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        Panímámo zlatičká, darujte mi vajíčka,                       Já su malý koledníček, 
        nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička                            přišel jsem k vám pro trojníček  
        do horního rybníčka a z rybníčka do louže,                  
        kdo jí odtud pomůže ?                                                               

                                                                                                 
 
Dívám se oknem a napadá mne, jak si  příroda s námi poslední dobou pohrává. Chtěla bych se 
rozepsat o tom, že vidím paprsky jarního sluníčka dopadající na  ostrůvky tajícího sněhu, a 
zatím musím napsat, že nebýt kalendáře ani  bych nepoznala, že se blíží první jarní den. Přesto 
je nezvratné, Velikonoce, svátky jara, jsou za dveřmi. Pokud jsme se ještě nepustili do jarního 
úklidu, většina z nás to určitě v nejbližší době učiní a je to tak správné. Jarní úklid má totiž 
očistit nejen dům od zimního nánosu špíny, ale i mysl a ducha. Jaro je čas zrození a nových 
začátků. 
Byla bych velice ráda, kdyby letos s jarním úklidem začali i ti, kteří to už delší dobu odkládají. Je 
mi smutno z toho, jak máme některé domky a zahrady zanedbané. Nemůžeme mít všichni 
krásný dům, novou fasádu …Nepořádek, odpadky kolem domu a roky neposečenou trávu, však 
mít nemusíme. V pěkném prostředí se určitě budeme cítit lépe a  bude se nám  lépe žít.      
Přála bych si také, aby všechno to smetí a  nepořádek z našich domků, dvorků, zahrádek a 
zahrad skončil opravdu tam, kde má – v popelnicích. Je neuvěřitelné,  co všechno jsme byli 
schopni odložit k potoku. Možná si to ani neuvědomujeme, ale takovým úklidem  si jenom 
přidáváme práci a problémy.  Často se pak divíme, co všechno k nám připlave, když trochu víc 
zaprší. Nadáváme, že se nám propadají cesty, ale pokud si na jedné straně potoka budeme  
neustále rozšiřovat břeh, voda někde téct musí. Udělá si cestičtu  na druhé straně. Většinou blíž 
k silnici. 
Jedno moudro říká: „Když se věci nedaří, změň svou strategii a uvidíš, že se to obrátí 
k lepšímu.“  Změňme  proto strategii, přestaňme nedávat a začněme s úklidem, každý sám  
u sebe.  
Občanům,  kterých se tento článek netýká, chci poděkovat , že udržujete své domovy a vesnici 
v pořádku a přeji Vám všem pěkné velikonoční svátky, hodně jarního sluníčka a osobní a 
rodinnou pohodu.     
                                                                                                        
                                                                                         Bořutová Marie 
                                                                                         starostka obce 
 



Milí přátelé,  
v těchto dnech slavíme velikonoční svátky. Je to oslava jedinečné události ve světových 
dějinách. Ježíš, Boží Syn, přemohl úděl všech lidí. Všichni víme, že náš pozemský život se 
neodvratně končí smrtí. To byla v minulosti a i do dnešních dnů je, vždy smutná perspektiva 
každého člověka. O velikonocích čteme zprávu z Písma Svatého o události Vzkříšení. Pro nás 

křesťany je důležitost  této události velmi významná. Hrají zde 
nezastupitelnou roli svědkové Ježíšova vítězství nad smrtí. Se 
Vzkříšeným se setkalo mnoho lidí. Pro nás je důležité, co nám o jejich 
prožitcích napsali jednotliví autoři písemných záznamů, které můžeme 
najít v textech Nového Zákona.  
Kristovo vzkříšení nebylo návratem k pozemskému životu, jak tomu bylo 
při vzkříšeních, která vykonal před velikonocemi, při vzkříšení Jairovy 
dcery, mládence z Naimu a svého přítele Lazara, bratra Marie a Marty. 
Tyto skutky byly zázračné události, ale osoby, které byly předmětem 
těchto zázraků, se Ježíšovou mocí vrátily do "obyčejného" pozemského 
života. A po nějakém čase znovu zemřely.  

Kristovo vzkříšení je podstatně odlišné. On ve svém vzkříšeném těle přechází ze stavu smrti do 
jiného života, mimo čas a prostor. Ježíšovo tělo je při vzkříšení naplněno mocí Ducha svatého; 
ve stavu své slávy se podílí na božském životě, takže svatý Pavel může o Kristu říci, že je to 
"člověk z nebe".  
Velice se mi líbí vyprávění o setkání s Pánem Ježíšem zmrtvýchvstalým, které prožili učedníci 
jdoucí do vesnice zvané Emauzy. V neznámém poutníkovi, kterého chtěli velmi poučovat o 
posledních událostech, které se staly v Jeruzalémě, nakonec poznali samotného vzkříšeného 
Mistra. On to byl, kdo je cestou poučoval o významu událostí, kterým nemohli dosud správně 
rozumět. Při zpětné úvaze o setkání s tímto tajemným poutníkem pochopili, že jim hořelo srdce, 
když jim vše vysvětloval. Je dobré o těchto textech v klidu uvažovat a také se postavit do role 
těch, kteří to vše na vlastní kůži prožívali. Neměli to snadné, protože vše jaksi přesahovalo 
dosavadní lidskou zkušenost. Přijetí víry v tyto události jim otevíraly nepředstavitelnou 
perspektivu lidského života, která jde skrze smrt do věčného života se samotným Bohem.  
Přeji Vám všem, pokud budete o těchto událostech ve světle poselství Slova Božího uvažovat, 
aby bylo Vaše srdce naplněno skutečnou radostí. Naše radost  pramení z víry, že konečné 
slovo nemá smrt, ale život, který je naznačen v tajemství velikonočních svátků. Radostné oslavy 
Velikonočních svátků všem přeje a k tomu žehná 
                                                                                                  duchovní správce otec Emil. 
 

 
ČINNOST  SPOLKŮ 

 
TRNAVŠTÍ MYSLIVCI  

Zima v honitbě.  
S příchodem nového roku skončila doba lovu většiny spárkaté zvěře s vyjímkou prasete 
divokého. Zimní měsíce znamenají pro myslivce období zvýšené péče o zvěř. Musí se dbát 
především na to, aby byl ve všech krmelcích dostatek kvalitního lučního sena a dostatek soli.  
Dužnaté krmivo předkládáme zvěři v takovém množství, aby je stačila v krátké době 
spotřebovat.  Větší množství např. řepy a jablek, které opakovaně zmrzne a zase rozmrzne je 
zcela nevhodné a může zvěři přivodit zažívací potíže. Srnčí zvěř přikrmujeme pravidelně 
malými dávkami jadrného krmiva nejlépe ovsem nebo speciálními granulemi pro spárkatou 
zvěř. Také nezapomínáme na přikrmování zajíců, kterých, bohužel, je v naší honitbě pomálu. 
Ikdyž se zajíc již mnoho let neloví, přesto se jeho stavy dlouhodobě nezvedají.  



Během zimních měsíců probíhá opakovaně předkládání medikovaných 
granulí spárkaté zvěři za účelem přeléčení plicní a střevní červivosti a 
střečkovitosti. V tuto dobu je nutné udržet maximální klid v honitbě. Je 
nežádoucí zbytečně stresovat zvěř pohybem mimo značené lesní cesty na 
kolech, běžkách či motorkách. Velmi rušivě na zvěř také působí pobíhání 
našich domácích miláčků volně po honitbě. Nejeden trnavský chovatel ovcí 
by mohl vykládat, jak to vypadá, když se takoví dva pejsci vydají na " 

procházku". Vystresovaná zvěř pak nadměrně čerpá tukové zásoby a působí škody na lesních 
porostech. Je vědecky dokázáno, že při nadměrném stresování zvěř snižuje příjem kvalitní 
potravy a v důsledku toho může během týdne ztratit až 1 kilogram hmotnosti.  
Péče o zvěř z zimním období a v předjaří má přímý vliv na nový myslivecký rok. Od ledna 
začínají srnci tvořit nové paroží a v těle samic spárkaté zvěře se vyvíjí plod. Pokud zvěř 
udržíme až do jara v dobré kondici, je velká naděje, že samci nasadí silné paroží a samice 
porodí silná a zdravá mláďata.  
Během pochůzek zimní honitbou se věnujeme lovu lišek a v poslední době přemnožených kun 
a v neposlední řadě se připravujeme na březnové sčítání zvěře, na základě kterého se stanoví 
plán chovu a lovu zvěře pro další myslivecký rok.  
                                                                                                                      MVDr. Josef Matůšů 
 
TRNAVŠTÍ HASIČI 
 
Činnost našeho sboru započala v lednu tohoto roku, zorganizováním výroční členské schůze 
s bilancí za uplynulý rok, ohodnocení práce členů, účasti na akcích, soutěžích a brigádách. 
Rovněž bylo povinností zúčastnit se výročních valných hromad sborů v obcích spadajících do 
11. okrsku, ke kterému patříme. 
Začátkem února jsme uspořádali masopustní končinový průvod masek s voděním medvěda. 
Tuto akci jsme vloni po osmi letech znovu obnovili, získala velký ohlas u trnavské veřejnosti, a 
proto jsme se rozhodli i letos navázat na tradici. Předcházely jí velké přípravy, organizování, ale 
nakonec se úspěšně podařila, i když nám počasí moc nepřálo. 
Všichni účastníci průvodu - starší, mladší i děti došli až na dolní konec Trnavy. 
Masopust byl ukončen večerní zábavou v tělocvičně, za hojné účasti zájemců a hostů, 
s dobrým pohoštěním a bohatou tombolou. 
Poděkování patří všem zúčastněným členům SDH, organizátorům, sponzorům, přispívajícím, 
Obecnímu úřadu, ale i trnavským občanům za vstřícnost, štědrost a podporu našeho spolku. 
Koncem února jsme provedli sběr kovového odpadu pro vylepšení finančního rozpočtu našeho 
účtu. V navazujících jarních měsících plánujeme brigády na zbrojnici, údržbu výstroje a 
techniky, spoluúčast se složkami při čistění potoka, opravu čekárny u zbrojnice, ale také školení 
řidičů a členů z odbornosti třídnosti. Z kulturních akcí pak hasičskou pouť sv. Floriána na 
Hostýně, která bude 3.května. Ze sportovních akcí pak  pohárovou soutěž mladších žáků ve 
Štípě, 1.kolo požárního sportu 11.okrsku mládeže, žen a mužů na Hrobicích. 
 
Děkujeme Obecnímu úřadu Trnava za hmotnou a finanční podporu při uskutečňování 
našich aktivit, bez které by se naše činnost neobešla.  
 
 
 
        Radek Matúšů, SDH Trnava 
 
                                                                                                                       



 
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
Zprávičky ze Základní školy 
V lednu se konal již XV.reprezentační ples ZŠ Trnava a dětský karneval. 
− Obě akce byly velmi zdařilé, děkujeme všem sponzorům! 
− Na dětském karnevale jsme byli seznámeni se zajímavými výrobky Chráněné dílny 

Slušovice zájemci si hračky mohli i zakoupit, v létě se chystáme tuto chráněnou  dílnu 
navštívit. 

− V pondělí 21.1.2008 se konal tradiční zápis dětí do 1.ročníku základní školy. Do lavic 
prvního ročníku dalšího školního roku 2008/2009 by měly zasednout tyto děti: 

Bečica Daniel, Bečicová Michaela, Ďuračka Vladimír, Gajdošíková Nikola, Hanulík Jan, 
Hanulíková Jana, Hudečková Natálie, Chrastinová Simona, Jarolím Jakub, Lukášíková Viktorie, 
Mojsjuk Erik, Němeček Daniel, Ondrášechová Nikola, Rafaja David, Sovjáková Tereza, 
Šubarda Dobromil, Uhlířová Tereza. 
1. Žáci devátého ročníku se zúčastnili testování žáků CERMAT, které slouží ke srovnání 

úrovně vzdělání v jednotlivých školách v celé republice 
2. Okresního kola Dějepisné olympiády se zúčastnili Tomáš Hubáček (8.r.) a Adam Páleníček ( 

9.r.) 
3. Žáci 9.ročníku pod vedením Mgr.Hany Bartíkové prezentovali návrh  projektu Nadaci 

J.Pivečky ve Zlíně 
4. Proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků II.stupně 
5. V soutěži MINI FIRST CERTIFICATE pro žáky 7.ročníků obsadil Pavel Hanulík skvělé 2. 

místo a Michal Kozubík 10. místo 
6. Poslední únorový týden prožili zájemci o lyžování pod vedením Mgr.Evy Staroveské na 

lyžařském výcvikovém kurzu na Grúni, chatě Armaturce v Beskydech. Počasí nás ani letos 
nezklamalo – na našem kurzu se lyžovalo celý týden! 

7. Žáci od 1. do 4. ročníku navštěvují plavecký výcvik ve Zlíně 
8. Těší nás, že do školy byla přestěhovaná místní knihovna, s chutí do čtení! 
 
Co nás čeká 
9. Školní kolo HULA-HOP, kroužení obručí pro I.stupeň 
10. Okresní kolo Zeměpisné olympiády 
11. Okresní kolo olympiády v JČ 
12. Velikonoční turnaj ve florbale 
13. Velikonoční projekt pro všechny žáky školy zakončený prezentací 
14. Matematický Klokan – soutěž pro matematické naděje 
15. Preventivní zubní prohlídka 
16. V týdnu od 31.3. do 4.4.2008 se koná sběr starého papíru 
17. Stále sbíráme suchou pomerančovou kůru a vršky od PET lahví – výtěžek věnujeme Adopci 

na dálku 
18. Zveme všechny rodiče, prarodiče, přátele a známé na BESÍDKU KE DNI MATEK, která se 

bude konat v pátek 9.5.2008 v 16,30 hodin v tělocvičně naší základní školy. 
 
Projekt ŠKOLIČKA 
Je určen všem dětem, které se chystají do školy a napomáhá tomu, aby pro děti (ale i jejich 
rodiče) škola nebyla šokem, aby se všichni seznámili s prostředím školy a s paní učitelkami, 
aby si děti v kratších úsecích postupně vyzkoušely, jaké to ve škole je – že učení není zas tak 
velké mučení. 
Scházíme se vždy jednou měsíčně – od února do června tedy 5x – ve čtvrtek odpoledne od 
13,00 do 14,30 hodin ve škole. 
Již 2. ŠKOLIČKA bude 13. 3. 2008.    Těšíme se! 



 

Prázdniny 2008 
SMRAĎAVKA 
V letošním roce připravujeme již jedenáctý prázdninový projekt.Letos navštívíme podhůří chřibských 
lesů, tedy oblast, kde jsme na táboře ještě nebyli. 
Čeká nás rekreační středisko Dopravák, které se nachází ve známé rekreační oblasti Smraďavka. 
Svou atraktivní polohou v zalesněné oblasti v blízkosti hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích a 
zříceniny Cimburku nás láká za poznáním, turistikou, hrami a houbařením, rekreací, odpočinkem  a 
hlavně táborovou zábavou. 
Budeme bydlet opět v chatkách maximálně po čtyřech. Sportovně si budeme užívat na vlastním 
volejbalovém, tenisovém a fotbalovém hřišti. 
K dispozici nám bude místnost pro stolní tenis, kolotoč, pískoviště a venkovní bazén. 
Prostředí tábora je jako stvořené pro naše nezapomenutelné táborové hry! Čeká nás také výborná 
kuchyň a máme objednáno skvělé počasí. 
Přihlášení účastníci tábora obdrží podrobnější informace v červnu. 
KDY:   pondělí 11.srpna - pátek 22.srpna 2008 
KDE:   rekreační středisko "Dopravák" Buchlovice ( rekreační oblast Smraďavka) 
PRO KOHO: pro všechny od 7 - 15 let 
ZA KOLIK:    3 200,-Kč ( kdo dřív přijde a zaplatí, ten určitě jede!!!) 
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim, pojištění, ceny do soutěží, 
originální táborové tričko, … 
Přihlášky odevzdejte nebo odešlete na adresu: Mgr.Helena Vývodová, ZŠ Trnava 242, 763 18 Trnava, 
do konce března. Informace na telefonním čísle - 577 988 326;  e-mail: zstrn@zlinedu.cz 
Platba se provádí pouze na účet:  1409329359/0800 Česká spořitelna 
 variabilní symbol - rodné číslo dítěte 
(Kapacita tábora – 80 míst). 
 
                                                                                          Mgr. Helena Vývodová,  ředitelka školy 
  

MATEŘSKÁ  ŠKOLKA 
 
  U nás se stále něco děje 
V jedné známé písni se zpívá, že čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy. V naší mateřské 
škole čas běží ještě rychleji. Vždyť nedávno byl začátek školního roku a již nám na dveře ťukají 
Velikonoce. A právě začátek školního roku nebyl pro nás zrovna jednoduchý. Proto dovolte, 
abych se úvodem svého zamyšlení k němu vrátila. Jistě se každý z nás mnohokrát přesvědčil o 
platnosti Murphyho zákona „ může-li se něco pokazit, pokazí se to a může-li se pokazit více 
věcí, pak se pokazí ta, která napáchá co nejvíce škody.“ Když jsem poslední prázdninový týden, 
odpočatá a plná nových nápadů, přicházela k naší mateřské škole, nevítalo mě důvěrně známé 
ticho ještě prázdné školky, ale zvuk připomínající hukot vody u splavu. To co jsem uviděla uvnitř 
předčilo i nejhorší možné obavy. Voda, všude samá voda. V přízemí vše plavalo a stropem 
protékaly proudy vody. Škodnou byla prasklá zcela nenápadná hadička. Vzhledem k tomu, že 
letos jsme otvírali druhou třídu, snažili jsme se již před koncem školního roku vše pro nové děti 
připravit. Třída  byla vymalovaná, dle možností zařízená tak, aby se děti cítily dobře. A 
najednou bylo veškeré naše úsilí zničeno. Pláč by nám asi nebyl nic platný. Zbývala pouze 
práce, nekonečná práce. Naštěstí se našlo hodně ochotných lidí, kteří nám pomohli. Škody na 
hračkách, pomůckách a části zařízení se vyšplhaly k částce 90000 Kč. A to nemluvím o 
spotřebě energií při nepřetržitém topení a používání vysoušečů, o obnovení zničené malby a 
spoustě jiných položkách. První měsíc jsme měli provoz pouze v jedné třídě. Maminky na 
rodičovských dovolených nám vyšly vstříc a nechaly si děti doma po dobu, než jsme byli 
alespoň z nejhoršího venku. Dnes, po sedmi měsících, by nikdo neřekl, že se mateřskou školou 
prohnala voda. V horní třídě voní novotou stoly a židle, holčičky vaří v nové kuchyňce, barevné 



stojany na uložení hraček, jakož i divadélko a obchod pro tematické hry, to vše umocňuje 
radostnou atmosféru třídy. Stačí chvíli postát za dveřmi a dětské brebentění, výskání a smích 
nenechá nikoho na pochybách, že děti jsou tu spokojené. Ani pro ně nebyl začátek školního 
roku jednoduchý. Vzhledem k jejich věku, 2,5 – 4 roky, nesly odloučení od maminky velmi 
těžce. Právě na nich je vidět velký pokrok ať už v sebeobsluze, či v různých dovednostech a v 
soužití v kolektivu ostatních dětí. Vznikají nová přátelství, ba dokonce mezi sebou kují pikle. Se 
svou paní učitelkou Mgr. Janou Pivoňkovou se cítí v bezpečí. A když někdy ještě nějaká ta 
slzička ukápne, tak jenom proto, že se při odchodu domů nechtějí rozloučit se svou oblíbenou 
hračkou. Tady bych se zmínila o menším nedorozumění, ke kterému dochází ze strany 
maminek, které pobírají rodičovský příspěvek a chtějí současně docházet do zaměstnání. Ano, 
zákon jim toto umožňuje. Jejich děti však mohou pobývat v mateřské škole pět celých dnů v 
měsíci do tří let stáří dítěte a čtyři hodiny denně do čtyř let stáří dítěte. A právě v tomto spočívá 
nedokonalost zákona. Zákon totiž neuvádí, že pokud chce některá maminka využít možnosti jít 
pracovat, musí mít k ruce babičku, která dítě do školky přivede, nebo jej vyzvedne. Sama 
maminka, pokud pracuje alespoň na poloviční úvazek, to určitě v rozmezí čtyř hodin nestihne. 
Maminky se pak na nás zlobí, že nechceme umožnit pozdější vyzvedávání dětí, nebo dokonce 
sčítání hodin do průměru. Věřte, že to není žádný naschvál z naší strany. Pracovníci odboru 
sociálních dávek si dodržování tohoto zákona přísně kontrolují.  
A teď již scházím po schodišti bohatě zdobeném dětskými pracemi, abych Vám dala nahlédnout 
do dolní třídy našich velošků. Ve vestibulu je k vidění velikonoční výzdoba a koš s vyfouknutými 
vajíčky, které si děti budou zdobit. Ze třídy se ozývá zpěv a rytmické zvuky ve stylu tleskáme, 
pleskáme, dupeme. Velké děti se totiž opět po roce připravují na malou zahradní slavnost 
Vynášení zimy a vítání jara. Většina předškoláků, kterých je letos 17, zvládne společně s 
šikovnými mladšími kamarády i náročnější činnosti a výsledek bývá dost dobrý. Co však dobré 
není, jsou emoce vznikající kolem odkladu školní docházky. Všichni dobře víme, že učivo na 
základní škole je stále náročnější a kolikrát i sebešikovnější děti mají co dělat, aby dosáhly 
dobrých výsledků. Odklad školní docházky má umožnit dětem, které to potřebují, dozrát fyzicky 
a sociálně. Takto zralé dítě snadněji zvládá ostatní povinnosti, které se na něj po příchodu do 
základní školy nakupí. Je mi líto, že pro rodiče je závazný argument řečený u zápisu do 
základní školy, kde paní učitelky vidí děti velmi krátce. Zato rezolutně odmítají názor učitelek 
mateřské školy, které tráví s dítětem osm i devět hodin denně. Na městských mateřských 
školách jsou odklady běžnou záležitostí a rodiče je docela vítají. Děti, které v první třídě 
nestíhají s ostatními, vracejí základní školy zpět do mateřských škol. Vím, že na malé vesnické 
základní škole se taková věc nestane. Přesto bych prosila rodiče  nejen letošních předškoláků, 
aby vždy dobře zvážili co je pro jejich dítě dobré.  
Vždyť poslední slovo v této kauze je jen a jen Vaše. Já pouze dodávám, že někdy se pokazí i 
to, co se běžně pokazit nedá.  
Přeji Vám i Vaším dětem veselé Velikonoce a sluníčkovou náladu.   
    
                                                                                           Květáková Blanka,  učitelka MŠ 
Trnava                                                                                    
 

ZPRÁVY  SPORTOVNÍCH  KLUBŮ 
TJ SOKOL TRNAVA:  fotbalový oddíl 

V závěru roku 2007 proběhlo rozloučení s fotbalovou sezonou halovým 
silvestrovským fotbalovým turnajem s názvem O pohár starostky obce 
Trnava, který pořádáme ve spolupráci s Obecním úřadem v Trnavě. 
Letošního ročníku se zůčastnilo osm mužstev z toho šest trnavských (3 
družstva složené z hráčů sokolu Trnava a 3 rodinné družstva Bořutovi, 
FC Mikeš a Hanáčci). Jedinými netrnavskými mužstvy byla sousední 
Všemina s družstvem Mladcové. Vítězem turnaje se stalo družstvo 
Bořutů, které porazilo v napínavém finále družstvo FC Mikeš. Po novém 



roce jsme zahájili přípravu na jarní část sezóny. Příprava probíhá každý týden ve dnech úterý, 
pátek, sobota a neděle. Úterní, páteční a sobotní příprava se skládá z dvou částí a to nejprve 
kondiční a následně herní části v tělocvičně základní školy. Neděle jsou vyhrazeny přípravným 
přátelským zápasům na umělé trávě ve Zlíně nebo Otrokovicích. Do zimní přípravy se zapojilo 
celkem 25 hráčů. V součastné době jsme zahájili přípravu tradičního žákovského halového 
turnaje Stama cup 2008, který se uskuteční v sobotu 15.3.2008 od 8:00 v tělocvičně základní 
školy Trnava. Turnaje se jako obvykle zúčastní 6 žákovských fotbalových družstev z Trnavy a 
okolí. Předposlední víkend v březnu již začíná i jarní část sezóny pro družstvo mužů 
mistrovským zápasem se Spytihněví. Toto utkání se uskuteční v neděli 23.3.2008 v 15:00 hodin 
na hřišti v Trnavě. Za celé vedení i hráče sokolu Trnava si Vás dovoluji pozvat na obě tyto 
sportovní akce. Věříme, že našim hráčům připravíte nejméně stejně dobrou diváckou kulisu 
jako tomu bylo v průběhu podzimní části soutěže. Těšíme se na Vás. 

 
Za TJ Sokol Trnava – Ing. Michal Špaček 

 
TJ    SOKOL TRNAVA - ROZLOSOVÁNÍ  JARO 2008 

ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR 
 
13. KOLO    NE  6. 4.           13:00  TRNAVA –  ÚJEZD 
14. KOLO    NE  13. 4.         14:30  MYSLOČOVICE -  TRNAVA 
15. KOLO    NE  20. 4.         13:30  TRNAVA   -  VIZOVICE 
16. KOLO    SO  26. 4.         14:30  MLADCOVÁ  -  TRNAVA 
17. KOLO    NE  4. 5.           13:30  TRNAVA  -  SLOPNÉ 
18. KOLO    SO  10. 5.         14:00  BRATŘEJOV  - TRNAVA 
19. KOLO    NE  18. 5.         13:30  TRNAVA    -  LUDKOVICE  
20. KOLO    NE  25. 5.         14:30  BYLNICE   -  TRNAVA 
21. KOLO    SO  31. 5.         14:00  FRYŠTÁK -  TRNAVA 
22. KOLO    NE  8. 6.           13:30  TRNAVA - PŘÍLUKY 
12.KOLO     NE  15. 6.         10:00  MALENOVICE - TRNAVA   
 
NÁHRADNÍ TERMÍNY:       ST       16.4. 2008     17:00 
                                                  ČT        1.5. 2008      16:30 
                                                  ČT        8.5. 2008      16:30 
                                                  ST        28.5.2008      17:00 
 

OKRESNÍ SOUTĚŽ – DOROST- SKUPINA - A 
 

11. KOLO    NE          6.4.          13:30          KUDLOV  -  TRNAVA 
12. KOLO    SO         12.4.         16:30          TRNAVA  - TLUMAČOV 
13. KOLO    NE         20.4.         10:00          VŠEMINA – TRNAVA 
14. KOLO    SO         26.4.         16:30          TRNAVA – ZÁDVEŘICE 
15. KOLO    SO          3.5.          16:30          KAŠAVA -  TRNAVA 
16. KOLO    SO         10.5.         16:30          TRNAVA – BŘEZOVÁ 
17. KOLO   NE          18.5          13:30          JAROSLAVICE – TRNAVA 
18. KOLO   SO          24.5          16:30          TRNAVA - ŽERANOVICE 
   
NÁHRADNÍ TERMÍNY:       ST       16.4. 2008     17:00 
                                                  ČT        1.5. 2008      16:30 
                                                  ČT        8.5. 2008      16:30 
                                                  ST        28.5.2008      17:00 
 
            DOMÁCÍ UTKÁNÍ SE HRAJÍ NA HŘIŠTI V NEUBUZI ! 



 
IV. TŘÍDA – SKUPINA – A- MUŽI 

 
13. KOLO    NE         23.3.          15:00          TRNAVA – SPYTIHNĚV   B 
14. KOLO    NE         30.3.          10:30          HVOZDNÁ  B -  TRNAVA 
15. KOLO    NE          6.4.           16:00          TRNAVA   -  NESLYŠÍCÍ 
16. KOLO    NE         13.4.          10:00          VESELÁ   B -  TRNAVA 
17. KOLO    NE         20.4.          16:30          TRNAVA  - LOUKY   B 
18. KOLO    NE         27.4.          16:30          DOUBRAVY  - TRNAVA 
19. KOLO    NE          4.5.           16:30          TRNAVA    -  VLČKOVÁ  
20. KOLO    NE         11.5.          16:30          KUDLOV   -  TRNAVA 
21. KOLO    NE         18.5.          16:30          TRNAVA - LHOTA U MALEN. 
22. KOLO    NE         25.5.          16:30          VŠEMINA – TRNAVA 
12. KOLO    NE          1.6.           16:30          TRNAVA – MYSLOČOVICE B   
 
NÁHRADNÍ TERMÍNY:       ST       16.4. 2008     17:00 
                                                  ČT        1.5. 2008      16:30 
                                                  ČT        8.5. 2008      16:30 
                                                  ST        28.5.2008      17:00 
 
 
Střelecký klub Trnava 
Úvodem Vás seznámíme s činností Střeleckého klubu. Klub se pravidelně zúčastňuje 
republikových závodů 1. a 2. stupně. Poprvé se také koná na Zlínském kraji střelecká liga 
mládeže. Ta se skládá ze 4 závodů a finále. Závody pořádají kluby, které se věnují mládeži, a 
mají na to materiální a technické zázemí. Jsou to Nivnice, Uherský Ostroh, Uherský Brod a 
Březolupy. V této konkurenci se nám daří, ale je předčasné hodnotit, když finále je až koncem 
dubna.  
Naší sezónu jsme započali 3.11.2007 závodem v Neplachovicích u Opavy. Tento závod byl 
zároveň přeborem Moravskoslezského kraje. Silné konkurenci klubů z Ostravy, Opavy, Bruntálu 
a jiných týmů ze severu Moravy jsme se umístili takto: Marek Soukup- 1. místo, Adam 
Páleniček – 2. místo, Jakub Stříž – 4. místo, Jiří Katrńák -5. místo. 
Další závod byl 1.12.2007 v Poličné u Valašského Meziřící a to Mikulášská cena mládeže. Tam 
jsme bodovali následovně: Jiří Válek – 1. místo, Adam Páleniček – 1. místo, Marek Soukup – 3. 
místo, Jiří Katrňák -11. místo, Pavel Vyvlečka – 12. místo. 
Potom se rozjela „naše“ krajská liga.  První závod byl v Uherském Ostrohu s následujícími 
výsledky: Jiří Válek – 2. místo, Jakub Stříž – 9. místo, Jiří Katrňák – 11. místo, Pavel Vyvlečka – 
17. místo. 
Druhý závod se konal v Březolupech, kde jsme se umístili takto: Jiří Válek- 4.místo, Pavel 
Vyvlečka – 4.místo, Jiří Katrňák – 5 místo. Jakub Stříž – 11. místo, Marek Bořuta- 5.místo. 
Třetí závod byl v Uherském Brodě, kde byl Jiří  Katrňák 4. a Pavel Vyvlečka 7. 
Mezi tím jsme si odskočili do Neplachovic na Neplachovickou “30“. Kde naši borci bodovali 
takto: Jiří Válek -1.místo, Jakub Stříž – 5.místo, Jiří Katrňák 6.místo. 
 Také se musíme zmínit o střelcích ze vzduchové pistole, kterou střílí Marek Bořuta, Adam 
Páleniček a Marek Soukup. Marek Bořuta se zúčastnil dvou závodů, Adam a Marek jednoho 
závodu. Ti to borci teprve začínají, ale určitě o nich uslyšíte. Zvláště o Markovi Bořutovi, který 
se neustále zlepšuje.  
 Naše sezóna teprve vrcholí, tak je předčasné hodnotit. Teprve nás čekají nejdůležitější závody 
a to koncem března MČR. AVZO v Hanušovicích a koncem dubna finále krajské ligy.  
 Také jsme zaslali dvě nominace na MČR Českého Střeleckého Svazu. Toto mistrovství není 
otevřené, ale je jen na pozvání pro ty nejlepší. Nominováni se musí zúčastnit co největšího 
počtu závodů, z kterých se počítá průměr, a jen ti nejlepší jsou pozváni a rozdají si to mezi 



sebou. Toto mistrovství se koná začátkem dubna v Praze. Tak uvidíme jak dopadnem, držte 
nám palce. 
Nakonec bychom chtěli poděkovat, jak Obecnímu úřadu Trnava za podporu, tak všem, kteří 
nám jakkoliv pomáhají. Také rodičům za případný odvoz tam i zpět na závody. 
 
                                                                           Za Střelecký klub: Radek Soukup 
    
      

POZVÁNÍ  NA  KULTURU  A  SPORT 
 Stavění  a kácení máje – květen  
 Zveme všechny rodiče, prarodiče, přátele a známé na BESÍDKU KE DNI MATEK, která 

se bude konat v pátek 9.5.2008 v 16,30 hodin v tělocvičně naší základní školy. 
 V měsíci květnu nás opět se svým divadlem navštíví ochotníci z Kroměříže 
 31.5.2008 pořádají hasiči pouťovou zábavu v tělocvičně ZŠ – hraje skupina SÁRA 
 V měsíci květnu se uskuteční vítání občánků 

 
KONČINY 2.2.2008 

 
 



 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Letos jsme uspořádali osmý ročník Tříkrálové sbírky, která od r. 2000 našla své místo v srdcích 
mnoha lidí. Charita získává nejen potřebné peníze na pomoc lidí v nouzi, ale  daří se jí i 
formovat myšlení lidí k charitativnímu cítění a solidaritě. Tato sbírka je největší dobrovolnickou 
akcí v České republice. 
Jak víte, vybralo se u nás v Trnavě 39.426,- Kč, v Podkopné Lhotě 10.970,- Kč, takže celkem 
bylo odesláno 50.396,- Kč. Česká charita děkuje všem králům, královnám, vedoucím skupinek, 
kteří obcházením domácností získali peníze pro všechny tolik potřebné. 
Jak probíhá samotná sbírka ? V dostatečném předstihu je nutné o sbírce informovat starostku 
obce, že na území obce bude sbírka probíhat. V předstihu musí být distribuovány letáky a také 
o všem informujeme na TKR. Starostka před samotnou sbírkou zapečetí jednotlivé  
pokladničky. Každý vedoucí skupinky má prokazatelnou průkazku totožnou s číslem 
pokladničky. Po skončení akce se sejdou všichni vedoucí na obecním úřadě, kde se 
pokladničky rozpečetí a hotovost se spočítá. O všem se vede evidence. Vybrané peníze jsou 
poštovní poukázkou odeslány na Charitu České republiky do Prahy. 
Ještě jednou děkujeme paní Zbrankové J., vedoucím skupinek p. L. Stédlové, J. Bečicové,  
P. Džubinské, Ing. J. Škrabanovi, V. Hanulíkovi, kteří podpořili toto charitativní dílo. Děkujeme 
za vlídné přijetí a příspěvky do kasiček. 
                                                                                                                   Farní charita Trnava 
 
 
 
 



ZPRÁVY  OBECNÍHO  ÚŘADU 
 
INFORMACE pro občany: 
 

• Od 1.2.2008 je na OÚ v Trnavě v provozu CZECH  POINT- český podací informační 
národní terminál.  

Můžete zde získat na počkání  :       
výpisy z rejstříku trestů                          za poplatek 50,- Kč                                                                    
výpisy z katastru nemovitostí                za poplatek 100,- Kč první strana a 50,- každá další  
výpisy z obchodního rejstříku 
výpisy ze živnostenského rejstříku   
 

• Od 1.2.2008 vybíráme poplatky za psy   /100 ,- Kč za jednoho psa/  
           a kabelovou televizi ve výši 900,- Kč za rok 2008 
 

• Od 1.2.2008 uzavíráme smlouvy na hrobová místa a vybíráme poplatky za 
pronájem  hrobových míst na 10 let 

Jednohrob     do 4m2                             600,- Kč/10 let 
Dvojhrob        do 6m2                             800,- Kč 
Trojhrob         do 8m2                          1.000,- Kč 
Čtyřhrob        do 10 m2                        1.200,- Kč 
Hrobka           do 4 m2                          1.000,- Kč 
Hrobka           do 8m2                           1.800,- Kč 
Hrobka           do 12m2                         2.600,- Kč 
 

• Od 1.4.2008 budeme vybírat poplatky za  svoz odpadků ve výši 350,- Kč na 
jednoho poplatníka. Z důvodu vysokých nákladů na svoz odpadků nebude 
poskytována sleva za včasnou úhradu poplatku. 

 
  
  
 
 
JAKÉ SLUŽBY DÁLE POSKYTUJEME NA OÚ 
 
 
AGENDA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ /přijímání žádostí, ohlášení ztráty, odcizení OP, příjem 
nalezených OP apod./ 
 
AGENDA KOLEM UZAVÍRÁNÍ SŇATKU   
 
PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ  /rodný, oddací, úmrtní list/ 
 
ŽÁDOSTI O OSVĚDČENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ 
 
ŽÁDOSTI O ZMĚNU JMÉNA NEBO PŘÍJMENÍ 
 
ZÁPISY O URČENÍ OTCOVSTVÍ /souhlasným prohlášením rodičů/ 
 
POTVRZENÍ O SKUTEČNOSTECH ZAPSANÝCH V MATRIČNÍCH KNIHÁCH 
 



ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ PLNÉ MOCI      
 
ÚŘEDNÍ OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A KOPIÍ LISTIN  
 
 
POSTUP PŘÍ ZMĚNĚ TRVALÉHO POBYTU: 
 
Přihlášení na  úřadu v místě nového TP, odhlašování se neprovádí. 
 
 
PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 
 
Poslední etapa výměny občanských průkazů:      
OP vydané 1.1.1999 do 31.12.2003  pozbývají platnosti   31.12.2008.     
 

KRONIKA OBCE 

MATRIKA: 
K 31. 12. 2007 jsme v Trnavě měli 1 138 obyvatel, z toho 572 mužů a 560 žen. 
 
Narodila se: Urbanová Kristýna č.p. 98 – 11. 1. 2008 
Sňatky:  Kašpárek Martin č. p. 30  - 2. 2. 2008 
               Houšťová Petra 

             Ďuračková Marie č. 211 – 1. 3. 2008  
             Hána Pavel 
 
Zemřel: Sulík Zdeněk č. 8  - 3. 3. 2008  
 
V roce 2007: 
-se narodilo 11 dětí     (5 chlapců a 6 dívek) 
- zemřelo 8 občanů   (4 muži – průměrný věk 75 let a 4 ženy –průměrný věk 83 let)  
 

- přistěhovalo se 13 občanů, 16 se odstěhovalo 
- v rámci Trnavy změnilo bydliště 9 občanů 

 
 
 

  Velikonoční zvyky a obyčeje 
Po modrém pondělí, žlutém úterý přichází v tomto týdnu škaredá středa. Říkalo se jí také sazometná, 
protože se vymetaly komíny. Tento den se nesmíte škaredit a mračit,jinak se budete mračit po všechny 
středy v roce. 



Zelený čtvrtek – kostelní zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy. Znovu zazní až na Bílou sobotu. 
Podle tradice, když zazní zvony naposledy, máte si zacinkat s penězi, aby se vás držely celý rok. Někde 
se zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.  
Velký pátek – vstávalo se před východem slunce, lidé se chodili mýt do potoka, aby se chránili před 
nemocemi. Nehýbalo se zemí, nepracovalo se na poli, v sadu, nepralo se prádlo. 
Bílá sobota – Oheň se světil před kostelem a v mnoha vsích se doma muselo uhasit ohniště a oheň se 
znovu zažehl ve stavení novým polínkem, které bylo posvěceno před kostelem. Uklízely a bílily se 
obydlí.  
Celý týden před velikonočním pondělím  procházeli vesnicí klabáči s klabačkama a řechtačkama. 
 
Uzávěrka trnavského zpravodaje :  15. 6. 2008.   Po tomto datu další příspěvky nemohou 
být zveřejněny. 
S názory přispěvatelů se redakční rada obecního zastupitelstva nemusí ztotožňovat. 
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ – čtvrtletník, vydávaný Obecním úřadem Trnava, PSČ 763 18 
Příspěvky do zpravodaje je možno zasílat na:   outrnava@avonet.cz   
nebo    shanulik@seznam.cz 
Náklad: 380 výtisků.   MK ČR E 130022 
Grafická úprava: 
Tisk: 
NEPRODEJNÉ 
 


