanoviště a orientace česen je jedna ze zásadních 
podmínek, jenž ovlivňují výnosy včelího medu. 
DUBEN I když je duben označován za aprílový, s nestálým počasím, pro včelstvo je naopak obdobím 
expanze v plodování, přísunu vody, pylu a sladiny. Koncem měsíce může být přínos tak velký, že 
přechází v první ranou snůšku z řepky a ovocných stromů. Při nepříznivém počasí, kdy nemůže 
včelstvo využívat přírodní zdroje, musíme míst jistotu, že má dostatek glycidových zásob. 
KVĚTEN Je prvním měsícem strmé rozvojové fáze. Matka denně klade až 2000 vajíček. Včelstva 
dokončují výměnu zimní generace a začínají sílit. Za 3 týdny může být zaplodováno až 40 tisíc buněk. 
Včely se líhnou i za špatného počasí, je třeba úhlový prostor zvětšovat. Rozšiřujeme nejprve soušemi, 
po rozkvetení řepky a ovocných stromů, přidáme mezistiny. 
ČERVEN Začátkem měsíce se zpravidla mění jasně žluté lány řepky na světle zelené. V této době 
včelař nahlíží do horních (medníkových) částí úlů, aby podle plnosti medových plástů rozhodl o 
vhodném čase k medobraní. 
ČERVENEC V červenci vrcholí léto a lidé se radují z teplých slunečných dnů. Sladké nicnedělání 
však neplatí pro včelaře, ti musejí po skončení snůšky vytočit med a hned začít krmit cukerným 
roztokem a dále pečovat o dobrý zdravotní stav včelstev, připravit je na 
dlouhé období klidu. 
SRPEN Podle tradičního členění má včelařský rok sedm období. 
Červencem skončilo plné léto, srpnem začíná podletí. Během podletí 
probíhá ve včelstvu mnoho významných změn – jsou zakládány a také se 
líhnou dlouhověké včely, trubci jsou intenzivně vyháněni, včely ve vyšší 
míře střeží česno a slídí po posledních zdrojích cukerných zásob i za cenu 
jejich uloupení. 
ZÁŘÍ  Měsíc je posledním ve včelařském podletí. V něm ve shodě s ročním obdobím běžného 
kalendáře, začíná podzim. Dříve platilo, že v tomto období skončila práce se včelstvem, zavřel se úl, 
zamkl včelín a klíč se vyndal až na jaře. Dnes toto rčení kvůli výskytu varroazy neplatí a včelař musí i 
v dalším období úl otevírat, aby podstoupil nekonečný boj s roztočem Varroa destructor. 
ŘÍJEN  První polovina měsíce bývá teplotně příjemná (často doznívá babí léto), ve druhé polovině již 
přituhuje, bývají první ranní mrazíky i sněhové vločky. 
LISTOPAD  Předposlední měsíc roku bývá smutný a pochmurný. Dny jsou krátké a chladné, noci 
mrazivé a nekonečně dlouhé. Příroda je připravena na zimu a stejně tak i včelstva. Ta jsou převážnou 
část měsíce již stažena do zimního chumáče a vytvářejí si teplo k přezimování. 
PROSINEC Větší část měsíce je sice kalendářně ještě období podzimu, počasí nám však připravuje 
celou škálu zimních projevů – od plískanic až ke krutým mrazům se sněhem či vánici. 



Okénko trnavských včelařů  
     Letošní rok , co se týká medu, byl podprůměrný z hlediska nepříznivého počasí. Podzim 
nás mile překvapil babím létem. Krásné slunečné dny s teplotami nad deset stupňů, 
umožňovaly včeličkám prolety k vodě a možnost se vykálet a zdárně 
přečkat zimu. 
     Koncem února jsme měli výroční členskou schůzi. Probírali jsme 
vyhodnocení vzorků z Výzkumného ústavu Přerov. Řešili jsme jak 
dopadlo léčení na varroázu a zda byla všechna včelstva zbavena tohoto 
zákeřního včelího parazita. U některých včeliček se tak nestalo, musejí se 
znovu na jaře přeléčit.  
Od začátku roku 2010 má naše základna 28 členů a vlastní 214 včelstev. Jsme rádi, že se naše 
řady opět rozrostly o dva nové členy. 
     Dne 6. prosince se dožil významného životního jubilea – 80 let,  náš přítel, 
dlouhodobý člen a bývalý předseda trnavských včelařů pan Josef Bečica. Příteli Josefu 
Bečicovi přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví, radost z jeho včeliček, pevné 
rodinné zázemí a ještě hodně spokojených let života. 
     Děkujeme zastupitelstvu obecního úřadu v Trnavě za finanční dar, jenž použijeme na 
nákup nových vyšlechtěných matek. 
   Je mi ctí za trnavské včelaře popřát našim občanům veselé vánoce a pevné zdraví 
v roce 2011.                                                                                      Oldřich Sulík 
                                                                                                        

KLUB DŮCHODCŮ 
Již druhým rokem se schází v Trnavě Klub důchodců. Naše setkání bývají každý měsíc. 
Kromě přednášek lékaře, pracovníků České pojišťovny, ukázek vazby kytice pořádáme také 
zájezdy. Poděkování patří Obecímu zastupitelstvu za finanční podporu, kterou nám každý rok 
poskytují. 
Blíží se vánoční svátky. Všem členům Klubu důchodců i ostatním občanům chci popřát, 
abyste je prožili v klidu, v pohodě v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2011 všem 
přeji zdraví, štěstí a spokojenost. 
                                                                                          Jarmila Štěpaníková 

 
 



NAŠE DEVÁTÁ TŘÍDA 
Devět let na Základní škole nám dalo hodně. Během této doby jsme získali mnoho nových 
přátel, znalostí, ale také jsme poznali vlastně sami sebe. Při slově Základní škola se nám 
vybaví devět let problémů s naší třídou, ale i úžasné chvíle spolupráce a zábavy. Učitelé toho 
s námi hodně zažili, ať už dobré, či špatné věci. Díky nám získali určitě plno dobrých 
zkušeností, ale zároveň s námi prožili okamžiky, na které neradi vzpomínají.  

     Při nástupu do první třídy jsme si připadali jako velcí machři. 
A při psaní prvních písmen a při počítání jsme si mysleli, že už 
umíme vše, co k životu potřebujeme. 
První třídou nás provedla  Alice Hůlková, díky které rádi 
vzpomínáme na tenhle první rok. 
Školní družinu, kterou navštěvovalo hodně žáků z naší třídy jsme 
měli hodně rádi. Ihned se nám vybaví kopy omalovánek a 
stavebnice, o kterou jsme se věčně hádali.   
Není člověka, který by na školní družinu vzpomínal nerad. 
     V následujících ročnících jsme se naučili mnoho dalších věcí, 

o kterých jsme neměli ani potuchy. K abecedě přibyly vědomosti z oblasti přírody a našeho 
domova. 
První stupeň nelze zhodnotit. Byl to zkrátka začátek toho všeho, co jsme měli před sebou. 
Je až k neuvěření, jak 9 let uteklo.  
S nástupem do prvního ročníku v nás učitelé viděli třídu, ze které něco bude. Nikdo z nás 
netušil, co všechno nás na této Základní škole čeká. 
V prvním ročníku nám přibili do třídy žáci, které jsme bez problémů přijali k sobě, a začal 
z nás být kolektiv. Když se pro nás z psaní písmenek a počítání příkladů stala zábava a my se 
to naučili, jako by se v nás něco zvrtlo a z tichých prvňáčků se stali Ti, kým jsme doposud. 
V této škole najdeme mnoho svých přátel, ale jak už to chodí, i mnoho lidí, kteří nás v lásce, 
jako třídu nemají. 
Na prvním stupni byly mezi námi neshody a také se horšily vztahy mezi námi a učiteli. 
Spousta učitelů si o nás udělalo “obrázek“, který se už těžko změní. 
Problémy se zapomínáním věcí do školy a s neplněním úkolů byly 
častější. Třída se rozdělila na části, které tvořili ti s lepšími 
známkami  a pak ti, pro které znamenala škola jen “školu hrou“. 
Nikdo z nás nevěděl, proč o nás učitelé říkají to, co říkají, a nikdo 
netušil, že je třeba se změnit. Vše tak stále pokračovalo a my se 
ocitli na Druhém stupni, který znamenal mnohem více učení a  
zodpovědnosti.  
Tehda jsme měli ještě naději, že se vše nějak urovná a že nás tak 
nebudou mít “zaškatulkovaní“ navždy. 
Učitelé druhého stupně o nás sice slyšeli hodně věcí, ale bylo potřeba, aby si udělali svůj 
vlastní názor na nás. V šesté třídě nám přidělili paní učitelku, o které si myslíme, že na názory 
druhých nedala, a že čekala, jak se budeme chovat a co vše si dovolíme.  
My, jako Ti nic netušící si tu samou pověst ještě zhoršili na druhém stupni, ikdyž mi sami 
víme, že jsem mnohem lepší než se zdá. Každý vidí jen to, co chtějí vidět a to co bylo.  
My víme, že jsme i přes to všechno udělali mnoho dobrých věcí a mnoho úžasné práce. A že 
jako třída umíme být TÝM.  
9.ročník rozhodně není ten Nejhorší ! ☺ 
9. roků na Základní škole nám dalo hodně, ať už špatných zkušeností či těch dobrých. 
Netušíme, jestli po odchodu na střední školy se budeme vídat, ale zážitků máme hodně, a 
vzpomínek také.  



9. let  uběhlo jako nic a my se ocitáme před velkým rozhodováním. Rozhodováním, které 
bude mít vliv na naše budoucí povolání. Většina deváťáků už má jasno o tom, co chtějí, ale 
jsou mezi námi i takoví, kteří netuší kam tedy jít. 
Po spolužácích se nám sice bude stýskat, ale za to potkáme spoustu nových přátel. 
Zároveň děkujeme pedagogickému sboru, který nás naučil vše co bylo třeba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Miriam a Simona Malčíkovy (9.třída) 
 

ANKETA - D ĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
1. Co si představíš,když se řeknou Vánoce? 
2. Jaké koledy doma zpíváte? 
 

3. Co říkáš na Trnavu? 
4. Víš co dělá starosta? 

 
 
1.třída 
1.Kočička,která budí – Barborka 
Hanáčková 
2.Nesem vám noviny – Sabiny 
Maliňáková 
3.Líbí se mi tu – Vojta Bečica 
4. Nevím – Kryštof Žůrek 

2.třída 
1. Dárky  – Tomáš Sivák 
2.Rolničky – Lukáš Gerža 
3.Líbí se mi tu – Markéta 
Doležalová 
4.Nevím – Lucie Vajďáková 

3.třída 
1.Dárky – Dan Bečica 

2.Žádné – Tereza Sovjáková 
3.Hezká – Nikola Ondrášechová 
4.Ne – Jakub Jarolím 

4.třída 
1.Dárky  – Eva Vyvlečková 
2.Nic – Iveta Vyvlečková 
3.Je hezká – Tomáš Zbranek 
4.Nevím – Zdeněk Matulík 

5.třída 
1.Dárky  – Jakub Hrnčiřík 
2.Všechny – Pavel Gerža 
3.Dobré – Sabina Katrňáková 
4.Jo – Jirka Vajďák 

6.třída 
1.Dárky,mám prázdniny – Lukáš 
Krajča 
2.Žádné – Tomáš Váhala 
3.Pěkná – Tereza Gerychová 
4.Ano – Petr Gargulák 

7.třída 
1.Dárky,stromeček – Eliška 
Vyvlečková 
2.Nic – Ondra Zbranek 
3.Dobré – Dominika Polášková 
4.Ne – Kateřina Bečicová 

8.třída 
1.Dárky,rodina,štěstí – Veronika 
Hábová 
2.Nic – Monika Hubáčková 
3.Super,bomba,bezva,cool – 
Pavla Hanulíková 
4.Ne – Michaela Dolanská 

9.třída 
1.Stromeček,dárky a všichni jsou 
šťastní – Pavla Truhlaříková 
2.Všechny – Petr Páleníček 
3.Je to moje rodná vesnička a jsem 
na ni hrdá – Zuzana Fotterová 
4.Velí obci – Miriam Malčíková 

                                                                         Zuzana Fotterová, Pavla Truhlaříková (9.třída) 
 



 
 

PODZIMNÍ FOTBALOVÉ OHLÉDNUTÍ 
          Před zahájením podzimní části fotbalového ročníku 2010/2011 jsme museli vyřešit 
zásadní otázku, která se týkala dalšího působení našeho “B“ týmu v mistrovské soutěži mužů. 

Po nelehkém rozhodování byla vybrána 
cesta jednoho silného družstva 
s využitím maximálního počtu mladých 
hráčů z bývalého týmu “B“. Důležitým 
faktorem pro toto rozhodnutí bylo i 
ukončení hostování Martina Čapáka a 
Jakuba Matuly z Březové a tudíž 
nedostatečný počet hráčů pro druhé 
družstvo. 
           Nejvýznamnější změnou v 
sestavě v průběhu letní přestupové 
sezóny byl souhlas s ročním 
hostováním Honzy Škrabany 
v družstvu staršího dorostu Slušovic. 

Věříme, že mu tato část jeho fotbalového života přinese mnoho zkušeností z vyšší fotbalové 
soutěže, které budou značným přínosem i pro náš tým v následujících letech. K významnému 
posílení našeho týmu přispělo vyřešení trvalého přestupu brankáře Pavla Váhaly z družstva 
Jaroslavic. Obsazením postu brankáře kvalitním hráčem se zkušenostmi z vyšší soutěže byl 
zároveň splněn mnohaletý cíl 
našeho oddílu. Již nyní je vidět, že 
tento hráč je pro náš tým velkým 
přínosem. 
           S uvedenými změnami jsme 
vstoupili do mistrovského 
soutěžního ročníku velmi důležitou 
výhrou na horké půdě Neubuze v 
poměru 5:4 a tím se odrazili se do 
dalších mistrovských bojů. I když 
naše výsledky měly v průběhu 
podzimu stále mírně kolísavou 
tendenci, byla již v závěru 
podzimní části soutěže jasně 
zřetelná, správnost rozhodnutí 
jednoho silného družstva 
s využitím mladých hráčů. Tímto 
se nám zároveň po mnoha letech zúročila usilovná a poctivá práce zejména bývalého trenéra 
Stanislava Chytila, který tyto fotbalisty vedl od nejmladších fotbalových let, přes žákovský 
oddíl, oddíl dorostu, “B“ družstva mužů až po současné působení v “A“ týmu.  
           Při pohledu na tabulku po 14 odehraných zápasech podzimní části a jednom 
předehraném utkání jara, nalezneme naše družstvo mužů na 2. místě, se shodným počtem 
bodů jako vedoucí družstvo Vizovic “ B“, které se řadí společně s “B“ družstvem Lužkovic 
mezi největší aspiranty na postup. Značnou výhodou těchto družstev hrajících pod hlavičkou 
“B“ týmů je možné posílení z “A“ týmů pro rozhodující zápasy sezóny. Naším cílem pro 
zimní přípravu, a jarní část soutěže, bude jim tento postupový cíl co nejvíce ztížit. 



 Naše působení v podzimní části soutěže můžeme považovat za úspěšné i díky nejmenšímu 
počtu obdržených gólů ze všech družstev a nalezení střelce v podobě Martina Malčíka, který 
je s 11. góly na 3. místě v tabulce střelců po podzimní části soutěže. 
            Konec tohoto roku prožíváme tréninky v tělocvičně základní školy. Celý fotbalový rok 
zakončíme již tradičním turnajem O pohár starostky obce Trnava, který se bude konat 
v tělocvičně základní školy dne 30. 12. 2010 od 9:00 hodin. Do tohoto turnaje se chystáme 
nasadit 2 družstva z hráčů našeho oddílu. Leden roku 2011 zahájíme fotbalovým odpočinkem 
k získání sil a chuti do zimní přípravy a jarní části soutěže. Začátek přípravy na jarní část 
soutěže plánujeme na první únorový týden. Příprava bude zaměřena na kondiční výběhy 
kombinované s přípravou v tělocvičně základní školy a přátelskými zápasy na umělé trávě na 
Vršavě ve Zlíně. Jarní část soutěže bude zahájena 3. dubna 2011. 

            Družstvo žáků se po 
každoroční obnově, týkající se 
pro letošní rok Martina Krajči a 
Marka Džubinského, začalo 
potýkat s problémem nedostatku 
hráčů. Bohužel po konci jarní 
části soutěže se bude odchod 
týkat dalších 4 žáků končícího 
ročníku dle pravidel OFS a nás 
bude logicky čekat další složité 
rozhodnutí jakým způsobem u nás 
žákovské družstvo udržet. Tuto 
kritickou situaci, se kterou se 
potýkají téměř všechny oddíly se 
sousedních obcí, začal řešit i 
okresní fotbalový svaz, tvorbou 

žákovských mistrovských soutěží pro menší počet hráčů. Doufáme tedy, že se nalezneme 
vhodné řešení i pro možné účinkování našeho družstva žáků v sezóně 2011/2012. Pouze 
udržením a poctivou prací s žákovským družstvem můžeme v budoucích letech zásobit naše 
družstvo mužů kvalitními hráči z vlastních zdrojů, tak jako se tomu stalo letos v případě 
ročníků 1990 – 1992. V tomto vidíme i samotný smysl vesnického fotbalu v odchovávání 
vlastních hráčů schopných reprezentovat svou obec a zároveň se tímto vyhnout drahým 
nákupům hráčů z větších oddílů, k čemuž již byla donucena řada okolních obcí se špatně 
fungujícím nebo zcela chybějícím mládežnickým zázemím. O výše uvedeném nedostatku 
mladých hráčů svědčí i současná podoba žákovské soutěže pouze s 5. družstvy z okolních 
vesnic hrající čtyřkolovým systémem. V průběhu měsíce března se chystáme uspořádat 
tradiční žákovský halový turnaj za účasti družstev z okolních obcí v tělocvičně základní 
školy. 
    Závěrem bych rád poděkoval všem činovníkům za obětavou práci v průběhu celého 
roku, fanouškům za podporu týmu při našich zápasech a obecnímu úřadu v Trnavě za pomoc 
a podporu v uplynulém roce 2010. Zvláštní poděkování patří našemu fanklubu, který s námi 
zajíždí již i na všechna venkovní utkání a vytváří fantastickou kulisu pro naše hráče.  
Závěrem bych rád poděkoval všem činovníkům, především Petrovi Zbrankovi,  
za obětavou práci ...... 

Zároveň bych rád popřál za celý výbor Sokolu Trnava všem hráčům, činovníkům, 
fanouškům i ostatním občanům naší obce hodně zdraví, pohody, lásky a úspěchů v roce 
příštím. Těšíme se na setkání s Vámi na turnajích a zápasech našich družstev v nadcházejícím 
roce 2011. 

                                                                                                     Michal Špaček 
 



Vážení přátelé lyžování, sportu a zábavy, 
          čas snad běží čím dál rychleji a je tady zase zima. Doufejme, vše 
zatím tomu nasvědčuje, že přijde konečně zima, která je pro nás, přátele 
lyžování a zimních sportů, po několika, ne moc vydařených sezónách 
netrpělivě očekávána.   
 
          Tak jako každý rok, i před letošní sezónou jsme pro zkvalitnění 
lyžování a zázemí pro lyžaře provedli několik úprav : 

• Dokončení stavby  garáže pro 
rolbu s technickým zázemím 

• Výstavba 2 ks WC (dámský 
i pánský) 

• Srovnání všech mezí na 
svahu, v horní části výrazné 
terénní úpravy a rozšíření 
svahu 

• Ve spodní části svahu byly 
v loňském roce vyměněny 
dokonalejší a úspornější 
světla, letos jsme tuto 
obměnu dokončili a v horní 
části svahu provedena 
výměna 5 ks těchto 
výkonnějších světel. 

•  
Tolik z minulosti a teď Váz zveme 
na akce, které jsou před námi :  
• Tradiční běh kolem Trnavy 

V sobotu 22. ledna 2011, hromadný start účastníků v 11,45 hod. na autobusové točně 
v Podkopné Lhotě 

• Osmý ročník plesu Lyžařského klubu 
V pátek 28. ledna 2011, začátek v 19,30 hod., hraje skupina Kosovci 

• Závody ve slalomu „Od Smrka důle“ 
V sobotu 26. února 2011. Závod pro všechny věkové kategorie, registrace závodníků od 
10,00 hod. 

• Lyžařskou sezónu si  přejeme uzavřít karnevalem na lyžích  
Tuto akci se nám již dlouho nepodařilo uskutečnit z důvodu nepřízně počasí.  
Termín upřesníme také podle aktuálních sněhových podmínek, předběžně začátkem 
měsíce března. 

  Pokud se nám podaří, za pomocí sponzorů, začátkem příštího roku zakoupíme sněžný skútr, 
který nám pomůže  
při zajišťování provozu vleku a hlavně při úpravě běžeckých stop v blízkém okolí Trnavy. 
      V příštím roce nás také čeká významné výročí – 28. června uplyne 30. let od založení SK 
Lyžařského klubu.  
     Více o minulých či připravovaných akcích na www.lyzari.trnava.cz 
Za SK Lyžařský klub Trnava,  
                       Vám všem přeje krásné, zasněžené vánoce 
                                                                                                                        Jiří Dolanský 
                                                                                                          předseda SK Lyžařský klub 
 
 



  Činnost střeleckého klubu  
     Střeleckému klubu začíná sezóna začátkem listopadu, tak již od 
září pravidelně trénujeme. Přivítali jsme nové zájemce, snad nám 
vydrží. Je to velmi náročné – soustředit se, být v klidu, dobře mířit. 
     První závod byl tradičně 6.11. v Neplachovicích u Opavy. Zde 
si měříme síly s kluby ze Severní Moravy. Umístnili jsme se takto: 
vzduchová puška 30 ran vleže do 14 let – Jiří Katrňák -  5. místo, 
Dan Bečica v kategorii do 12 let – 13. místo. V kategorii 40 ran 
vstoje – Jiří Katrňák obsadil 7. místo. 
     Druhý závod proběhl 17.11. v Šunvaldu, tento závod bývá 
obsazen silnou konkurencí. Tady Jiří Katrňák skončil v disciplíně vzduchová puška vleže na 
30 ran na 4. místě, Martina Jemelková na místě 11, Marek Bořuta v disciplíně vzduchová 
pistole 40 ran na 7. místě a Eliška Bořutová na místě 11. Nutno dodat, že tato disciplína byla 
sloučena do kategorie ženy-junioři-dorost. Také Jiří Katrňák ve sloučené kategorii obsadil 
v disciplíně vzduchová puška 40 ran vstoje 9. místo. 
     Další závod byl ve Slušovicích, kde se výsledky započítávají do krajské ligy. Dopadli jsme 
takto: Martina Jemelková 7. místo, Jiří Katrňák 9. místo v kategorii do 14 let. V Kategorii do 
12 let byl Dan Bečica na 16. místě a Jan Hanulík na 19. místě. Tito mladí závodníci mají 
kariéru před sebou. Ve svých kategoriích jsou nejmladší a skvělé umístnění je teprve čeká. 

     Rád bych se zmínil o jedné „maličkosti.“ Jiřího Katrňáka si 
všimli ve středisku vrcholového sportu v Ostravě. Jiří dostal 
zapůjčené střelecké vybavení pro střelbu. Teď záleží jen na 
něm, aby své výsledky potvrzoval. 
     Také v disciplíně vzduchová pistol spolupracujeme s klubem 
Uherský Brod. Tuto spolupráci budeme prohlubovat, a to 

z důvodu rozšíření možností pro střelce Marka Bořutu a Elišku Bořutovou. 
     Naše sezóna teprve začíná, tak věřím, že se nám bude dařit, že dosáhneme co nejlepších 
výsledků a budeme reprezentovat nejen školu, ale také obec. 
     Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za finanční podporu, dětem za vytrvalost, ostatním 
za přízeň a pomoc. 

                    PPPPřeji V ám  hodneji V ám  hodneji V ám  hodneji V ám  hodně zdraví, št zdraví, št zdraví, št zdraví, štěstí astí astí astí a     pohody vpohody vpohody vpohody v     roce 2011. A  droce 2011. A  droce 2011. A  droce 2011. A  dětem  co nejv íce tem  co nejv íce tem  co nejv íce tem  co nejv íce 

bodbodbodbodů a  co nejlepší um íst a  co nejlepší um íst a  co nejlepší um íst a  co nejlepší um ístění.ní.n í.n í.    
                                                                                                                      Radek Soukup 
P o d ě k o v á n í 
     Pan Radek Soukup vede od roku 2000 střelecký oddíl. Pod jeho vedením má 8 – 12 dětí 2x 
týdně trénink. S dětmi se účastní soutěží, např. v Hanušovicích, Šunvaldu, Neplachovicích,  
ale také Mistrovství Střeleckého svazu, krajské ligy v Nivnici, Uherském Ostrohu. Na těchto 
soutěžích i mistrovství dosahují uspokojivých 
výsledků, odnesli si několik pohárů i medailí. 
Děti se učí nejen sebekázni, ale i potlačení 
agresivity, celkovému zklidnění. Děti střílí ze 
vzduchových pušek a pistolí a patří mezi šest 
oddílů v kraji. 
     Pana Radka Soukupa jsme nominovali mezi 
dobrovolné pracovníky v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje. Bohužel 
ze 70 kandidátů nebyl vybrán. Tak mu alespoň 
touto cestou chceme poděkovat, popřát hodně 
trpělivosti, radosti z dětí a hodně sportovních 
úspěchů.  
 



Činnost SDH Trnava v roce 2010 
     V měsíci lednu jsme zahájili činnost valnou hromadou, 
seznámili se s novým ustaveným výborem a plánem na celý rok. 
Zúčastnili jsme se valných hromad ostatních sborů.V měsíci 
únoru jsme šli tradiční končiny a uspořádali končinovou zábavu. 
     V březnu jsme se společně s dětmi zúčastnili brigády v 
obecním lese, kde jsme pálili klestí. I když nám počasí nepřálo, 
odvedli jsme kus práce a užili si pěkných chvil s našimi nejmenšími. Koncem měsíce se naši 
členové zúčastnili zkoušek třídnosti – hasič III. stupně a strojník III. stupně, zkoušky se 
skládaly v Neubuzi a všichni uspěli. V dubnu jsme již tradičně absolvovali pouť svatého 

Floriána na Hostýně. 
     Měsíc květen jsme začali 
generálním úklidem zbrojnice 
a okolí. Ale také jsme 
trénovali a připravovali se na 
první okrskovou soutěž I. kola 
požárního sportu, která se 
uskutečnila v Neubuzi. 
Zúčastnilo se družstvo mužů, 
ale také dvě družstva žen. 
Během tréninků se daly ženy, 
jenž si říkají matky, 
dohromady a vytvořily 
družstvo ženy B. Byl to dobrý 
tah, neboť toto družstvo je 
hodně aktivní a účastní se 
veškerých soutěží.   

Měsíc červen začal povodňovou pohotovostí. Členové zásahové jednotky hlídali vodní tok, 
čistili studny a kanály. Mimo jiné jsme na pouti otevřeli stánek s občerstvením přímo u 
kolotočů, na požádání SDH Slušovice jsme se 
s Tatrou zúčastnili dětského dne ve 
Slušovicích. Nejrozsáhlejší akcí byla třídenní 
akce v rámci EU, byla rozdělena na tři části – 
úklid okolí kostela a hřbitova, čištění potoka 
v dolní části obce a sportovní odpoledne pro 
děti. Této akce se zúčastnili nejen dospělí, ale 
také děti. Bylo to nejen náročné, ale také 
přínosné. Děti poznaly, že život není jen 
zábava, že nepotřebné věci do potoka nepatří 
a že když se všichni zapojí, udělají kus práce. 
Dále se také všechna naše družstva zúčastnila 
pohárové soutěže na Veselé. Největší akcí 
byla noční soutěž v Loučce, které se zúčastnili muži, ženy A i B. Soutěž byla velmi zdařilá a 
na příští rok se všichni těší. 
     V měsíci červenci se ženy B zúčastnily pohárové soutěže na Hrobicích.Také jsme byli 
přítomni oslav 90 let založení SDH Veselá. A v srpnu jsme se zúčastnili tradiční soutěže 
starých pánů na Březové. Ženy B se zúčastnily pohárové soutěže v Želechovicích, byla hodně 
náročná, ale naše ženy se nevzdaly a skončily na výborném 4. místě. 
     Září začalo pohárovou soutěží v Neubuzi, pokračovalo dvoudenním srazem Trnav, a to 
tentokrát v Trnave – meste na Slovensku. 



 Koncem měsíce jsme pomáhali se zajištěním pojezdové soutěže malých hasičů 11. okrsku. 
Zajistili jsme nejen soutěžní disciplíny, ale také občerstvení pro děti i doprovod. V říjnu jsme 
uspořádali hodovou zábavu se skupinou FOCUS.  
     V listopadu zasahovala naše jednotka u požáru hospodářské budovy. Druhý den se 
zúčastnila nejen zásahová jednotka, ale spousta dalších členů SDH úklidu spáleniště, za to jim 
patří dík. Je to krásné zjištění, že si dokážeme navzájem pomoci. 
     Prosinec zakončíme tradičně našim turnajem v sálové kopané. Zúčastní se děti nejen 
celého 11. okrsku, ale také hasiči z Lukova a Želechovic, a to nejen starší, ale i mladší. Tady 
bych chtěla poděkovat panu Janu Kabourkovi za krásné poháry, které daroval našemu 
turnaji. 
     V letošním roce jsme si do naší klubovny pořídili z vydělaných peněz, několik starších 
židlí, opravili kuchyňskou linku, pořídili sací koš, hadice i lékárničku. Také jsme vyčistili 
několik kanálů, uklidili stromy popadané větrem, drželi povodňové hlídky. 
     Chtěla bych tímto poděkovat nejen Obecnímu úřadu za veškerou pomoc, ale také 
našim sponzorům za podporu. Všem členům za účast na pravidelných schůzích, úklidu, 
účasti na trénincích, ale i soutěžích, přípravách končin, zábav, různých akcí. 
     Dále děkuji všem kteří se pravidelně starají o údržbu veškeré techniky i vozového 
parku. 
     V roce 2011 nás hned 8.1. čeká výroční Valná hromada. Kromě soutěží nás v příštím roce 
čeká náročná třídenní akce a to v měsíci červnu – sraz Trnav. Věřím, že s našimi aktivními 
členy tuto náročnou akci zvládneme. 
Těšíme se také na tradiční končinový průvod, a to dne 5.března a na končinovou zábavu se 
skupinou FOCUS, na kterou Vás už teď srdečně zveme. 
VVVV     roce 2011 V ám  všem  proce 2011 V ám  všem  proce 2011 V ám  všem  proce 2011 V ám  všem  přejem e hodnejem e hodnejem e hodnejem e hodně zdraví, pohody, elánu. N ám  hodn zdraví, pohody, elánu. N ám  hodn zdraví, pohody, elánu. N ám  hodn zdraví, pohody, elánu. N ám  hodně zdaru  zdaru  zdaru  zdaru 

ppppři souti souti souti soutěžích .ž ích .ž ích .ž ích . A  nám  všem  hlavn A  nám  všem  hlavn A  nám  všem  hlavn A  nám  všem  hlavně žádné požáry a katastrofy. žádné požáry a katastrofy. žádné požáry a katastrofy. žádné požáry a katastrofy.    
                                                                                                                   Helena Březíková 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
     Začátkem školního roku začala i sezóna hasičská 2010/2011. Své síly jsme měli možnost 

poměřit hned a to 4.9.2010 v Neubuzi. Soutěž požárních 
útoků, které odstartovalo nafouknutí balónku - pumpou 
na kola, „nebylo to tak jednoduché jak to vypadalo“. 
starší žáci 6. 
místo,      
mladší „A“ 
4. místo, 
mladší „B“ 
6. místo.  
    25.9.2010 

Přejezdová soutěž. Začátek ve Všemině a 
postupný přejezd do Neubuze, Slušovic na 
Veselou, Březovou, Podkopnou Lhotu a poslední 
soutěžní disciplína spolu s občerstvením byla 
připravena u nás v Trnavě, kde toto podzimní 
mimohasičské měření sil končilo. Starší žáci 3.místo, mladší „A“ 1.místo, mladší „B“ 6.místo. 
 
 



 

   16.10.2010 Podzimní část Okresního kola Hry plamen 2010/2011. Na tuto soutěž jsme 
poprvé vzali i mladší družstvo žáků a bylo našim velkým 
překvapením jak se s tím dokázali poprat. Čekaly je 
disciplíny ZPV - závod požární všestrannosti (2km běhu 
v lese pro mladší žáky a 3km pro starší se stanovišti 
střelby, topografie, uzlování, první pomoc, požární 
ochrana a lano),  jako druhá disciplína tohoto podzimního 
kola byl PÚ CTIF - požární útok s překážkami CTIF 
(jedna z nejnáročnějších disciplín v hasičském sportu 
vůbec). Umístění mladší z 15 družstev ZPV 14., PÚ CTIF 
6., starší z 26 družstev ZPV 14. PÚ CTIF 11. Do druhé 
části Jarního kola hry Plamen jdeme mladší žáci z 10. místa a starší z 12. místa.  Pro nás velký 
úspěch a mnoho dalších nabraných zkušeností. 

10.12.2010 DISCO na ukončení sezóny. 
Přípitkem a poděkováním dětem, začal 
večer plný tance, smíchu a tvořivosti dětí. 
To vše se ukončilo, vypuštěním 
popsaných lampiónů štěstí. 
     Čím více dětí tím je potřeba více očí! 
Od jara letošního roku jsme počtem 3 
„vedoucí mládeže“ a to Miroslav 
Srovnal, Eva Vajďáková, Helena 
Březíková.    
Do roku 2011 vstupujeme počtem 27 dětí 

- starší žáci, mladší žáci „A“ a „B“. 
 

 
 
 

Děkujeme  
OÚ Trnava, 

všem sponzorům 
za podporu,  
členům a 

rodičům za 
pomoc 

s přepravou dětí 
a dohledem na 

soutěžích!!! 
    Radostné a 

pohodové svátky 
vánoční, do 
nového roku 

hlavně zdraví a 
plno energie. 

 
 
                                                                                                                              

Eva Vajďáková 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T R N A V A , P O D K O P N Á  L H O T A  
     

SVOZOVÝ  KALENDÁ Ř  NA  ROK   2011 
     
Svoz bude probíhat v kalendářních dnech : Pondělí  
     
  14 - ti denní svoz m ěsíční svoz Svoz Svoz  
měsíc žlutá nálepka modrá nálepka  plast ů sklo 

leden 1.1. , 17.1. , 31.1. 17.1. 10.1. 10.1. 
únor 14.2. , 28.2. 14.2. 7.2. 7.2. 
březen 14.3. . 28.3. 14.3. 7.3. 7.3. 
duben 11.4. , 26.4. 11.4. 4.4. 4.4. 

květen 9.5. , 23.5. 9.5. 
2.5. , 
30.5. 2.5. , 30.5. 

červen 6.6.  ,20.6. 6.6. 27.6. 27.6. 
červenec  4.7. , 18.7. 18.7. 25.7. 25.7. 
srpen 1.8. , 15.8. , 29.8. 15.8. 22.8. 22.8. 
září 12.9. , 26.9. 12.9. 19.9. 19.9. 
říjen 10.10. , 24.10. 10.10. 17.10. 17.10. 
listopad 7.11. , 21.11. 7.11. 14.11. 14.11. 
prosinec  5.12.  , 19.12. 5.12. 12.12. 12.12. 
     
                  Svoz skla pouze po dohod ě s obcí 



 
 

SSSSŇA TK Y :A TK Y :A TK Y :A TK Y :    
    

M ichal Špaček a K ateřina V ítková 
 

N A R O Z E N Í :N A R O Z E N Í :N A R O Z E N Í :N A R O Z E N Í : 
 

M ozga L adislav 

B uřič K ristian 
 

Z E MZ E MZ E MZ E MŘE L :E L :E L :E L :      
 

 K ocůr Ignác           12.10.2010  
    

STA TISTIK A  R O K U  2010STA TISTIK A  R O K U  2010STA TISTIK A  R O K U  2010STA TISTIK A  R O K U  2010     
 

D osud se vD osud se vD osud se vD osud se v     r. 2010 narodilo vr. 2010 narodilo vr. 2010 narodilo vr. 2010 narodilo v     T rnavTrnavTrnavTrnavě        11  d11 d11 d11 dětítítítí          /8  ch lapců a  3  d ívky/, 

zemzemzemzem řelo 8  obelo 8  obelo 8  obelo 8  občananananů           /5  m užů - prům . věk 71 let a  3  ženy –  prům . věk 82 let/, 

přistěhovalo se 12 osob a 20 se odstěhovalo, v  rám ci obce zm ěnilo  bydliště 6  osob. 
 
 

H ym na životaH ym na životaH ym na životaH ym na života     

Ž ivot je šance - využij ji 

Ž ivot je krása - obdivuj ji 

Ž ivot je blaženost - užívej ji 

Ž ivot je sen - uskutečni ho 

Ž ivot je výzva - přijm i ji 

Ž ivot je povinnost - naplň ji 

Ž ivot je hra - hrej ji 

Ž ivot je bohatství - ochraňuj ho 

Ž ivot je láska - potěš se s n í 

Ž ivot je záhada - pronikni ji 

Ž ivot je slib  - sp lň ho 

Ž ivot je sm utek - překonej ho 

Ž ivot je hym na - zpívej ji 

 

Ž ivot je boj - přijm i ho 

Ž ivot je štěstí - zasluž si ho 

Ž ivot je ž ivot - ž ij ho                                                                   
M A TK A   TE R E Z AM A TK A   TE R E Z AM A TK A   TE R E Z AM A TK A   TE R E Z A     
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