
 

 

 

 

 

květen 2018 / XXVIII. ročník / vydává obec Trnava, Zlínský kraj 

 
Příběh o mlynáři a hedvábí 
 
Marcela Vymyslická je majitelka luxusního krejčovství MarVa de Luxe, ale také malířka a módní návrhářka. Její 
kořeny sahají až do naší překrásné Trnavy a její příběh o cestě za hedvábím vás dojme i inspiruje. 
Když se řekne Trnava, vybaví se mi v hlavě můj dědeček, který byl místním mlynářem a své řemeslo miloval nade 
vše. Byl to muž, který dělal svou práci poctivě, zručně a se všemi jednal čestně a vstřícně. Ctil řemeslo, ctil sliby. 
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A ve mně koluje jeho moravská krev, která mě dovedla až k mé vášni – k pravému hedvábí.  
Dlouhá léta jsem hledala cestu i směr, až jsem se zamilovala do tohoto smyslného přírodního materiálu, který vás 
okouzlí i pohladí. Otevřela jsem si vlastní krejčovství, abych ze 100% hedvábí ručně vyráběla elegantní šaty i 
romantické spodní prádlo nebo župany. Pro náročné ženy i stylové muže. Bez neustálého vzdělávání a bez podpory 
mé úžasné rodiny by se ale můj sen nesplnil. Jestli jsem se něco naučila, tak se nikdy nevzdávat a bojovat ze všech sil.  
Mé krejčovství má nyní své věrné klienty, pořádám kurzy šití pro veřejnost, organizuju vlastní módní přehlídky, ale 
také se mé obrazy a tvorba z hedvábí objevují na nejrůznějších výstavách. Stejně jako můj děda si i já vážím své 
práce, svého řemesla a snažím se ho dělat srdcem. Pokud vás zajímá ono kouzelné hedvábí a také má tvorba, tak vás 
ráda uvidím na mé jarní módní přehlídce 27.4.2018 v Ostravě. 
Kdykoliv vás s radostí uvítám ve své krejčovské dílně, kde pocítíte dotyk jemného hedvábí, nebo rovnou 
prozkoumejte můj život pod mořskou hladinou na www.marvadeluxe.cz.  

Vaše Marcela Vymyslická. 

 

PPO Trnava je podporován Ministerstvem pro životní prostředí ČR 

Protipovodňová ochrana obce Trnava 
Již dva roky se snažíme získat pozemky pro výstavbu Protipovodňových 
opatření naší obce pomocí suchý poldrů, respektive nádrží, které zachytí 
přívalové srážky a ty následně po dobu 48 hodin odtékají z akumulačního 
prostoru. Bohužel se nám nedaří získat všechny pozemky, které jsou pro 
výstavbu nutné. Proto „prosím“ občany naší obce, aby ještě zvážili svůj odmítavý postoj. Myslím si, že kompenzace, 
které obec nabízí jsou více než výhodné a nebráníme se ani finančním kompenzacím. 

Suchá nádrž 1 - Dvořisko 
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Suchá nádrž 2 – pod Uhličným 

 

 Suchá nádrž 3 - Luhy 
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Suchá nádrž 4 – pod Bařinami 

 

Zásobování obce Trnava pitnou vodou 

Někdy v roce 2010-2011 proběhla anketa, 
prostřednictvím našeho zpravodaje, zda má či nemá 
obec usilovat o vodovod. Ze 400 ankentních lístků 
se vrátilo s bídou 30 kusů, vesměs s negativními 
odpovědmi a dokonce některé přímo urážely 
starostku obce. Nicméně rok se s rokem sešel a dalo 
by se říct, uplynulo hodně vody, ale vlastně 
neuplynulo, protože je sucho. Řešení se nabízí hned 
několik. V roce 1994 objednal tehdejší Okresní úřad 
ve Zlíně studii „Všemina, Trnava, Podkopná Lhota 
– hydrogeologická studie“. Studie uvádí, že 
v Trnavě je nutné zajistit zdroj podzemní vody o 
vydatnosti minimálně 2,5 l/s a navrhují se vyhloubit 
dva hydrogeologické vrty v lokalitě Hořansko, nad 
točnou autobusů. Minimální hloubka vrtu by měla 
být 130 m.  
Další možnost napojení Trnavy na vodovod je přes 
firmu Veolia a to na vodní zdroj Sirákov ze 
Všeminy. Vzdálenost vzdušnou čarou cca 3 km 
nebo napojení na úpravnu vody Klečůvka, 
vzdálenost vzdušnou čarou cca 7 km.  
 
V návaznosti na prohlubující se vláhový deficit a 
narůstající problémy se suchem rozhodlo  
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Ministerstvo životního prostředí spustit v pořadí druhou průběžnou výzvu (do 18.12. 2020) zaměřující se průzkum, 
posílení a budování zdrojů pitné vody v obcích s vlastním vodovodem. Podporovanou aktivitou je realizace 
průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva. V zastupitelstvu obce bylo 
rozhodnuto o připojení se žádostí o dotaci na průzkumné vrty a vodovodu. 

 

Zásobování obce Trnava pitnou vodou – spolupráce občanů 

Vážení spoluobčané, aby vůbec bylo možno žádat o dotaci na zásobování 
obyvatel pitnou vodu je dobré, aby obec měla provedený průzkum o stavu vody 
ve vašich studnách.  Ve Zpravodaji je vložen formulář. Prosím Vás, aby co 
nejvíce z Vás ho vyplnilo a odevzdalo na O.Ú.. Formulář vhoďte do obecní 
schránky, předejte na podatelně nebo pošlete na outrnava@avonet.cz. Do 
formuláře neuvádějte žádné osobní údaje, pouze číslo popisné nebo stačí uvést 
pouze lokalitu (U Lipek apod.) a zakřížkujte některé z uvedených možností. 
 

Trnava zavádí Mobilní rozhlas 
 
Zaregistrujte se do služby Mobilní rozhlas. Následně budete ZDARMA dostávat všechny důležité informace. 
Vážení občané, 
pro zlepšení informovanosti občanů zavádíme v Trnavě novou službu – Mobilní rozhlas. 
Díky ní budete včas informováni o všem, co je pro vás důležité, pomocí různých informačních kanálů.Zaregistrujte se, 
vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail. Následně budete 
ZDARMA dostávat: 
SMS zprávy, e-maily, zprávy do aplikace o důležitých 
aktualitách – upozornění na odstávky energií, upozornění na 
uzavírky silnic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. 
Zapojte se do naší moderní formy komunikace a buďte v 
obraze. 
Jak se mohu zaregistrovat? 
online přes registrační formulář - trnavazlin.mobilnirozhlas.cz 
vyplněním registračního lístku u nás na úřadě 

 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 

Vážení spoluobčané, 
chtěl bych touto cestou všechny upozornit, že pálení trávy a větví, či jiného materiálu na pozemcích je podle nového 
občanského zákoníku  § 1013 omezeno, rovněž tak volný pohyb psů. Nechceme jako obec vydávat vyhlášku se 
zákazem pálení a volného pohybu psů v obci. Pokud občan nedodržuje zákony, není ani předpoklad, že by dodržoval 
vyhlášku obce. Uvádím citaci tohoto zákona a doufám, že dodržování zákonů je nám všem vlastní. 
Nový občanský zákoník § 1013 
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně 
omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného 
vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní 
důvod. 
Dále upozorňujeme občany i chataře, aby respektovali ustanovení Občanského zákoníku § 1013 při pálení 
rostlinného odpadu na otevřených ohništích. 
Žádáme, abyste tuto činnost omezili v dubnu až říjnu na dobu 8.00 hod až 18.00 hod mimo neděli a svátky; 
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v listopadu až březnu na dobu 8.00 hod až 16.00 hod, rovněž mimo neděli a svátky. 
Zachovávejte zvláště ohled na obtěžování spoluobčanů kouřem. Je v zájmu nás všech, abychom si chránili přírodu a 
udržovali pořádek v naší obci. Buďme ohleduplní nejen k přírodě, ale i sami k sobě navzájem. 
Poznámka: 
Rostlinný odpad - tráva, seno, zbytky rostlin, listí ze stromů - vše lze kompostovat, případně spálit za příznivého větru 
a počasí, vždy v malém množství, aby nedošlo k požáru (nepálit ve večerních a nočních hodinách) 
Větve ze stromů, dřevěný materiál - lze rozdrtit a dát do kompostu, také možné za příznivého větru a počasí spálit, za 
dodržení výše uvedených podmínek.  
 
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez 
dozoru pohybují  po veřejných prostranstvích, ohrožují  a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a 
poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, důrazně žádáme majitele psů, aby se o své psy náležitě starali. 
JSTE MAJITELEM PSA?   ZNÁTE SVÉ POVINNOSTI?  
Podle nového občanského zákoníku není již pes věcí, ale živým tvorem -  § 494 NOZ  stanoví, že živé zvíře má 
zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný tvor. 
Pokud zvíře způsobí škodu, pak podle ust. § 2933 NOZ škodu nahradí vlastník, ať již bylo zvíře pod jeho dohledem 
nebo pod dohledem jiné osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo 
svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně.  
Základní pravidla,která by majitelé psů měli respektovat: 
• přihlásit psa na úřadu podle trvalého bydliště majitele • platit poplatek za psa • označit psa známkou •  zabránit 
obtěžování jiných osob a zvířat • uklízet na veřejných prostranstvích psí výkaly • dbát na pravidelné očkování proti 
vzteklině • v případě zranění člověka zajistit neprodleně veterinární vyšetření psa . 

HZS ZLÍNSKÝ KRAJ - Evidence pálení 

Po kliknutí na následující odkaz paleni.izscr.cz budete přesměrováni na stránky, kde můžete zadat pálení. Informace o 
Vámi ohlášeném pálení budou automaticky přenášeny na operační středisko HZS Zlínského kraje, které tímto bere 
Vaši ohlášku na vědomí. Pro správnou funkčnost aplikace použijte prosím prohlížeč Internet Explorer nebo Mozillu 
Firefox. 
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením 
požáru. 
Právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný materiál http: //www.hzscr.cz/hzs-
zlinskeho-kraje.aspx 
V případě, že nemáte možnost zadat pálení výše uvedeným způsobem, můžete jako náhradní způsob volat telefonní 
číslo 950 670 222. 
Pokud pálíte opakovaně, máte možnost prostřednictvím registrovaného účtu jednoduše zadávat více pálení v různých 
Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Potřebné kontaktní údaje, při opakovaném 
pálení, jsou již vyplněny z registračních údajů. Zde také můžete upravovat již zadaná pálení. 
Pokud dojde k jakýmkoliv změnám ve Vámi ohlášeném pálení, informujte telefonicky krajské operační a informační 
středisko HZS ZLK na telefonu 950 670 222. 

EVIDENCE PÁLENÍ: http://www.trnava.cz/ 

Stavební akce podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2017 

 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Rekonstrukce 
mostu pod Horní 
točnou 

5.519.264,- 3.500.000,- 2.019.264 

 



Trnavský zpravodaj 

Stránka | 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební akce podporované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2018 4.506.530,- 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Sběrný dvůr Trnava 4.506.530,- 3.830.550,- 675.979,-  

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Trnava-oprava 
místní komunikace 

946.461,- 473.230,- 473.231,- 
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Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Sociální byt 
v bytovém domě 
č.p.317 

1.599.226,- 1.439.304,- 159.922,-  

¨ 

V průběhu letních měsíců bude do naší obce dodáno 290 ks velkoobjemových kompostérů a štěpkovač tažený 
za osobním automobilem. 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Kompostéry 1.315.000,- 920.000,- 395.000,-  
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Stavební akce podporované Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2018 

 

 

 

Stavební akce podporované Zlínským krajem v roce 2018 

 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Tělocvična ZŠ-
oprava elektro a 
ozvučení 

1.263.409,- 631.000,- 632.409,- 

 

Reflexní samolepky 

Naše obec ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR instalovala 
zásobník reflexních samolepek, které si mohou pěší směrem do Slušovic nalepit 
na svůj oděv a tím splnit zákonnou povinnost. Součástí je i malý odpadkový koš 
na papírky ze samolepek. Na reflexní prvek lze umístnit reklamu místních 
podnikatelů nebo sdružení.  

 

Kabelová televice – informace  

Vážení občané, asi se ptáte, proč neslyšíte zvukový podkres na obecním infokanálu kabelové televize? Je to díky 
Zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) požaduje 
jednorázový správní poplatek ve výši 20.000,-Kč a k tomu Ochranný svaz autorský požaduje poplatek z autorských 
práv ve výši 3.780,44 Kč/měsíc. 
Dále se ptáte, proč na našich www.trnava.cz stránkách nejede smyčka infokanálu. Odpověď je opět stejná, díky 
drakonickému uplatňování zákona požaduje RRTV správní poplatek za licenci ve výši 90.000,-Kč/5let.  
Vážení občané, jistě uznáte, že tyto poplatky by jsme museli zahrnout do celkových poplatků za kabelovou televizi a 

Akce Celkový náklad Dotace Vlastní 
Rekonstrukce 
chodníků na místním 
hřbitově  

1.114.016,- 700.000,- 414.016,-  
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to nechceme. Možná bych RRTV poradil, aby se místo vydírání malých obcí, soustředili na hrubé přešlapy ve 
zpravodajství. Asi takto jsou podporovány malé obce, udělejte si prosím obrázek sami.  

Další věcí je přechod na vysílání DBV-T2. Zrušené programy ČT D a ČT Sport se v průběhu měsíce května vrátí, ale 
v tom by to byl čert, aby se to nezkomplikovalo. Vysílané programy jsou nyní poskytovány pouze v „balíčcích“ tzv. 
multiplexech a k čemu nedošlo. Již si nelze vybíra jednotlivé programy, ale musíte si vybrat celý balíček, i když vás 
zbytek programů nezajímá. No a když už děláme balíčky, tak zdražíme. Na základě výše uvedeného jsme se rozhodli 
zrušit nejdražší balíček, digitální multiplex 5, tedy Nova Sport 1 a Eurosport. 
Naštěstí se blýská na lepší časy a díky rozhodnutí vlády pana Bohuslava Sobotky bude u nás zavedeno vysílání DBV-
T2 do konce roku 2021, ale dle dostupných informaci jsou naše televize připraveny a rozhodnuty přejít na vysílání 
DBV-T2 do konce roku 2019. Co to znamená pro nás? Postupně se budou programy rušit a tím pádem kabelové 
vysílání v současné podobě nebude mít smysl. Vzhledem k letitosti kabelů a rozvodných skříní a astronomických 
nákladů na provoz kabelovky, již nyní přemýšlejte, jakým způsobem zajistíte 
TV příjem ve své domácnosti.  

 
Úklid parku před ZŠ – Klub důchodců při O.Ú. Trnava 

Chtěl bych poděkovat všem „důchodcům“, kteří se zúčastnili dne 2.5.2018 
jarního úklidu parku před Základní školou. O. Ú. děkuje všem.  

 
IV. Ročník hokejového turnaje o pohár Mikroregionu Slušovicko 

V sobotu dne 17.3.2018 se odehrál hokejový turnaj O putovní pohár Mikroregionu Slušovicko. Po nervydrásajících 
zápasech naši borci získali 4. místo, stejně, jako v minulém ročníku. Záštitu nad turnajem převzal hejtman Zlínského 
kraje pan Jiří Čunek. Děkujemem za výbornou společnou reprezentaci našich obcí. 

 

  Nezaměstnanost v obci Trnava:    
       prosinec 2017 - březen 2018 

Měsíc 
evidovaní 
uchazeči 

podíl nezam.      
v % 

Prosinec 2017 21 2,24 
Leden 21 2,38 
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Únor 19 2,11 
Březen 29 3,51 

   
Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování bytových domů v IROP 

Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP 
vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Žádosti o 
podporu je možné podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29. 
11. 2019. 
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory v bytových 
domech II., ve které byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu 
loňského roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst počtu podávaných 
žádostí o podporu i nárůst objemnějších projektů. Celkem bylo v 37. výzvě 
předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč z EFRR a 

nyní probíhá vyhodnocování podaných projektů. Podpora v této výzvě oslovila 
vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek ve 423 městech a 
obcích České republiky. O největší objem podpory zažádala společenství 
vlastníků jednotek (1,53 mld. Kč) a obce (865 mil. Kč). Nejaktivnější byli 
žadatelé v Moravskoslezském kraji (téměř 17,5 % předložených žádostí), dále 
ve Středočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji (každý kraj měl téměř 10% 
zastoupení). 
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje tepla byly od června loňského roku 
nabídnuty také příznivější podmínky pro čerpání podpory na plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. 
Z předložených projektů je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem. 
Počet proplacených projektů překročil na konci loňského roku první stovku a na proplacení v lednu čekalo dalších 160 
projektů, u kterých byla fyzicky ukončena realizace. Mezi největší vyplacené žádosti patří např. projekty měst Frýdku-
Místku, Hronova nebo Tábora. Z ostatních proplacených projektů lze jmenovat např. zateplení a výměny oken a 
vstupních dveří v bytovém domě o 48 bytových jednotkách v Otrokovicích, nebo zateplení dvou bytových domů o 22 
bytech v Kralovicích na Plzeňsku.  
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových družstev, která sice nejsou výhradním vlastníkem bytového 
domu, ale v souladu s národní legislativou vykonávají funkci správce bytového domu do doby založení společenství 
vlastníků jednotek. Aktuálně se pro tato družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory za celý bytový dům. Pro 
společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla nově možnost v určitých případech podat žádost o podporu 
mimo režim veřejné podpory a de minimis. U projektů mimo režim veřejné podpory podle blokových výjimek (dle 
Nařízení Komise 651/2014) došlo také k rozšíření způsobilých výdajů. Byl také zredukován počet povinně 
naplňovaných indikátorů – nově hodnoty indikátorů „Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních 
částic v rámci podpořených projektů“ a „Výroba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou vyhodnocovány pouze na 
úrovni Řídicího orgánu za celou výzvu a nebudou uváděny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky pro bytové domy, které jsou kulturní památkou 
nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy může být vzhledem k památkové 
ochraně obtížné provést kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie, a proto 
v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových 
požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového 
domu. Tuto možnost zatím využily vlastníci památkově chráněných bytových domů v centru Plzně nebo Kutné Hory. 
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III. naleznete na webu IROP.  
„webu IROP“ vložit odkaz: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-
uspory-v-bytovych-domech-III) Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální 
rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP. „regionálních pracovištích Centra pro regionální 
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rozvoj České republiky“ vložit odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/ 
BD Uničov - Snížení energetické náročnosti, dotace 1 301 329,- Kč 
Zateplení BD - Poštovní 667, Horní Slavkov, dotace 658 819,- Kč 

Proč je důležité třídit staré elektro?  

Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás 
zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo 
nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud 
ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých 
separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.  
Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz.  
Věděli jste, že: 
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice? 
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 
2005?  
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,89 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní 
rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na osobu. 
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné 
množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností. 
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců? 
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu 
baterií? Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů 
koupí elektronickou hračku jednou za rok. 
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů 
CO2? Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, 
který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.   

Co patří do červených kontejnerů? 
• mobilní telefony, vysílačky, navigace; 

• přehrávače mp3, diskmany, rádia; 

• notebooky, klávesnice, myši; 

• baterie a nabíječky, 

• kalkulačky, budíky; 

• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti; 

• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, 

toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné 

konvice aj.);  

• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky; 

• žehličky, ruční vysavače; 

• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 

centimetrů. 
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Jak se žílo v Trnavě - Recep z Lechnerova mlýna 

Podařilo se nám získat kuchařku, která patřila poslednímu mlynáři v Trnavě, Josefu Lechnerovi. Kuchařku nám 
zapůjčila paní Marcela Výmyslická, vnučka Josefa Lechnera. Co vyhledala o Lechnerově mlýnu paní Mgr. Kamila 
Nečasová ve Státním okresním archivu na Klečůvce se dočtete níže. 
 
Již na indikační skice Trnavy z roku 1829 je patrný z říčky Trnávky vybíhající náhon a na něm mlýn. Z archivních 
pramenů víme, že místní mlýn č. p. 9 patřil roku 1855 zdejšímu starostovi Josefu Bednaříkovi. Živnostenský rejstřík 
zaznamenává roku 1896 vydání koncese na mlýn č. p. 9 dalšímu starostovi Trnavy Františku Rafajovi, který podnikal 
také v jiných oborech. V roce 1908 požádal František Rafaja úřady o rozšíření koncese, o povolení zřízení vodní pily 
pro svou potřebu, a jeho žádosti bylo vyhověno. Živnost na uvedeném mlýně byla za majitele Janušky přerušena. 
Podle záznamů ve Vodní knize, vedené Okresním úřadem ve Zlíně, byl dalším nájemcem mlýna Jan Jaška z Kašavy, 
který v letech 1924–1932 provozoval mlynařství i pilařství a vodní dílo zvelebil postavením nového jezu na řece 
Trnávce. Mlýn koupil někdy na počátku 30. let 20. století v exekuční dražbě Karel Červenka z Podkopné Lhoty, který 
nechal vodní dílo zrekonstruovat a zapsat do vodní knihy. Koncesi na provozování získali v následujících letech Josef 
Škrob (1934–1936), mlynářství a pilařství, František Vinklárek (1936–1940), mlynářství, a Josef Lechner (1940–
1950), který zde provozoval už pouze pilařství. 

Vážení občané, byl bych velmi rád, kdybyste přispívali do našeho Zpravodaje Vašimi vzpomínkami do nově zavedené 
rubriky „Jak se žilo v Trnavě“. Osobně by mě velmi zajímalo například, jak to bylo při stavbě kravína, samoobsluhy, 
jakým způsobem fungovala autobusová doprava a podobně. Určitě se najde pár z Vás, kteří na pár řádcích 
zavzpomínají a třeba najdou i fotografii. 
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Útulek pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava 

Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě funguje již od roku 2004 a jeho kapacita je 80 psů a 40 koček. 
Majitelem celého zařízení je město Zlín, provozovateli jsou Eva Poiselová, Ph.D. a MVDr. Dominik Gregořík. 
Zařízení je určeno pro toulavé, opuštěné a odchycené psy a kočky, které na útulek vozí odchytová služba MP Zlín 
nebo také obce, které mají s útulkem uzavřenou smlouvu. 
V útulku uvítáme jakoukoliv formu pomoci: 
1/ Finanční : zasláním daru na náš darový podúčet 35-1408627389/0800 
2/ Zakoupení propagačního předmětu: Taška (100 Kč), Pexeso (30 
Kč), Kalendář (150 Kč) , Hrníček velký (150 Kč), malý (100 Kč) 
3/ Materiální – krmivo: 
Granule psí Brit, Calibra, SamsField, Petkult (třeba jen 1,5 kg nebo 3 kg 
balení, za velké balení budeme šťastni) 
Kočičí kapsičky a paštiky (jakékoliv značky) 
Kočičí stelivo (jakékoliv značky) 
Desinfekční prostředky – savo nebo chloramin 
4/ Materiální – deky, povlečení, ručníky 
V návštěvní hodiny je také možnost venčení 
psů. Zájemce (osoba nad 18 let) musí vyplnit 
v kanceláři útulku prohlášení o venčení, bude 
poučena o podmínkách venčení, dostane 
kartičku a může pravidelně venčit psy v okolí útulku. 
Od roku 2006 jsou také v útulku poskytovány hotelové služby. Pejsek u nás ubytovaný má k dispozici svůj kotec, 
který vevnitř je vybaven dřevěným roštem a matrací či pelechem a venkovní výběh. Pejsci mají k dispozici také 
venkovní travnatý výběh, kde se mohou 2-3x denně proběhnout nebo se venčí na vodítku. Cena za pobyt se pohybuje 
dle velikosti od 180,- Kč za den včetně krmiva. Pokud se rozhodnete k nám pejska umístit, musí mít platné očkování, 
které je podrobně uvedeno na našich webových stránkách www.utulekzlin.cz. Je nutné také dopředu zavolat ohledně 
termínu na telefon 577 244 444. Důležité informace: 
Telefon: 577 244 444 Webové stránky: www.utulekzlin.cz 
E-mail: utulekzlin@volny.cz Číslo účtu: 35-140 862 7389 / 0800 
Návštěvní hodiny a hodiny pro venčení psů 
Pondělí: zavřeno Úterý:    14.00 - 16.00* 
Středa:  14.00 - 16.00* Čtvrtek: zavřeno 
Pátek:   14.00 - 16.00* Sobota: 14.00 - 16.00* 
Neděle: 14.00 - 16.00* * v letním období (1.6.-30.9.) je doba 
prodloužena do 17.00 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Trnava 
18. 12. 2017 

5. Majetkové záležitosti obce 

5a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o odprodej části 
pozemku cca 30 m2,  p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce 
Trnava. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce na základě 
usnesení č.: 15.11.2017/5a ze dne 15.11.2017. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s odprodejem části pozemku 
cca 30 m2 p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava za 
podmínky vytvoření GP a prodeje části pozemku cca 30 m2 
z pozemku p. č. 1125/11. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5a) 

Pro: 6                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 18.12.2017/5a) bylo schváleno 
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Romana Kalivody 
na zaústění trativodu z ČOV do dešťové kanalizace, místní 
komunikace na p. č. 3039 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce 
Trnava. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí s na zaústění trativodu 
z ČOV do dešťové kanalizace, místní komunikace na p. č. 3039 k. 
ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5b) 
Pro: 6                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 1 Usnesení č.: 18.12.2017/5b) nebylo schváleno 
5c) Obec Trnava obdržela žádost pana Romana Kalivody (zřízení 
služebnosti) o povolení sjezdu, chodníku, přípojky plynu na p. č. 
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3039 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu 
výstavby RD na p. č. 1125/18  v k. ú. Trnava u Zlína. Záměr byl 
zveřejněn od 1. 12. do 18. .12. 2017 na úřední desce 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti sjezdu, 
chodníku, přípojky plynu na p. č. 3039 v k. ú. Trnava u Zlína 
v majetku obce Trnava z důvodu výstavby RD na p. č. 1125/18  
v k. ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5c) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 18.12.2017/5c) bylo schváleno 
5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo sdělení svozové firmy 
komunálních odpadů Marius Pedersen, který hodlá zdražit svozové 
služby v roce 2018 o 5%. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zvýšením plateb za svoz 
komunálního odpadu o 5 % v roce 2018. Poplatek za svoz 
komunálního odpadu pro občany zůstává zachován ve výši 500,-
Kč/osoba/rok včetně úlev pro ostatní občany dle obecní vyhlášky o 
odpadech. Ztráta bude pokryta z příjmů tříděných odpadů firmy 
Eko-Kom a Ekolamp. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5d) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh smlouvy na poradenské 
služby v oblasti optimalizace dodávek elektřiny a plynu od firmy 
Witer trade s.r.o., zastoupené panem Milanem Zmeškalem. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na poradenské 
služby v oblasti optimalizace dodávek elektřiny a plynu od firmy 
Witer trade s.r.o., zastoupené panem Milanem Zmeškalem. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5e) 
Pro:  7                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 18.12.2017/5e) bylo schváleno 
5f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace 
Sdružením rodičů a přátel  školy na celoroční činnost částku 
30.000,-Kč. Jedná se o podporu 6 společenských akcí pro děti a 
dospěle v roce 2018. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Sdružením 
rodičů a přátel školy ve výši 30.000,-Kč na podporu společenských 
akcí pro děti a dospěle v roce 2018. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5f) 
Pro:  6                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 18.12.2017/5f) bylo schváleno 
5g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost |MŠ Trnava o schválení 
přijetí daru účelově určeného do fondu odměn ve výši 4.000,-Kč od 
firmy Propher s.r.o.. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetí daru účelově určeného do 
fondu odměn ve výši 4.000,-Kč od firmy Propher s.r.o.. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5g) 
Pro: 7                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 18.12.2017/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost |MŠ Trnava o schválení 
přijetí daru účelově určeného pro rozvoj vzdělávání, školství a 

podpory mládeže ve smyslu § 20 odst. 8 zák. č. 4586/1992 o daní 
z příjmu v platném znění ve výši 20.000,-Kč od firmy Kresta 
Racing, s.r.o.. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru účelově určeného pro 
rozvoj vzdělávání, školství a podpory mládeže ve smyslu § 20 odst. 
8 zák. č. 4586/1992 o daní z příjmu v platném znění ve výši 
20.000,-Kč od firmy Kresta Racing, s.r.o.. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5h) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/5h) bylo schváleno 
5ch)  Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o dar, Nemocnice 
milosrdných bratří Vizovice, Společnost rané péče Olomouc a 
Linka bezpečí, z.s. o poskytnutí finančních zdrojů na provoz 
zařízení v roce 2018. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky: 
Nemocnice milosrdných bratří Vizovice ve výši  5.000,-Kč. 
Linka bezpečí, z.s. ve 2.000,-Kč. 
Společnost rané péče Olomouc ve výši  0,-Kč. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5ch) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/5ch) bylo schváleno 
5i) Obecní zastupitelstvo bylo  požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o 
schválení rozpočtu ZŠ Trnava na rok 2018. Rozpočty byly 
zveřejněny na www.zs.trnava.cz a úředních deskách O. Ú. Trnava 
v termínu od 1. 12. 2017. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočet na rok 2018 
a rozpočtového výhledu. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez 
výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5i) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 18.12.2017/5i) bylo schváleno 
5ii) Obecní zastupitelstvo bylo  požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o 
schválení rozpočtového výhledu na roky 2018-2020. Rozpočty 
byly zveřejněny na www.zs.trnava.cz a úředních deskách O. Ú. 
Trnava v termínu od 1. 12. 2017. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočet na rok 2018 
a rozpočtového výhledu. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez 
výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5ii) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 18.12.2017/5ii) bylo schváleno 
5j) Obecní zastupitelstvo bylo  požádáno ředitelkou MŠ Trnava o 
schválení rozpočtu MŠ Trnava na rok 2018 a rozpočtového 
výhledu na rok 2019 a 2020. . Rozpočty byly zveřejněny na 
www.mstrnava.webnode.cz  a úředních deskách O. Ú. Trnava 
v termínu od  1 .12. 2017. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený rozpočet na rok 2018 
a rozpočtového výhledu. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez 
výhrad. Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5j) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 18.12.2017/5j) bylo schváleno 
5jj) Obecní zastupitelstvo bylo  požádáno ředitelkou MŠ Trnava o 
rozpočtového výhledu na rok 2018 a 2020. . Rozpočty byly 
zveřejněny na www.mstrnava.webnode.cz  a úředních deskách O. 
Ú. Trnava v termínu od  1 .12. 2017. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo předložený  rozpočtový výhled na 
rok 2018 a 2020. Souhlasí s jeho příjmy a výdaji bez výhrad. 
Rozpočet je veden jako vyrovnaný. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5jj) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 18.12.2017/5jj) bylo schváleno 
5k) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o 
pronájmu hrobového/urnového místa na místním pohřebišti 
v Trnavě. Doba nájmu je stanovena na 10 let, v případě pohřbení 
na tlecí dobu.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo předloženou smlouvu, podmínky 
a termíny za pronájem hrobových míst na veřejném pohřebišti 
Trnava a vyslovilo s nimi souhlas. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5k) 
Pro: 7                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/5k) bylo schváleno 
 

5kk) Cena nájmu na veřejném pohřebišti Trnava.  
Cena je splatná předem na celou dobu trvání nájmu. 
Cena je stanovena od účinnosti 1. 1. 2018 takto: 
Cena za nájem pozemků pro veřejná pohřebiště je cena regulovaná 
a činí v obcích do 25.000 obyvatel 20,--Kč/m2 (Výměr MF č. 
01/2013). Zastupitelstvo obce stanovilo cenu za nájem hrobového 
místa (pozemku) na pohřebišti v Trnavě na 15,-Kč/m2/rok. 
Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle 
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění, nutné 
k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je 
údržba zeleně, letní a zimní údržba komunikací, hřbitovní zařízení, 
vodní hospodářství, sečení a úklid trávy, veřejné osvětlení, 
likvidace odpadů, odemykání a zamykání hřbitova a vedení 
evidence. Cena služby spojené s užíváním hrobového místa je 
stanovena na 30,-Kč/rok vynásobeného výměrou 

hrobového/urnového místa (dle systému MiSyS). 
Délka trvání nájmu je 10 let, v případě pohřbení na tlecí dobu. 

Hrobová místa ve skupině „A-řada 1-7“ a hrobová místa ve 
skupině „B-řada 1-7“, jsou zvýhodněny sníženou sazbou 
nájemného -15,-Kč z důvodu zhoršené dostupnosti, ale tato sleva 
se netýká hrobových  míst ve skupině „A-řada 1-7, číslo hrobu 01, 
11, 12 a 13“, skupině „B-řada 1-7, číslo hrobu 01 a dále jmenovitě 
(skupina/řada/číslo hrobu) B/7/13, B/6/15, B/5/14, B/4/13, B/3/14, 
B/2/13 a B/1/13 .  
Výměra hrobů byla změřena firmou GB Geodezie Brno a byla 
zanesena do informačního systému MiSyS, který využívá obec 
Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo předložené ceny, podmínky a 
termíny za pronájem hrobových míst na veřejném pohřebišti 
Trnava a vyslovilo s nimi souhlas. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5kk) 
Pro: 7                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/5kk) bylo schváleno 

5l) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s technickým stavem 
mostu přes potok Trnávka v místní část U Gerychů v obci Trnava u 
Zlína vedený v majetkové evidenci jako Most ke kravínu pod 
číslem hm 100090.  Obecnímu zastupitelstvu byla předložena 
nabídka na opravu mostu od firmy MSS projekt s.r.o. na pořízení 
projektové dokumentace a získání dotačních prostředků na opravu 
mostu a podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu obnova 
obecního a krajského majetku po živelných pohromách. 
Předpokládaný náklad na opravu mostu činí cca 5.000.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zahájením zadání projekčních 
prací opravy mostu a podání žádosti o dotace v rámci podprogramu 
obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5l) 
Pro: 7                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/5l) bylo schváleno 
5m) Obecní zastupitelstvo byla předložena kupní smlouva na 
pozemky a znalecký posudek vypracovaný Ing. Zábranský: 
veškeré spoluvlastnické podíly na pozemcích zapsaných na LV 413 
pro k.ú. Trnava u Zlína: 

- Pozemek parc. č. 650/1, druh pozemku orná půda, o 
výměře 3919 m2,  

- Pozemek parc. č. 656/1, druh pozemku trvalý travní 
porost, o výměře 2918 m2,  

- Pozemek parc. č. 656/2, druh pozemku trvalý travní 
porost, o výměře 925 m2,  

- Pozemek parc. č. 657/1, druh pozemku orná půda, o 
výměře 1452 m2,  

- Pozemek parc. č. 657/2, druh pozemku trvalý travní 
porost, o výměře 2152 m2,  

- Pozemek parc. č. 659, druh pozemku trvalý travní porost, 
o výměře 1511 m2,  

- Pozemek parc. č. 663/1, druh pozemku trvalý travní 
porost, o výměře 2314 m2,  

- Pozemek parc. č. 676/1, druh pozemku trvalý travní 
porost, o výměře 8048 m2,  

- Pozemek parc. č. 676/2, druh pozemku trvalý travní 
porost, o výměře 1868 m2,  

- Pozemek parc. č. 3085/1, druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 28 m2,  

- Pozemek parc. č. 3186, druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 46 m2,  

- Pozemek parc. č. 3206, druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 18 m2, 

- Pozemek parc. č. 3207, druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 5 m2,  

veškeré spoluvlastnické podíly na pozemcích zapsaných na 
LV 345 pro k.ú. Trnava u Zlína: 
- Pozemek parc. č. 669/1, druh pozemku lesní pozemek, o 

výměře 11945 m2, 
- Pozemek parc. č. 669/2, druh pozemku ostatní plocha, o 

výměře 3150 m2, 

Objekt Nájemné 
Kč / rok 

Výměra 
hrobu, 

dle 
údajů 

MiSyS 

Služby 
spojené 

s užíváním 
hrobového 

místa 
(Kč/m2/rok) 

Cena 
celkem 

Cena 
za 10 

let 

Hrobové 
místo 

15,-  25   

Hrobka 15,-  25   

Urnové 
místo  

15,-  85   
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- Pozemek parc. č. 669/4, druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 1047 m2, 

- Pozemek parc. č. 669/6, druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 146 m2, 

- Pozemek parc. č. 669/7, druh pozemku orná půda, o 
výměře 31 m2, 

- Pozemek parc. č. 677, druh pozemku trvalý travní porost, 
o výměře 788 m2, 

veškeré spoluvlastnické podíly na pozemcích zapsaných na 
LV 899 pro k.ú. Trnava u Zlína: 
- Pozemek parc. č. st. 96/1, druh pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 271 m2, přičemž součástí 
pozemku je stavba – budova č.p. 9 – rodinný dům, 

- Pozemek parc. č. st. 96/2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 88 m2, 

- Pozemek parc. č. st. 356, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 154 m2, přičemž součástí pozemku 
je stavba – budova bez čp/če – objekt k bydlení, 

- Pozemek parc. č. st. 372, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 65 m2, přičemž součástí pozemku je 
stavba – budova bez čp/če – zemědělská stavba, 

- Pozemek parc. č. 632/2, druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 118 m2, 

- Pozemek parc. č. 632/6, druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 36 m2, 

- Pozemek parc. č. 650/2, druh pozemku zahrada, o 
výměře 988 m2, 

jak je vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Trnava, 
katastrální území Trnava u Zlína, u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín. 
Dále byl OZ předložen znalecký posudek ceny obvyklé č. 
4522/2017 vypracování soudním znalcem v oboru ceny a 
odhadu nemovitostí - Ing. Zbyněk Domanský. 

Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo opětovně souhlasí s nákupem výše 
uvedených nemovitostí. Drobná odchylka ceny sjednané a odhadní 
ceny není vzhledem k umístění a kvalitě pozemků na rovině a 
pomyslném středu obce, dále  strategii obce (výstavby domů, 
výstavba nového hřiště) a možná to nejpodstatnější předejití 
sousedských sporů respektive vyřešení sousedských sporů, včetně 
změny pozice obce při vyjednávání směn pozemků v rámci 
výstavby Proti Povodňových Opatření obce, podstatná. Obec 
Trnava pozemky kupuje proto, aby aktivně ovlivňovala stavební 
aktivitu občanů. Dále  obec získá obrovskou výhodu posledních 
volných pozemků, které nejen, že jsou v „tvrdém“ intravilánu obce, 
ale hlavně jsou v rovinatém terénu a veškerá technická a 
inženýrská infrastruktura je na hranici pozemků. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5m) 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 18.12.2017/5m) bylo schváleno 
5n) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno 
rozpočtové opatření v měsíci říjnu a to navýšení příjmů o 25.000,-
Kč. Snížení výdajů o 25.000,-Kč, z toho 21.000,-Kč ZŠ Trnava 
investice a byly přesunuty prostředky ze ZŠ na dotaci 10.000,-Kč 
pan Bečica M., 3.000,-Kč opravy nebytových prostor, 2.000,-Kč 
dar dárci krve, 6.000,-Kč odpadové hospodářství, plasty. Snížení 
výdajů o 4.000,-Kč z rezervy ochrany obyvatelstva přesunuto na 
refundace mzdy člena JPO V. 
Obecní zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za 
období 11/2017 a to: 
Navýšení příjmů:  Dotace les 19.800,-Kč 
         Dotace most u č. p. 190 3.500.000,-
Kč 
Snížení příjmů:  Dotace SDH pořízení DDHM 14.862,-Kč 

Snížení výdajů:  Pozemní komunikace 450.000,-Kč 
     Protipovodňová ochrana 850.000,-Kč 
     ZŠ služby 350.000,-Kč 
     ZŠ investice 938.000,-Kč 
Navýšení výdajů:  Náklady na prezentaci 6.000,-Kč 
   Digitalizace kroniky obce 10.000,-Kč 
Opravy: §2212 pol. 6121 -3.500.000,-Kč 
   § 2212 pol. 6121 +3.500.000,-Kč UZ 17501 Most 
   § 1032 pol. 5169 -19.800,-Kč 
   § 1032 pol. 5169 +19.800,-Kč UZ 29014 Les 
Viz příloha k zápisu – Deník rozpočtu 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za 
období 11/2017. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5n) 
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 18.12.2017/5n) bylo schváleno 
5o) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s technickým stavem 
mostu přes potok Trnávka v místní část U Gerychů v obci Trnava u 
Zlína vedený v majetkové evidenci jako Most ke kravínu pod 
číslem hm 100090.  Obecnímu zastupitelstvu byla předložena 
nabídka na opravu mostu od firmy MSS projekt s.r.o. na pořízení 
projektové dokumentace a získání dotačních prostředků na opravu 
mostu a podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu obnova 
obecního a krajského majetku po živelných pohromách. 
Předpokládaný náklad na opravu mostu činí cca 5.000.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zahájením zadání projekčních 
prací opravy mostu a podání žádosti o dotace v rámci podprogramu 
obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5o) 
Pro: 7                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/5o) bylo schváleno 
5p) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o uspořádání 
Novoročního ohňostroje. Technicky jej zajistí SDH. Výdaje 
ohňostroje jsou stanoveny na 10.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním Novoročního 
ohňostroje. Technicky jej zajistí SDH. Výdaje ohňostroje jsou 
stanoveny na 10.000,-Kč. 
Usnesení č.: 18.12.2017/5p) 
Pro: 7                                                              Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/5p) bylo schváleno 

6. Organizační záležitosti obce 
6a) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur obecního majetku a 
závazků včetně dokladové inventarizace k datu 31. 12. 2017 dle 
směrnice obce o inventarizaci majetku. Inventura bude provedena 
do 8. 1. 2017. Starosta předložil přítomným ke schválení návrh 
složení inventarizačních komisí. Současně byli předsedové a 
členové komisí řádně proškoleni, viz Prezenční listina proškolení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí plánem inventur k 31. 12. 
2017. 
Usnesení č.: 18.12.2017/6a) 
Pro: 7                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 18.12.2017/6a) bylo schváleno 
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6b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Zdeňky Šiškové o 
změnu  pořízení  územního plánu obce Trnava a to funkční využití 
pozemků p. č. 1956 a 1965/2 k. ú. Trnava u Zlína plochy 
zemědělské na plochu individuálního bydlení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch Zdeňky 
Šiškové. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP 
Trnava, která bude zpracována v roce 2017-2018. 
Usnesení č.: 18.12.2017/6b) 
Pro: 6                                                                  Proti: 0                                         
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 18.12.2017/6b) bylo schváleno 
6c) Ředitelka MŠ Trnava oznámila a projednala uzavření MŠ dne 
25.12.2017 – 2.1.2018 z důvodu vánočních prázdnin. Provoz bude 
zahájen 3.1.2018. 

7. Odměny zastupitelů 
7a) Odměňování zastupitelů obce se řídí nařízením vlády č. 
318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
v platném znění dle přílohy č. 1. k nařízení vlády č. 318/2017 Sb..  
Výše vyplácených odměn zastupitelům obce je uvedeno v příloze 
č. 2. Zápisu OZ a je jeho nedílnou součástí. 
Starosta obce je odměňován měsíčně, jako uvolněný člen 
zastupitelstva obce dle NV 318/2017 Sb. v platném znění.  
Výše odměn neuvolněným zastupitelům, včetně místostarosty 
zůstává nezměněn dle usnesení č. 15.9.2016/7n) ze dne 15. 9. 
2016, ale odměna se neskládá z jednotlivých složek a je dána 
pevnou částkou.  
Místostarostka obce je odměňována měsíčně, jako neuvolněný člen 
zastupitelstva obce, výše odměny je stanovena pevnou částkou 
8.005,-Kč.  
Předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, 
předseda stavebního výboru, předseda kulturního výboru jsou 
odměňováni měsíčně,  jako neuvolnění členové zastupitelstva obce, 
za výše odměny je stanovena pevnou částkou 1.386,-Kč 
Zastupitelé obce, jako členové zřízených výborů jsou odměňováni 
měsíčně, jako neuvolnění členové zastupitelstva obce, za výkon 
funkce člena výboru zastupitelstva je stanovena odměna pevnou 
částkou 1.130,-Kč. 
Zastupitelé obce, jako  neuvolnění členové zastupitelstva obce, za 
výkon funkce člena zastupitelstva obce jsou odměňováni měsíčně, 
výše odměny je stanovena pevnou částkou 576,- Kč. 
Jednotlivé odměny se nesčítají. Odměny budou vypláceny od 1. 1. 
2018. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s výši odměn pro 
starostu, místostarostu, předsedy výborů, členy výborů a členy 
zastupitelstva obce ve výše uvedených částkách od 1. 1. 2018. 
Usnesení č.: 18.12.2017/7a) 
Pro: 7                                                                  Proti: 0                                         
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 18.12.2017/7a) bylo schváleno 

8. Schválení rozpočtu obce na rok 2018 
8a) Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2018. 
Návrh rozpočtu obce, byl zveřejněn na úřední desce, elektronické 
úřední desce od 1. 12. 2017. Oproti návrhu byly zvýšeny výdaje: 
5.000.000,-Kč – most k ZD v Dolansku 
200.000,- chodník III. etapa, doplatek 
100.000,- GDPR 
Rozpočet obce je schvalován jako schodkový. Rozdíl v příjmech a 
výdajích ve výši 31.300. 508,-Kč bude dofinancován z peněžních 

prostředků uložených na účtech obce 14.300.508,-Kč a dále 
dofinancován překlenovacím úvěrem Komerční banky Zlín 
17.000.000,-Kč. Rozpočet obce na rok 2018 tvoří přílohu a je 
nedílnou součástí zápisu OZ. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým 
návrhem rozpočtu na rok 2018 včetně jeho změn, financování a 
překlenovacího úvěru.  
Usnesení č.: 18.12.2017/8a) 
Pro: 7                                                                  Proti: 0                                         
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 18.12.2017/8a) bylo schváleno 
8b) Obecní zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhledu rozpočtu 
obce na rok 2018-2021. Střednědobý výhled rozpočtu byl 
zveřejněn na úřední desce, elektronické úřední desce od 1. 12. 
2017. Střednědobý výhled rozpočtu je nedílnou součástí zápisu OZ. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s předloženým 
s rozpočtovým výhledem obce na rok 2018-2021. 
Usnesení č.: 18.12.2017/8b) 
Pro: 7                                                                  Proti: 0                                         
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 18.12.2017/8b) bylo schváleno 

 
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva: 14. 2. 
2018 
5. Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek nabídkového 
řízení na zhotovitele projektové dokumentace na „Most přes potok 
Trnávka v místní části u Gerychů v obci Trnava u Zlína“ 
Předloženy byly tři nabídky. MSS-projekt s.r.o. s cenou 231.400,-
Kč, S WHG s.r.o. s cenou 348.000,-Kč a Ing. Jaroslav Geryk 
s cenou 302.000,-Kč. Nejlevnější nabídku podala firma MSS 
projekt s r.o. s cenou 231.400,-Kč bez DPH.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy MSS projekt s r.o.. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5a) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0   
Usnesení č.: 14.2.2018/5a) bylo schváleno 
5b) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s projektovým záměrem 
„Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Trnava a 
vybudování varovného a výstražného systému ochrany před 
povodněmi pro obec Trnava“ Projektové práce včetně práce 
k vyřízení dotace činní 154.000,-Kč. Zpracovatel pan ing. Vladimír 
Pavlík a Mgr. Tomáš Jurčeka. Důvodem pro rekonstrukce rozhlasu 
je jeho zastaralost a nefunkčnost. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí projektovým záměrem 
„Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Trnava a 
vybudování varovného a výstražného systému ochrany před 
povodněmi pro obec Trnava“ Projektové práce včetně práce 
k vyřízení dotace činní 154.000,-Kč. Zpracovatel pan ing. Vladimír 
Pavlík a Mgr. Tomáš Jurčeka. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5b) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/5b) bylo schváleno 
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5c) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace 1. 
STS, volejbalový spolek, zastupující Dan Vajďák na celoroční 
činnost spolku o částku 30.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutí dotace 1. STS, 
volejbalový spolek, zastupující Dan Vajďák na celoroční činnost 
spolku na částku 15.000,-Kč. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5c) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 9.2.2017/6e) bylo schváleno 
5d) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost SSK 0887 ZŠ Trnava – střelecký klub o částku 
20.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční 
činnost SSK 0887 ZŠ Trnava – střelecký klub o částku 20.000,-Kč. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5d) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/5d) bylo schváleno 
5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost SDH Trnava ve výši 45.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční 
činnost SDH Trnava ve výši 45.000,-Kč. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5d) 
Pro: 9                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 14.2.2018/5d) bylo schváleno 
5f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SK 
Lyžařským klubem Trnava z.s. na celoroční činnost o částku 
40.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí o poskytnutím dotace SK 
Lyžařským klubem Trnava z.s. na celoroční činnost na částku 
40.000,-Kč. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5f) 
Pro: 5                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 4  
Usnesení č.: 14.2.2018/5f) bylo schváleno 
5g) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost Honebním společenstvem Trnava-Vrchy na 
nákup medikovaného krmiva a krmiva o částku 20.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace Honebním 
společenstvem Trnava-Vrchy na nákup medikovaného krmiva a 
krmiva na částku 15.000,-Kč. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5g) 
Pro: 8                                                               Proti: 1                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s vyjádřením firmy 
Satturn Holešov spol. s r.o., kdy OSA požaduje platbu za ozvučení 
obecního infokanálu ve výši 3.780,44 Kč/měsíc a dále jednorázový 
poplatek Radě pro televizní a rozhlasové vysílání ve 20.000,-Kč za 
poskytnutí licence k ozvučení obecního infokanálu. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zrušením ozvučení obecního 
infokanálu z důvodu nehorázného navýšení poplatků za hudební 
podkres.  

Usnesení č.: 14.2.2018/5h) 
Pro: 9                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 14.2.2018/5h) bylo schváleno 
5ch) Obecní zastupitelstvo obdrželo II. dodatek ke smlouvě č. 
43080/10 o odvozu odpadu ze dne 1.1.2010 uzavřené s firmou 
Marius Pedersen, kdy dochází k navýšení plateb za služby o 5%. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s II. dodatek ke smlouvě č. 
43080/10 o odvozu odpadu ze dne 1 1. 2010, kdy dochází 
k navýšení plateb za služby o 5%. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5ch) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/5ch) bylo schváleno 
5i)  Obecní zastupitelstvo bylo požádáno panem J.G. o zrušení 
věcného břemene (služebnosti) na p. č. st. 452 st. k. ú. Trnava u 
Zlína u důvodu ztráty jeho smysluplnosti. Žádost byla podložena 
stanoviskem Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru zrušení 
služebnosti na p. č. 452 st. k. ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5i) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/5i) bylo schváleno 
5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o odprodej pozemku  276 
m2  p. č. 3076/2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s vyvěšením záměru prodeje 
pozemku p. č. 3076/2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5j) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se:   
Usnesení č.: 14.2.2018/5j) bylo schváleno 
5k) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o souhlas směny 
pozemků p. č. 3086/6 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava 
za pozemek p. č. 2577/3 k. ú. Trnava u Zlína v majetku Z.Š.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru směny 
pozemků p. č. 3086/6 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava 
za pozemek p. č. 2577/3 k. ú. Trnava u Zlína v majetku Z.Š. za 
podmínky vytvoření oddělujícího GP na náklady žadatele. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5k) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 14.2.2018/5k) bylo schváleno 
5l) Obecní zastupitelstvo bylo  požádáno o zveřejnění záměru 
propachtovat (pronajmout) část pozemku p. č. 2755/9 k. ú. Trnava 
u Zlína cca 30 m2. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru  propachtovat 
(pronajmout) část pozemku p. č. 2755/9 k. ú. Trnava u Zlína cca 30 
m2. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5l) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 14.2.2018/5l) bylo schváleno 
5m) Obecní zastupitelstvo bylo  seznámeno s nabídkou firmy 
Zenergo, a. s. na odkup části pozemků pod poldrem Pod Bařinami 
v rámci projektu PPO Trnava za cenu 25 Kč/m2. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem nejnutnější části 
pozemků od firmy Zenergo, a. s. pod poldrem Pod Bařinami 
v rámci projektu PPO Trnava za cenu 25,-Kč/m2. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5m) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 14.2.2018/5m) bylo schváleno 
5n) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno Dotek o.p.s. a Spolek 
přátel hradu Lukova o poskytnutí finančních zdrojů na provoz 
zařízení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky: 
Dotek o.p.s. ve výši  2.000,-Kč. 
Spolek přátel hradu Lukova ve výši  0.000,-Kč. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5n) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/5n) bylo schváleno 
5o) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou ZŠ Trnava o 
schválení kalkulace nájemného tělocvičny školy a dále žádá o 
schválení odpisového plánu pro rok 2018. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje kalkulaci nájemného tělocvičny 
školy a dále schvaluje odpisový plánu pro rok 2018. 
usnesení č.: 14.2.2018/5o) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/5o) bylo schváleno 
5p) Zastupitelstvo obce v rámci vyjadřovací činnosti k PD 
splaškové kanalizace a ČOV bylo osloveno podmínkou umístěním 
kanalizace v pozemku patřící manželům Novákovým, kteří 
podmiňují svůj souhlas uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě napojení na obecní kanalizaci.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí s umístěním kanalizace v pozemku patřící manželům 
Novákovým.  
Usnesení č.: 14.2.2018/5p) 
Pro: 9                                                                 Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/5p) bylo schváleno 
5r)Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na vyčlenění 
vlastních finančních prostředků na spolufinancování projektu 
RP02-17 Program na podporu obnovy venkova, z prostředků 
Zlínského kraje na akci „ZŠ Trnava - Oprava osvětlení tělocvičny a 
Akustická opatření v sále tělocvičny v Trnavě“, dle podmínek 
dotačního titulu.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí vyčleněním vlastních 
finanční prostředků na spolufinancování projektu RP02-17 
Program na podporu obnovy venkova, z prostředků Zlínského kraje 
na akci „ZŠ Trnava - Oprava osvětlení tělocvičny a Akustická 
opatření v sále tělocvičny v Trnavě“, dle podmínek dotačního 
titulu.   
Usnesení č.: 14.2.2018/65r) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 14.2.2018/5r) bylo schváleno 

5s) Na základě pravomoci starosty obce bylo provedeno 
rozpočtové opatření v měsíci únoru a to navýšení příjmů o 19.500,-
Kč na Státní správu. Snížení příjmů o 4.000,-Kč volba prezidenta 
ČR. Navýšení výdajů o 2.000,-Kč Správní poplatky a 1.000,-Kč 
Volby, komise, stravné. Snížení výdajů o 3.000,-Kč Volby, drobný 
materiál a zpracování dat. Přesun prostředků z §6118 pol. 5021 na 
§6118 pol. 5021 ÚZ98008 15.000,-Kč. Přesun prostředků z §6118 
pol. 5175 na §6118 pol. 6185 ÚZ 98008 2.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za 
období 2/2018. 
Usnesení č.: 14.2.2018/5s) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 14.2.2018/5s) bylo schváleno 
5t) Starosta obce seznámil O.Z. s uzavřením dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo „Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III., SO 
102 – Chodníky, sjezdy a napojení MK, SO 301 – Kanalizace 
dešťová, SO 302 – Úprava břehů koryta Trnávky. Předmětem 
dodatku je změna termínu dokončení stavby do 31. 5. 2018 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.  
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s  uzavřením dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo „Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III., SO 
102 – Chodníky, sjezdy a napojení MK, SO 301 – Kanalizace 
dešťová, SO 302 – Úprava břehů koryta Trnávky. Předmětem 
dodatku je změna termínu dokončení stavby do 31. 5. 2018 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.  
Usnesení č.: 14.2.2018/5t) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 14.2.2018/5t) bylo schváleno 

6. Organizační záležitosti obce 
6a) Obecnímu zastupitelstvu by předložen Řád veřejného 
pohřebiště a provozování veřejného pohřebiště Obce Trnava 
schváleného Krajským úřadem Zlínského kraje pod č. j.: KUZL 
10504/2018 ze dne 8. 2 .2018. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s předloženým Řádem 
veřejného pohřebiště a provozování veřejného pohřebiště Obce 
Trnava schváleného Krajským úřadem Zlínského kraje pod č. j.: 
KUZL 10504/2018 ze dne 8. 2. 2018. 
Usnesení č.: 14.2.2018/6a) 
Pro: 9                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/6a) bylo schváleno 
6b)  Organizátoři rychlostní zkoušky 48. Barum Czech rally Zlín 
žádají o povolení průjezdu automobilů dne 26. 8. 2018 směrem 
Všemina-Trnava-Kašava. 
Návrh usnesení:  
Projednání žádosti o povolení průjezdu Barum Czech rally Zlín. 

Starosta seznámil 
zastupitele s požadavkem organizátorů Barum Czech rally Zlín o 

povolení průjezdu obcí 
Trnava pro RZ Kašava a to v neděli 26.8.2018 za předpokladu, že 

organizátor bude 
kompenzovat omezení občanů:  
a) zajistí opravu značně rozbitých úseků krajské 
silnice vedoucí obcí po které bude vedena RZ Kašava, před rally a 

po rally tak, aby se kvalita 
této komunikace udržela, případně zlepšila b) zajistí opravu místní 

komunikace, po které bude 
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vedena RZ Kašava, před rally a po rally tak, aby se kvalita této 
komunikace zlepšila a to za 

hodnotu min. 60 000 Kč. Žadatelem byly předloženy podklady: a) 
žádost o povolení průjezdu 

obcí, b) mapa RZ Kašava, c) propagace obce, d) možnosti výdělku 
pro obec a její obyvatele, e) 

smlouva o nájmu komunikace. Ústní informace předal starostovi 
v měsíci lednu 2018 osobně 

také organizátor soutěže pan Pavel Konečný.  
Usnesení č. 14.2.2018/6b) 
Pro: 8                                                             Proti: 0                                            
Zdržel se: 1  
Usnesení č. 14.2.2018/6b) bylo schváleno 
6c)  Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení 
souhlasu s konáním průjezdu rychlostní zkoušky dne 7. 4. 2017 od 
10:30 do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace III/4893 ve 
směru od Podkopné Lhoty do Trnava-Rozcestí, do Trnava-
Hořansko-točna silnice III/4894 a následně po místní komunikaci 
Trnava-Hořansko-točna směr Koliba-Všemina. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Trnava požaduje předložit novu žádost, která 
bude naprosto shodná s žádosti o povolení konání rallyspritu v obci 
Podkopná Lhota. 
Usnesení č.: 14.2.2018/6c) 
Pro: 9                                                                 Proti: 0                                          
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/6c) bylo schváleno. 
6d) Kresta Racing s.r.o. žádá o povelení testování závodních vozů 
v úseku Trnava Čertová – Všemina.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním testování závodních 
vozů Kresta Racing s.r.o. na místních komunikacích obce za 
podmínek: 
Akce se uskuteční v časovém úseku od 09:00 hod. do 12:30 hod.. 
Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel 
akce zajistí informovanost obyvatel obce (zavazujeme se, že 
všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci 
seznámíme nejpozději 1 kalendářní týden před konáním akce 
s bezpečnostními pokyny, přesnými údaji o uzávěrách trati a 
průjezdu testovaných vozidel. Řádné rozmístění dopravního 
značení a pořadatele podél celé trati.  
Usnesení č.: 14.2.2018/6d) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 14.2.2018/6d) bylo schváleno 
6e) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Jarmily Mrázkové o 
změnu  pořízení  územního plánu obce Trnava a to funkční využití 
pozemků p. č. 2081 k. ú. Trnava u Zlína plochy lesní, ploch 
krajinné zeleně na plochu vodní . 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch paní 
Jarmily Mrázkové. O.Z. požaduje vypracovat územní studii vodní 
plochy. 
Usnesení č.: 14.2.2018/6e) 
Pro: 5                                                                  Proti: 1                                        
Zdržel se:  3 
Usnesení č.: 14.2.2018/6e) bylo schváleno 
6f) Obecní zastupitelstvo obdrželo společnou žádost paní L. Fylyk 
a M. Kalivodové o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě 
č. p. 18. 

Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu paní L. Fylyk 
a M. Kalivodové do 30 .4. 2018. 
Usnesení č.: 14.2.2018/6f) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/6f) bylo schváleno 
6g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Lucie Mahďákové 
o umístnění 1 ks veřejného osvětlení u RD na p. č. 1322/55 k. ú. 
Trnava u Zlína.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s umístěním 1 ks veřejného 
osvětlení u RD na p. č. 1322/55 k. ú. Trnava u Zlína.  
Usnesení č.: 14.2.2018/6g) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 14.2.2018/6g) bylo schváleno 
6h) Obecní zastupitelstvo obdrželo petici občanů obce Trnava, kde 
požadují zrušení usnesení č. 27.9.2017/6a) o pořízení změny 
územního plánu Trnava a to funkční využití pozemku p. č. 2206 k. 
ú. Trnava u Zlína plochu technické infrastruktury na plochu 
průmyslové výroby a skladů.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo navrhne žadateli, aby požádal o zrušení 
usnesení č. 27.9.2017/6a) ze dne 27. 9. 2018  
Usnesení č.: 14.2.2018/6h) 
Pro: 7                                                               Proti: 1                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 14.2.2018/6h) bylo schváleno 
6ch) Ředitelka MŠ Trnava oznámila a projednala uzavření MŠ dne 
22. 2.2018 – 23. 2. 2018 z důvodu jarních prázdnin. Provoz bude 
zahájen 26. 2. 2018. 

 
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva: 28. 3. 
2018 
5. Majetkové záležitosti obce 
5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového 
řízení a smlouva  na zhotovitele projektové dokumentace na 
„Trnava ČOV a Splašková kanalizace - DSP“ Předloženy byly tři 
nabídky. REC Projekt, s.r.o.  s cenou 1.558.480,-Kč, AQUA 
Procon, s.r.o. s cenou 1.754.500,-Kč a Vodohospodářské 
inženýrské služby, a.s. s cenou 1.868.240,-Kč. Nejlevnější nabídku 
podala firma REC Projekt, s.r.o. s cenou 1.558.480,-Kč s DPH.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy REC Projekt, s r.o.. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5a) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 1   
Usnesení č.: 28.3.2018/5a) bylo schváleno 
5b) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového 
řízení a smlouva  na zhotovitele „ZŠ Trnava – Oprava osvětlení 
tělocvičny a Akustická opatření v sále tělocvičny v Trnavě“. ZŠ 
Trnava – Oprava osvětlení tělocvičny byly osloveny tři firmy, Petr 
Zvolenský, Jiří Štefka, PETAS Petřík, s.r.o. Nejlevnější nabídku 
podala firma Petr Zvolenský na částku 369.050,-Kč s DPH. Část 
Akustická opatření v sále tělocvičny v Trnavě byly osloveny tři 
firmy, Libor Hanuliak, ESPRIT, s.r.o. a Ing. Jiří Sedláček. 
Nejlevnější nabídku podala firmy ESPRIT, s.r.o. na částku 
894.359,40 Kč s DPH. 
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Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy Petr Zvolenský a ESPRIT, 
s.r.o.. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5b) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 28.3.2018/5b) bylo schváleno 
5c) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového 
řízení a smlouva na zhotovitele „Sběrný dvůr Trnava“, přímo 
osloveno bylo 6 uchazečů. První výběrové řízení bylo zrušeno. 
Nabídku podalo pouze STAVO spol. s.r.o. na částku 3.830.550,50 
Kč.  
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy STAVO spol. s r.o.. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5c) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 28.3.2018/5c) bylo schváleno 
5d) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového 
řízení a smlouva na zhotovitele „Sběrný dvůr Trnava – dodávka 
technického vybavení“, Výběrového řízení se účastnily tři firmy. 
Nejnižší nabídku podala firma ELKOPLAST, s.r.o. na částku 
646.450,-Kč bez DPH.  
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy ELKOPLAST, s.r.o.. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5d) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 28.3.2018/5d) bylo schváleno 
5e) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového 
řízení a smlouva na zhotovitele „Oprava páteřních komunikací na 
hřbitově v obci Trnava“, Výběrového řízení se účastnily tři firmy. 
Nejnižší nabídku podala firma Pavelka na částku 1.209.691,-Kč 
bez DPH. 
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy Pavelka. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5e) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 28.3.2018/5e) bylo schváleno 
5f) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového 
řízení a smlouva na zhotovitele „Sociální bydlení v obci Trnava“. 
Nabídku podalo pouze STAVO spol. s.r.o. na částku 1.439.304,18 
Kč.  
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy STAVO spol. s r.o.. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5f) 
Pro: 8                                                                Proti: 0                                            
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 28.3.2018/5f) bylo schváleno 
5g) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového 
řízení a smlouva na zhotovitele „Předcházení odpadů v obci 
Trnava“, Výběrového řízení se účastnily tři firmy. Nejnižší nabídku 
podala firma ELKOPLAST, s.r.o. na částku 1.027.000,-Kč bez 
DPH.  

Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy 
s výhercem nabídkového řízení firmy ELKOPLAST, s.r.o.. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5g) 
Pro: 8                                                               Proti: 1                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 28.3.2018/5g) bylo schváleno 
5h) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace panu 
Petru Zvolenskému na Velikonoční nohejbalový turnaj trojic o 
částku 3.000,-Kč. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením dotace na Velikonoční 
nohejbalový turnaj trojic. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5h) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 28.3.2018/5h) bylo schváleno 
5ch) TJ Sokol Trnava požádal o poskytnutí dotace na celoroční 
činnost v roce 2018 - muži  ve výši 30.000,- Kč a dále žádost o 
poskytnutí dotace na činnost v roce 2018 –  přípravky žáci ve výši 
30.000,-Kč.    
Návrh usnesení 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční 
činnost v roce 2018 - muži  ve výši 30.000,- Kč a dále žádost o 
poskytnutí dotace na činnost v roce 2018 – přípravky žáci ve výši 
30.000,-Kč. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5ch) 
Pro: 8                                                                 Proti: 1                                           
Zdržel se: 0  
Usnesení č.: 28.3.2018/5ch) bylo schváleno 
5i)  Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku 
p. č. 676/2 k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce Trnava. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru prodeje p. č. 
676/2 k. ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5i) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 28.3.2018/5i) bylo schváleno 
5j) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o prodej části pozemku 
p. č. 663/1, 659 a 669/2 vše k. ú. Trnava u Zlína, v majetku obce 
Trnava. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s vyvěšením záměru prodeje 
pozemku p. č. 663/1 a ½  p. č 669/2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku 
obce Trnava. Nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 659 v k. ú. 
Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5j) 
Pro: 8                                                              Proti: 0                                             
Zdržel se: 1  
Usnesení č.: 28.3.2018/5j) bylo schváleno 
5k) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Jiřího Vajďáka o 
změnu  pořízení změny územního plánu Trnava a to funkční 
využití pozemků p. č. 2206 k. ú. Trnava u Zlína plochu technické 
infrastruktury na plochu pro bydlení-individuální.  
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana J. 
Vajďáka za předpokladu změny umístění poldrů v rámci PPO 
Trnava. Tato žádost bude prověřena ve Zprávě o uplatnění  ÚP 
Trnava, která by měla být zpracována v roce 2018. Ruší se 
usnesení č.: 27.9.2017/6b). 
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Usnesení č.: 28.3.2018/5k) 
Pro: 8                                                                  Proti: 0                                        
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 28.3.2017/6b) bylo schváleno 
5l) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy obce 
Ostrata „Smlouva o ukládání biologicky rozložitelných 
(rostlinných)zbytků – biomasy. Cena za m3 zpracované biomasy 
činní 180,-Kč. (V roce 2017 to bylo 180,-Kč) 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s obcí Ostrata. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5l) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 28.3.2018/5l) bylo schváleno 
5m) Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení 
souhlasu s konáním průjezdu rychlostní zkoušky dne 7. 4. 2018 od 
11:00 do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace III/4893 ve 
směru od Podkopné Lhoty do Trnava-Rozcestí, do Trnava-
Hořansko-točna silnice III/4894 a následně po místní komunikaci 
Trnava-Hořansko-točna směr Koliba-Všemina. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním Rallysprintu Kopná 
za podmínek: 
Akce se uskuteční dne 7. 4. 2018 v časovém úseku od 11:00 hod. 
do 16:30 hod. OZ souhlasí se dvěma průjezdy.  
Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce: Pořadatel 
akce zajistí informovanost obyvatel obce (zavazujeme se, že 
všechny občany a vlastníky staveb k individuální rekreaci 
seznámíme nejpozději 1 kalendářní týden před konáním akce 
s bezpečnostními pokyny, přesnými údaji o uzávěrách trati a 
průjezdu soutěžních vozidel. V materiálech bude uveden kontakt 
na vedoucího RZ, na kterého se lidé budou moci obrátit. Pořadatel 
akce poskytne přednostní zdravotní zásah i pro neúčastníky rally, 
za cenu přerušení podniku. Podél celé trati rychlostní zkoušky 
budou rovněž vyvěšeny upozornění o konání rally. Seznamovací 
jízdy účastníků rally budou probíhat za dohledu pořadatelů a 
Policie ČR. Veškeré specifické dotazy týkající se bezpečnosti je 
možno vznášet na ředitele rally pana Josefa Minaříka. Nejpozději 1 
týden před konáním akce doložíme na obecní úřad pojištění závodu 
s garancí odstranění případných škod a následků, popřípadě oprav 
komunikací. Tyto situace hlaste řediteli rally panu Josefu 
Minaříkovi. V dostatečném předstihu před soutěží (nejpozději 14 
dnů před konáním akce) budou na obecní úřad dodány tiskové 
materiály, které budou obsahovat časový harmonogram závodu, 
mapu s časy dopravních uzavírek, mapu a zabezpečení obce během 
rychlostní zkoušky. Řádné rozmístění dopravního značení a 
pořadatele podél celé trati. Po skončení rally vyčistíme neprodleně 
okolí trati rychlostní zkoušky od odpadků po divácích a věcí 
souvisejících s pořádáním rally. Do 3 dnů po skončení rally 
provede pořadatel společně se starostou obce fyzickou prohlídku 
obecních komunikací, kdy se zavazuje, že veškerá poškození 
opraví v termínu do 14 dnů od skončení akce a povrch komunikací 
bude nejméně ve stejné kvalitě, jako před samotným konáním akce 
či před seznamovacími jízdami. Pořadatel doloží přílohu k žádosti, 
grafické znázornění rychlostní zkoušky. OZ důrazně upozorňuje 
pořadatele, aby osobně seznámil majitele pozemků v místní části 
Papradná (od křižovatky na Všeminu) s průběhem rally a zajistili 
pořadatelskou službu, aby nedocházelo k neoprávněným vstupům a 
ničení soukromých nemovitostí.   
Usnesení č.: 28.3.2018/5m) 

Pro: 7                                                             Proti: 1                                              
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 28.3.2018/5m) bylo schváleno 
5n) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno Společnost pro ranou péči 
– pobočka Olomouc, Spolek přátel hradu Lukova a Centrum pro 
zdravotně postižené Zlínského kraje, O. P. S. o poskytnutí 
finančních zdrojů na provoz zařízení. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky: 
Společnost pro ranou péči-pobočka Olomouc ve výši  2.000,-Kč, 
Spolek přátel hradu Lukova ve výši  5.000,-Kč, 
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, O. P. S. ve výši 
0,-Kč 
Usnesení č.: 28.3.2018/5n) 
Pro: 9                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 28.3.2018/5n) bylo schváleno 
5o) Obecní zastupitelstvo požádalo pana J. B o směnu pozemků 
v rámci generální opravy Hasičské zbrojnice, kdy v rámci stavby 
dojde k částečné směně obecního pozemku p. č. 141/2 k. ú. Trnava 
u Zlína v majetku obce Trnava za část pozemku p. č. 867/1. 
Pozemky budou směněny na základě GP stavby. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje směnu výše uvedených pozemků 
formou smluv o smlouvě budoucí. 
usnesení č.: 28.3.2018/5o) 
Pro: 8                                                               Proti: 0                                            
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 28.3.2018/5o) bylo schváleno 
5p) Obecní zastupitelstvo bylo osloveno nabídkou firmy Neogenia 
komunikační platformou Mobilní rozhlas spočívající rozesláním 
informačních SMS občanům. Cena 40.000,-Kč bez DPH. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí s umístěním kanalizace v pozemku patřící manželům 
Novákovým.  
Usnesení č.: 28.3.2018/5p) 
Pro: 9                                                                 Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 28.3.2018/5p) bylo schváleno 
5r) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o schválení prodloužení 
všech nájemních smluv v obecních bytech, kde ještě nebyla 
stanovena nová výše nájmu. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí se schválením prodloužení všech 
nájemních smluv v obecních bytech, kde ještě nebyla stanovena 
nová výše nájmu. 
Usnesení č.: 28.3.2018/5r) 
Pro: 8                                                                 Proti: 0                                           
Zdržel se: 1 
Usnesení č.: 28.3.2018/5r) bylo schváleno 
6a) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení účetní 
závěrky Mateřské školy Trnava za rok 2017 a přidělení kladného 
hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn. 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky Mateřské školy 
Trnava za rok 2017. Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 
5.879,-Kč byl převeden do rezervního fondu a fondu odměn. 
Usnesení č.: 28.3.2018/6a) 
Pro: 9                                                                Proti: 0                                           
Zdržel se: 0 
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Usnesení č.: 28.3.2018/6a) bylo schváleno 
6b)  MAS Vizovicko-Slušovicko žádá o odsouhlasení dokumentu 
s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání území Vizovicka a 
Slušovicka“ vč. jeho přílohy Strategický rámec MAP do roku 
2023. 
Návrh usnesení:  
Obecní zastupitelstvo souhlasí s odsouhlasením dokumentu 
s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání území Vizovicka a 

Slušovicka“ vč. jeho přílohy Strategický rámec MAP do roku 
2023. 
Usnesení č. 28.3.2018/6b) 
Pro: 8                                                             Proti: 0                                          
Zdržel se: 1  
Usnesení č. 28.3.2018/6b) bylo schváleno 

Tříkrálová sbírka 
navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové 
do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. 
Obecným účelem sbírky je  
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla 
Pomoc uprchlíkům je realizována prostřednictvím samostatné veřejné sbírky 
Tříkrálová sbírka na Zlínsku 
Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných 
pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR a České biskupské konference 

• 65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, 
tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při 
nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.) 

• 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze 
• 10% rozvojové projekty Charity ČR v zahraničí 
• 5% celostátní projekty Charity ČR 
• 5% zákonem povolené režie sbírkyříkrálová sbírka 2018, plánované záměry 

Vykoledováno /339 skupin, 4 města a 44 obcí/: 2.104.879,-Kč (bez výnosu DMS a poštovních poukázek) 
Rozdělení výtěžku:  
600 000,00 Kč projekt Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku - 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. 
70 000,00 Kč projekt Zahradní terapie zlepší mysl i náladu starších, méně pohyblivých seniorů  
50 000,00 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice  
další záměry budou podány v prvním pololetí roku 2018 
Tříkrálová sbírka 2017 
Vykoledováno /322 skupin, 4 města a 44 obcí/: 1.924.823,- Kč, výnos vč. DMS a poukázek 2.025.827,28 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.171.041,69 (vč. výnosu DMS a poštovních poukázek) 
Rozdělení výtěžku:  
561 041,69 Kč projekt Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, realizováno ve spolupráci s obcemi a 
farnostmi 
250 000,00 Kč projekt Krizový fond pro pomoc osobám postiženým např.živelnou katastrofou na Zlínsku 
175 000,00 Kč projekt Moderní technologie zkrátí čas administrativy (podpora modernizace, vybavení a 
zajištění provozních nákladů středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby) 
100 000,00 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací zařízení mezi personálem a 
pacientem v 1.NP (spolufinancování druhé etapy realizace záměru, celkové náklady cca 350 000Kč)  
50 000,00 Kč projekt Nové židle a gauč pro Domovinku-centrum služeb seniorům (podpora provozování 
služeb sociální péče poskytované jako služba ambulantní) 
35 000 Kč projekt Vybavenost zlínského azylového domu pro matky s dětmi je již zastaralá (obnova vybavení 
v azylovém domě - nádobí, matrace, ložní prádlo ...) 
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TISKOVÁ INFORMACE č. 1 
Osmačtyřicátá Barum Czech Rally Zlín opět se značkou FIA ERC  
Největší domácí automobilová soutěž, moravská Barum Czech Rally Zlín, v roce 2018 oslaví pětatřicetileté spojení s 
mezinárodním šampionátem Mistrovství Evropy v rally. V šampionátu FIA ERC patří k dlouhodobým stálicím a v 
osmidílném kalendáři jí byl pro příští rok přidělen osvědčený termín na konci letních prázdnin – pojede se od 24. do 
26. srpna 2018.  
Osmačtyřicátý ročník populární barumky se bude držet formátu z posledních let. Páteční dopoledne bude patřit 
kvalifikační zkoušce, odpoledne pak v centru Zlína proběhne slavnostní start následovaný večerní speciálkou v 
nedalekých ulicích. Sobota a neděle pak nabídne dvě stovky kilometrů známých rychlostních zkoušek. „Chceme 
posádkám nabídnout co nejatraktivnější tratě a fanouškům přehledná a divácká místa pro sledování, aktuálně proto 
analyzujeme ohlasy například na poslední verzi rychlostní zkoušky Pindula. Rovněž bychom chtěli obnovit některé 
úseky, které se už několik let při rally nejely,“ říká Miloslav Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín. „Koncept tratě 
už máme narýsovaný a v nejbližší době na něm začneme se všemi zúčastněnými stranami pracovat. Pevně doufám, že 
se nám v příštím roce vyhnou nepředvídané události, jako to bylo letos s divokými prasaty, a budeme moci závod 
odjet v plné délce.“ 
 Barum rally bude v roce 2018 kromě hlavní kategorie ERC zařazena také do juniorského evropského šampionátu, 
který rok co rok získává na kvalitě a prestiži. Podobně jako letos budou pro juniory vypsány dvě kategorie U27 a U28 
a součástí všech soutěží ERCJ znovu bude účastnický kurs Junior Academy. Zlín přivítá také účastníky domácího 
Mistrovství České republiky v rally. Mimo to do své druhé dekády vykročí Star Rally Historic, která se pojede jako 
podnik českého mistrovství historických automobilů. „Návštěvníci se samozřejmě opět mohou těšit na spoustu 
doprovodných akcí. Letos jsme například v rámci zážitkového programu nabídli jízdy se Seppem Wiegandem ve 
Škodě Fabii S2000, což mělo velký ohlas, zajímavé taháky chystáme i na městskou rychlostní zkoušku,“ doplňuje Ing. 
Jan Regner, zástupce ředitele Barum Czech Rally Zlín. Ve Zlíně 11. prosince 2017 Jakub HOFBAUER tiskové 
středisko Barum Czech Rally Zlín 

 

 

 

 

U OBRÁZKU 

     V horní části naší obce je místo, kterému nikdo neřekne horní točna, ale jen 
„U obrázku“.           Naši předci si tady upravili koutek, ve kterém stál dřevěný 
namalovaný obrázek Panny Marie a věřili v její ochranu místních i kolem 
jdoucích, kteří si zde rádi odpočinuli na lavičce při cestě do dědiny nebo zpátky 
na Paseky. Časem obrázek vystřídala soška v nadkrytém stánku a vedle 
oplocení byly vysazeny dvě lípy. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, od kdy tady 
stojí, ale když se zeptáte starousedlíků, tak všichni odpoví: „odjakživa“.  
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     Vždy se našel někdo blízký, který o toto místo pečoval, a když přišel čas oprav, 
šikovné ruce místních opravily plotek či upravily okolí. I nyní nastal čas oprav, a proto 
se občané Trnavy s příspěvkem obecního úřadu postarali o novou střížku, kterou 
zhotovil řezbář Martin Bořuta, oplocení vyrobil kovář Vojtěch Vajďák se synem a za 
přispění pracovitých rukou rodin Bečicových se dílo podařilo. 
    Na podzim 2017 se mohl náš „obrázek“ vysvětit. P.Dr.Mariusz Sienkowski zde 
odsloužil 18.10.2017 mši svatou a všem požehnal.  
     Za spoluobčany z horního konce bych tímto chtěla ještě jednou všem poděkovat za 
krásnou práci, finanční příspěvek a také Vás tímto pozvat k navštívení a zastavení „U 
obrázku“. 

 
                                            Alena Vránová 

Srdečně Vás všechny zdravím z mateřské školy . Po dlouhém zimním období se na nás sluníčko skutečně 
usmálo a vyčarovalo úsměv nejen na tvářích dětí, ale i nás dospělých. Hlavně děti se netrpělivě těšili na to, 
až teplé jarní paprsky vysuší prochladlou zem a ony si zase budou moci bezstarostně hrát na školní zahradě, 
kde na ně čekalo nové pískoviště. Tolik nadšení a radosti z hromady písku jsme dlouho nezažili. Do 
budoucna plánujeme naši krásnou zahradu doplnit o chodník, určený pro jízdu na odrážedlech a 
koloběžkách a o další hrací prvky, rozvíjející kreativitu a pohybové dovednosti dětí.  
      Během zimních měsíců naši výchovně-vzdělávací práci obohatily velmi zajímavé akce, jak kulturní, tak 
i vzdělávací, zmíním se jen o některých z nich. V podtématu, ve kterém jsme se věnovali zdraví, nás 
navštívila lektorka ze Zdravé5 a další den nás čekal výlet do úžasného relaxačního centra Snoezelen ve 
Zlíně.Návštěva tělocvičny ZŠ se stává v zimních měsících tradicí, také výchovný koncert pořádaný základní 
školou naše nejmenší velmi zaujal. V první týdnu března se paní učitelce, pracující na pozici chůvy, podařilo 

zajistit návštěvu policistů, kteří pro děti připravili napínavou 
besedu.To ticho a napětí ve třídě, při návštěvě ochránců zákona, 
bylo opravdu pozoruhodné.:) Za zmíňku jistě stojí také setkání s 
maminkou, pracující jako zdravotní sestra. Děti si měli možnost 
vyslechnout vyprávění o tom, jak to v nemocnici chodí, 
vyzkoušet si roušky či hygienické obleky, prostě jsme si s 
radostí zahráli na pány doktory. Výčet všech akcí, které 
proběhly a které nás ještě čekají, je opravdu rozmanitý, 
pravidelně vše zveřejňujeme na webových stránkách a na 
nástěnce ve škole......  
     proto dovolte připomenout jen to nejdůležitější, co nás čeká, 
a to zápis k předškolnímu vzdělávání, který proběhne dne 
15.5.2018 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Mateřské školy 

Trnava. Již teď si mohou zákonní zástupci dětí, žádajících o přijetí, vyzvednout potřebné dokumenty, popř.si 
žádost o přijetí stáhnout z webových stránek školy. Těšíme se na nové tvářičky, které mezi nás zavítají, a 
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pokud si najdete chvilku mateřskou školu navštívit, rádi Vás přivítáme 10.května od 8.00 do 10.00 hod. na,, 
Dni otevřených dveří“. Všichni jste srdečně zváni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme krásné sluníčkové dny.  
Za celý kolektiv mateřské školy Marcela Hanulíková 

Zprávy ze Základní školy v Trnavě 

Konečně máme pořádné jaro se vším všudy a to pro všechny oddané 
děti školou povinné znamená, že se blíží zasloužené prázdniny. Co 
ještě musíme stihnout do konce školního roku? 

- besídka ke Dni matek – pátek   4.května 
- preventivní program Kyberšikana  pro  3.- 9.ročník 
- preventivní program s Unií Kompas 
- plavecký výcvik  2.+ 3.ročník 

- Diskusní fórum Nadace J.Pivečky 8.+ 9.ročník 
- poradenství na Úřadu práce ve Zlíně pro osmáky 
- školička pro budoucí  školáčky 
- Den proti rakovině 
- Kašavský běh 
- návštěva knihovny ve Zlíně 1.,2.,3.ročník 
- Den proti rakovině (žluté kytičky) 
- školní výlety -  I.stupeň Macocha, II.stupeň Praha 
- exkurze Lešná 
- zábavné ukončení školního roku  28.6. 
- prázdniny - Tábor Kamínka – Ve stínu pyramidy 22.7.-1.8.2018 
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Na podzimní oslavy 28.října spojené s oslavou 65.výročí vyučování 
v současné budově a výročím zmínky o obci připravujeme výstavu Jak 
se žilo v Trnavě . Podobnou výstavu jsme ve škole realizovali v roce 
2001 a opět poprosíme občany Trnavy o zapůjčení exponátů. Přihlásili 
jsme se také do společné celonárodní aktivity ke 100.výročí republiky 
Český rekord – vyvěsme nejvíce českých vlajek 28.10.2018. Včas vás 
budeme všechny o našich aktivitách podrobně informovat a věříme ve 
vaši podporu. 

 

 

 

 

 

Krásné jarní dny plné radosti, pohody a sluníčka přeje za celou naši školu Helena Vývodová 

Lyžařský kurz 

Jako již tradičně i letos uspořádala Základní škola Trnava ve 
spolupráci s Klubem rodičů lyžařský kurz, tentokrát pro žáky páté, šesté 
a sedmé třídy. 

Letošní lyžařský kurz probíhal pod heslem – situace se mění 
každým okamžikem. Původní lednový termín byl dvakrát přesunut až na 
začátek března. Kvůli nemoci kuchařů v RS Trnava jsme na obědy 
museli zajíždět zpět do školy. Napjatě jsme sledovali předpovědi počasí, 
jestli vydrží sníh a my nebudeme nuceni kurz předčasně ukončit. Nestalo 
se tak. Přes všechny nástrahy a protivenství se kurz uskutečnil a bylo to 
moc dobře, protože si ho všichni účastníci náramně užili. Všichni se 
shodli na tom, že byl lyžák super, instruktoři milí, hodní a trpěliví. Ti, 
kteří lyžovat neuměli, se to naučili a ti, kteří už lyžovali, se zdokonalili. 
Pozadu nezůstali ani snowboardista a snowboardistky, věčně zápasící 
s tkaničkami od bot, kteří se snažili ve stylu Ester Ledecké elegantně 
balancovat na svých prknech. 
Zkrátka – letošní lyžařský kurz se vydařil. 
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Na závěr – z deníku lyžaře (zkráceno a upraveno): 
úterý 6.3. 
Jediné, co mě bolelo, bylo koleno. Pan instruktor je lepší, než 
jsem čekal. Jsem v druhém nejlepším družstvu. 
středa 7.3. 
Dnes mě pro změnu bolely uši. Spadl jsem jen jednou, což beru 
jako úspěch. První družstvo se rozdělilo na dvě, takže jsem ve 
třetím nejlepším družstvu. 
čtvrtek 8.3. 
Dnes mě nebolelo nic, což je super. Ani jednou jsem nespadl, 
což je taky super 
Pátek 9.3. 
Nejvíc z celého dne mě bavily závody v obřím slalomu. Ale 
jedna věc mě fakt štvala – a to,   že je konec lyžáku.  

 Hana Bartíková 
 
Okresní finále v miniflorbalu se nám vydařilo. 
Ve středu 11. dubna 2018 vyrazilo družstvo našich nejmenších florbalistů, které tvořili žáci 1. – 3. ročníku na svůj 
jediný turnaj, který pravidelně v měsíci dubnu pořádají tělocvikáři v ZŠ Želechovice. A přímo se jedná o okresní 
finále! V předchozích dvou letech jsme zde žádné vavříny nevybojovali. Přesto jsme i letos nastoupili ke konfrontaci 
s dalšími sedmi týmy, které se do turnaje přihlásily. 
Turnaj pro tyto malé hráče se hraje na zmenšeném hřišti se 
zmenšenými brankami. V poli jsou pouze tři hráči a brankář. Hraje 
se tedy na dvou hřištích zároveň. A aby vše bylo co nejvíce 
spravedlivé, utkala se letos všechna družstva vzájemně mezi sebou. 
Čekalo nás tedy sedm utkání. Jeden zápas trval 15 minut. 
První utkání s Fryštákem se nám vůbec nevydařilo. Než jsme se 
rozkoukali, bylo konec utkání a skóre 9:0 pro soupeře! Obrovské 
zklamání bylo vidět v očích všech hráčů. To zase letos dopadne… 
Ve druhém utkání nás čekala Církevní ZŠ ze Zlína. Brzy jsme vedli 
jedna nula,  za pár minut byl stav nerozhodný 2:2. Nakonec jsme opět prohráli a to v poměru 2:6. Ale už byl herní 
projev trochu lepší. Dali jsme své první góly a to bylo velmi důležité. 
O přestávce mezi utkáními jsme se na šatně domluvili, že dalšího soupeře už musíme porazit. Ať máme z turnaje 
alespoň nějakou radost. Po urputném boji jsme zvítězili nad  Jasennou 5:1! Náš první útok (Michal UHLÍŘ, Dominik 
BRHEL a Jiří SUCHÁNEK) se konečně osmělil. Začaly padat branky do sítě soupeře více než do naší. Tak to jsme si 
tedy oddechli. S ostudou už domů neodjedeme.  
V dalším utkání jsme oslabené domácí  družstvo  zdolali s přehledem 7:0! Sebevědomá hra všech tří útoků dala 
zapomenout na potupnou první porážku. Přestali jsme dělat chyby v obraně a tím jsme hodně pomohli našemu 
skvělému brankáři Štěpánovi MINAŘÍKOVI. 
Pokud se nám podaří vydržet na vítězné vlně, můžeme dokonce bojovat o medaile! Čekaly nás ještě tři utkání. Trenér 
jasně řekl svým hráčům: „ Každé další vyhrané utkání znamená postup na čtvrté, třetí a nakonec i druhé místo. Jdeme 
do toho, hoši!“ A trnavští chlapci se snažili. Postupně porazili Kašavu 7:5, Halenkovice 5:1 a na závěr i družstvo 
ASTRY Zlín  taky 5:1! 
Radost s druhého místa byla obrovská! Vždyť je to teprve potřetí za 25 let, co v týmovém sportu vybojovali naši žáci 
2. místo v okresním finále.   Velký úspěch celého družstva! Nejlepším hráčem družstva byl jednoznačně náš kapitán 
Michal UHLÍŘ ze třetí třídy, který nastřílel 15 branek a na další nahrál svým spoluhráčům Dominiku BRHLOVI (3. 
třída) – 9 gólů a Jirkovi SUCHÁNKOVI (2. třída) – 7 gólů. O další tři branky se podělili Ondřej KNEDLA (3.), 
Šimon MIKA (3.) a Štěpán BERNÁTEK (2.). Svůj podíl na vítězném tažení trnavského týmu mají druháci Lukáš 
HRABICA  a Matouš MARUŠÁK. První zkušenosti zde získali Daniel DĚDEK a David DROBĚNA  první třídy. 
Všem hráčům gratuluji ke skvělé reprezentaci školy a věřím, že po tak úspěšném turnaji nás přibude i na tréninku.   
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MATEMATICKÝ KLOKAN 2018 
Tak jako každoročně i letos jsme zapojili do mezinárodní  soutěže Matematický klokan. Šedesátiminutový test psali 
žáci 2.-9. ročníku. Tedy všichni, kteří byli zrovna přítomni ve škole. Školní kolo absolvovalo 95 děvčat a chlapců. 
V kategorii CVRČEK (2-.3. třída) soutěžilo 25 dětí. Se ziskem 62 bodů zvítězil Dominik BRHEL ze třetí třídy. 
V okresním měřítku to znamenalo294. místo ze 7684 soutěžících.  Na druhém místě skončil třeťák Štěpán MINAŘÍK. 
Třetího místa dosáhli další třeťáci – Jakub MIKULAŠTÍK a Michal UHLÍŘ.  
KLOKÁNEK je kategorie pro žáky 4.-5. třídy. Do školního kola se zapojilo 32 žáků.  Vyhrál Šimon BEČICA ze 4. 
třídy, který měl 84 bodů.  V konkurenci 7853 žáků zlínského okresu to znamenalo 271. místo. Na další místa 2-.4.   
ndosáhli: Dominik PECHÁČEK  (4.)– 83 bodů,  Alexandra ŠTEFKOVÁ (5.)      – 82 b. a Agáta VRCHOVSKÁ (4.) – 
80 b. 
Mezi šesťáky a sedmáky (21 žáků) naší školy získala nejvíce 88 bodů Tereza FORMANOVÁ ze sedmé třídy. V 
okresním pořadí to znamenalo velmi slušné 34. místo  z 5605  soutěžících. Na druhém místě ve školním kole byla 
Karolína BRHELOVÁ ze 7. Třídy a třetí skončil  šesťák František  HOLÍK. 
V nejstarší kategorii KADET (8.-9.) se školního kola účastnilo 17 žáků. Zde  zvítězil Daniel ŠTEFKA (9.) s výkonem 
85 bodů. Okresního kola se účastnilo 4799 žáků. Danovy body jej vynesly na krásné 21. místo.  Na medailových 
pozicích dále skončili Jakub GERYCH a Michaela VRÁNOVÁ, oba žáci osmé třídy. 
Děkujeme všem, kteří se do této soutěže zapojili a blahopřejeme všem medailistům této krásné soutěže. Věřím, že pro 
mnohé to může být dobrá motivace pro další školní práci nejen v matematice. 

LV 
Pythagoriáda v  kostce 
Druhou matematickou soutěží do které se pravidelně zapojujeme je Pythagoriáda.  Školního kole se zúčastnilo celkem 
59 žáků 5.-8. ročníku. Nejúspěšnějším řešitelem byl žák páté třídy Michal Vrána, který získal postupových  bodů. 
Zcela určitě se objeví v okresním kole. Devět bodů a tím i možný postup do Zlína získali Tereza Formanová ze sedmé 
třídy a Kryštof Žůrek z osmého ročníku. O jejich účasti rozhodnou organizátoři okresního kola na základě všech 
výsledků. Velmi pěkný počet sedmi bodů získaly ještě Adéla Hánová a Eliška Hložková ze sedmé třídy. 

           LV 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV letos již 9. ročník 
V letošním školním roce se poprvé trnavská škola zapojila do soutěže 
všestrannosti, kterou pro žáky základních škol vymysleli před devíti lety 
významní čeští atleti desetibojaři a olympijští vítězové  Robert Změlík a 
Roman Šebrle. Vytvořili postupovou soutěž škol i jednotlivců, která 
vrcholí každý rok celostátním finále. Je založena na zlepšování osobních 
výkonů každého jednotlivce. Většinou bývá v Praze, loni se poprvé 
uskutečnilo v Brně. Přihlášení závodníci musí absolvovat nejdříve 
okresní kolo. Nejlepší družstvo a nejlepší dva závodníci v každé kategorii 
chlapců i dívek postupuje do krajského kola. Odtud podobným způsobem 
ti nejlepší postupují do celostátního klání nejlepších žákovských desetibojařů. 
Jelikož i my v naší tělesné výchově máme hodnocení žáků stanoveno na základě zlepšování osobních výkonů a 
některé disciplíny tohoto desetiboje pravidelně plníme, rozhodli jsme se letos poprvé porovnat své výkony se žáky 
zlínského okresu. Pořadatelem okresního kola je již několik let 
tradičně ZŠ Mánesova Otrokovice. Letošní přebor se konal ve čtvrtek 
26.4. 2018. Přihlásili jsme maximální možný počet závodníků. Tedy 
jedno družstvo (4 chlapci + 4 dívky) a dále do soutěže jednotlivců 
vždy 8 chlapců a 8 dívek různých věkových kategorií. O nominaci na 
okresní finále rozhodovaly výsledky dosažené v hodinách TV. Jen ti 
nejlepší se mohli připravovat na disciplíny, které byly pro letošní rok 
stanoveny pro okresní kolo. Trénovali jsme tedy trojskok, 
medicimbal, švihadlo, kliky a dribling nebo běh na 1000 m. A zde 
vidíte výkony našeho družstva. 
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Výkon školy je součtem tří nejlepších chlapeckých a tří nejlepších dívčích výkonů: 
Pořadí škol na okresním finále bylo následující: 

1. ZŠ Vizovice                             24 178 bodů 
2. ZŠ Mánesova Otrokovice    22 804 
3. ZŠ Slovenská Zlín                  21 302 
4. ZŠ TGM Otrokovice              18 757 
5. ZŠ Trnava, okr. Zlín               18 514 

Do krajského kola postupuje v podstatě tradičně   družstvo ZŠ Vizovice, 
které má v této soutěži výrazné výsledky i z celostátních finále. I letos má 
velmi dobře nakročeno. 
Do soutěže jednotlivců se samozřejmě započítávaly výkony závodníků 
z jednotlivých družstev. Vyhodnocováni byli jednotlivci dle ročníků, 
zvlášť dívky a zvlášť chlapci. Děti soutěžily tedy ve dvanácti kategoriích. 
My jsme měli své zástupce v deseti z nich. Nejlepšího výsledku dosáhla 
naše závodnice ze čtvrté třídy Adéla HRABICOVÁ, která výkonem 2 744 
bodů obsadila druhé místo              a vybojovala tak stříbrnou medaili! Své 
osobní výkony si zlepšila ve třech disciplínách (trojskok – 2., medicimbal – 2. a 
švihadlo – 1.).  První vyhlašování a hned s naší účastí. Skvělý výkon a velké 
překvapení!         O  pár minut později jsme uslyšeli z úst  Šárky KAŠPÁRKOVÉ, 
olympijské reprezentantky v trojskoku, která celou soutěž zaštiťovala, opět jméno naší 
školy. Na třetím místě se umístil Dominik BRHEL ze třetí třídy výkonem 2 716 bodů. I 
on se třikrát zlepšil. V trojskoku, medicimbalu a v driblingu dokonce vytvořil rekord 
školy pro třeťáky výkonem 320 m, které uběhl za dvě minuty. Tímto výkonem získal 
ve své kategorii taky více bodů než všichni ostatní soutěžící, kteří si vybrali bodově 
výhodnější běh na 1000 m. Což je celkem rarita. A my tleskáme. 
Posledního dekorování jsme se dočkali až při posledním vyhlašování a to nejstarší 
kategorie kluků. Třetí místo vybojoval pro sebe a pro naši školu žák osmé třídy Kryštof 
ŽŮREK, který nasbíral celkem neuvěřitelných 4 435 bodů, což byl v celkovém 
hodnocení čtvrtý nejlepší výkon dne. Kryštof si třikrát vylepšil osobní výkony 
v medicimbalu, švihadle i v trojskoku, kde zapsal rekord školy osmých tříd a to výkonem 7,85 m, což znamenalo 
zároveň druhý nejhodnotnější výkon závodů. Navíc vybojoval na tartanu druhé místo v běhu na 1 km, kdy ve 
fantastickém stopadesátimetrovém finiši předběhl čtyři závodníky. Jen vítěze již nedoběhl. K vítězství mu scházela 
jedna vteřina… Vysloužil si potlesk celého stadionu.  
Velmi kvalitního umístění dosáhli všichni naši závodníci, kteří se vešli do prvních deseti míst. To je na okresní úrovni 
velmi slušné umístění. 
páté místo: Aneta GERŽOVÁ (5.), Jakub GERYCH (8.)  
šesté místo: Michal UHLÍŘ (3.) 
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sedmé místo: Viktorie ŽŮRKOVÁ (5.), Michaela VRÁNOVÁ (8.) 
osmé místo:  Karolína BRHELOVÁ (7.), Veronika HAVLÍČKOVÁ (8.) 
deváté místo: Patrik PECHÁČEK (8.) 
desáté místo: Jakub VRÁNA (5.) 
Školu reprezentovalo ještě dalších dvanáct závodníků, kterým se ale zase tak moc nedařilo. I tak si naši borci v 57 
případech zlepšili osobní výkony ve stanovených disciplínách a padlo 13 školních rekordů. Z Otrokovic jsme odjížděli 
spokojeni, ale taky řádně unaveni. Pět těžkých disciplín ve dvou hodinách, to nám opravdu dalo zabrat.  Z postupu do 
krajského kola se může radovat naše třeťačka Adélka HRABICOVÁ. Blahopřejeme a budeme moc držet palečky 
v dalším závodě. Děkuji všem závodníkům, kteří vzorně reprezentovali školu na okresním finále OVOV. Závody se 
nám moc líbily, takže příští rok to zkusíme znovu! 

LV   
 
Memoriál Rudolfa Oškery ve volejbale. 
Tento turnaj má tradici dlouhou dvacet čtyři let. Letos se konal v sobotu 21. dubna 2018 za účasti pěti družstev. Ze 
zahraničí přijali pozvání Starí pání – Vtáci Galanta a družstvo z družebního města Elán Trnava. Z blízkého okolí 
přijeli hráči a hráčky z Fryštáku. Domácí postavili tradičně dvě družstva. Zkušenější a věkově vyzrálejší hráči 
reprezentovali pod názvem SK Orfeus Trnava – S. Naši mladí hráli pod hlavičkou SK Orfeus Trnava – M. 
Hrálo se spravedlivým systémem každý s každým. Jednotlivé zápasy měly vždy dva sety, které se hrály  do 21 bodů. 
Tento osvědčený systém hrajeme již od druhého ročníku. Hraje se buď na vítězství nebo na remízu. Jednotlivé zápasy 
se zbytečně neprotahují a časový harmonogram turnaje lze tak lépe dodržet. I přes naše upravená pravidla hráváme 
pokaždé skoro do pěti hodin odpoledne. 
Po deseti odehraných zápasech bylo konečně pořadí takovéto: 

1. SK ORFEUS Trnava – M       8 bodů 
2. Fryšták                                   5 
3. ELÁN Trnava – SR                 3 
4. SK ORFEUS Trnava – S         2 
5. VTÁCI Galanta                      1 

Máme radost, že po třech letech opět zvítězilo domácí družstvo. V celé historii tohoto turnaje zvítězili domácí teprve 
počtvrté. Takže bylo co oslavovat! Bylo rozdáno několik individuálních cen (mis ba-ba, nahrávačka, smečař, 
universál, Oškerák….) Za to, že se turnaj vydařil musíme poděkovat především všem zúčastněným družstvům a 
hlavně panu rozhodčímu Vojtovi Vybíralovi ze Zlína, který se pravidelně účastní naší akce. Poprvé byl v trnavské 
tělocvičně již v roce 1996! Za všechny hráče a organizátory  děkuji také paní kuchařce Marii Bečicové, která pro nás 
připravila skvělý guláš a další pochutiny. 
V příštím roce nás čeká jubilejní 25. ročník Memoriálu Rudolfa Oškery, na který se začínáme připravovat již nyní. 
Trénujeme v trnavské tělocvičně každou středu od 19.00 – 21.00 hodin. Členství v našem volejbalovém klubu je 
otevřené pro každého, kdo si chce dobře zasportovat a místy se i dobře pobavit. Zveme do svých řad zájemce hlavně 
z naší Trnavy a Podkopné Lhoty. Co umíte, to u nás uplatníte a co z volejbalu neumíte, to vás rádi naučíme. Přijďte 
mezi nás! 

Lubomír Vývoda, předseda SK ORFEUS Trnava z.s. 
 
Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole v Trnavě 

XXV. reprezentační ples Základní  školy 

Spolek rodičů v lednu uspořádal již XXV. reprezentační ples Základní školy. O tom, jaká byla úroveň a atmosféra 
letošního plesu, napsal poutavě Petr Jaroň v reportáži z plesu na webovém portálu Horní Podřevnicko:  
Že se ples s přívlastkem reprezentační může konat i v obyčejné tělocvičně, dokazují už čtvrt století v Trnavě. Přesně 
tak dlouho už převlékají pořadatelé ze Spolku rodičů a Základní školy vždy v lednu tělocvičnu k nepoznání. Stoly, 
ubrusy, svíčky, atmosféru dokreslující nasvětlení. Předlouhé stuhy, které napříč tělocvičnou zkrášlují i opticky snižují 
strop. 
Když se k tomu přidá tradičně zahajovací polonéza v podání deváťáků, nechybí už vůbec nic. Ta včerejší byla 
obzvlášť podařená. Následný tanec tatínků s krásnými dcerami v róbách, i maminek se syny, kteří je většinou už 
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dávno předrostli, byl neméně dojemný a právem se dá považovat za poloviční krok do dospělosti. 
Polonézou to ovšem jen začalo. Otěže pak převzala hudební skupina Vivian, kterou ještě do deseti hodin stihly 
prostřídat vstupy mistrů z taneční školy Dance Studia Starlight Davida Voráče i domácích orientálních tanečnic, 
slečen z tanečního kroužku trnavské školy. 
Kdo vyhrál pračku z přebohaté tomboly už nevíme. Jistě ovšem skončila v rukou dobré hospodyňky. Co je jisté, ples 
trnavský si nálepku „reprezentační“ zaslouží. Minimálně na další půlstoletí. 

 

 

 

 

 
Dětský karneval 

V neděli po reprezentačním plese spolek rodičů pořádal také oblíbený dětský karneval. O program plný zábavy a 
písniček se letos postaral Pavel Novák ml. Starší generace si ve spojení se jménem Pavel Novák vybaví jistě jeho otce 
a velký hit 70. let Nádherná. Ti, kteří o Pavla na karnevale přišli, mají ještě jednu šanci jej vidět naživo – Pavel přijede 
na Trnavu opět v červnu na zakončení školního roku v Základní škole! 

 

Karel Havlíček, předseda SRPŠ při Základní škole v Trnavě  
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STŘELECKÝ KROUŽEK 
Vánoční svátky skončily a my jsme se hned 7. 1. 2018 účastnili závodu v Ostravě a to VC Olympu Ostrava.  Zde 
Marek Grebeníček zabojoval a vystřílel si 1. místo. Pro Jakuba Gerycha to byl 1. závod v dorostenecké kategorii a 
obsadil 9. místo. 
Další závod, kterého jsme se účastnili, byla VC Uherský Brod dne 18. 2. 2018. Tady Jakub Gerych střílel ve své 
mladší kategorii a obsadil 3. místo. Marek Grebeníček ve sloučené kategorii obsadil 6. místo. Pro Jakuba Sovjáka to 
byl první závod a nervozitu ustál. Jako nejmladší účastník obsadil 6. místo. 
24. 2. 2018 se konala VC Policie Ostrava. V dorostenecké kategorii obsadil Marek Grebeníček 2. místo a Jakub 
Gerych místo 5. Dle těchto výsledků jsem se rozhodl, že Jakuba Gerycha přihlásím na „Velkou republiku“. Obě 
nominace Marka G. a Jakuba G. byly přijaty.  
Test na „republiku“ byl 3. 3. 2018 v Březolupech, kde se konal závod Zlatá diabolka. Marek G. obsadil 4. místo a 
Jakub. G.  5. místo. Tohoto závodu se zúčastnil i Jakub Sovják a ten si zlepšil svůj poslední výsledek o 18 bodů a 
obsadil 7. místo. 
Vrchol sezóny bylo MČR konané 11. 3. 2018. Na tento závod se nominoval Marek G. a Jakub G. Před MČR jsme si 
ještě zajeli zastřílet do Ostravy. MČR se střílí na elektronické terče. Tato střelba je dost odlišná a málo klubů tyto terče 
vlastní. Zde jsme nechali provést servis zbraní, který se projevil na samotných závodech. Marek G. se do poslední 
položky držel na 2. místě. Další dvě rány 9,0 a 9,2 ho posunuly na konečné 4. místo, opět brambora. Jakubův první 
závod na „Velké republice“ se nevydařil a skončil až na 41. místě. 
Pro Jakuba G. sezóna vzduchovkových zbraní ještě nekončí. 24. 3. 2018 je MČR mládeže a 15. 4. 2018 je finále 
Krajské ligy mládeže. V Krajské lize mládeže je Jakub G. průběžně na 1. místě. Uvidíme jak to vše dopadne. 
Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ Trnava za finanční podporu. Dále chci poděkovat Ing. Petru Chmelařovi za 
sponzorský dar, za který jsme pořídili klubové teplákové soupravy s logem obce. Velké dík patří i rodičům, kteří 
podporují své děti v tomto nelehkém sportu. 
               Soukup Radek 

Dvacátý květen patří včelám a včelařům 

Je tomu teprve pár let, co Organizace spojených národů schválila 20.květen jako Světový den 
včel. Včely konečně získaly postavení, jaké si zaslouží s ohledem na jejich význam pro svět a 
lidstvo. 

Tradičně se v květnu koná včelařská pouť na Sv. Hostýn, kde v sobotu 19.5 odpoledne 
proběhnou první odborné přednášky. Neděle 20.5. započne vernisáží výstavy o včelách př. Milana 
Motyky, v 10:15 proběhne mše svatá za všechny včelaře, žijící i zemřelé, za jejich rodiny, za naše 
včeličky a přírodu. I na neděli jsou naplánovány zajímavé přednášky. Můžete zde zakoupit 
včelařské potřeby a včelí produkty.  

Letošní jaro je krásné, všechno kvete, počasí nám přeje. V květnu dosahují včelstva vrcholu svého růstu a síly, 
matka denně naklade až 1500 vajíček, chceme-li dosáhnout dobrého výnosu medu, musíme se včelám intenzivně 
věnovat. Je potřeba zamezit rojení a včelky co nejvíce zaměstnat. 

 Země Evropské unie se na konci dubna dohodly 
na zákazu užívání tří pesticidů aplikovaných na 
zemědělských plochách. Tyto látky napadají nervový 
systém hmyzu, mohou jej ochromit i zabít. Řada studií v 
uplynulých letech prokázala, že má jejich používání 
negativní vliv na populaci včel. Tyto látky by se měly 
přestat používat na konci letošního roku.  

 Již druhým rokem se devět mladých včelaříků 
stará o svá včelstva, která mají umístěná na zahradě 

základní školy. Schází se každý pátek a pod vedením 
př.Romana Droběny a Lukáše Hanulíka se učí základům 

včelaření. Doufejme, že je nadšení neopustí a za pár let rozšíří naše řady!!!                              Kristýna Hanáčková 
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1.STS 
30.4.2018 jsme pořádali 1. pálení čarodějnic. Akce se konala na fotbalovém hřišti a tímto bychom chtěli poděkovat 
trnavským fotbalistům za poskytnutí hřiště.  Počasí nám přálo, účast čarodějnic a čarodějů byla velká a doufáme, že 
v příštím roce se nás sejde na 2 ročníku ještě víc ☺ .  1.STS 

     

     

 

 

 

 

 
TJ Sokol Trnava 
Dne 17. března 2018 se uskutečnila členská schůze TJ Sokol Trnava, která zhodnotila činnost klubu v roce 2017. Klub 
eviduje přibližně 80 členů, z toho okolo 50ti aktivních hráčů od žákovských kategorií až po starší bývalé hráče, kteří si 
chodí 1x týdně zahrát fotbálek. Během roku 2017 se také vrátili hráči, kteří předtím působili v jiných klubech, takže 
počet dospělých hráčů v kádru mužstva se rozrostl na 19. Dobrou prací s mládeží se podařilo zvýšit také počet 
aktivních dětí pravidelně trénujících a hrajících organizovanou okresní soutěž na 18, ve věku od 8 do 12ti let. Tito žáci 
budou postupně  přecházet do starších kategorií, přičemž noví mladší budou přicházet, takže se dá říct, že počet 
sportujících dětí se bude dále zvyšovat. V současné době evidujeme 24 aktivních hráčů mladších 23 let. Tento vývoj 
bude vyžadovat další trenéry a lidi v zázemí klubu. Pro příští sezonu jsme se rozhodli přihlásit nově také mužstvo 
starších žáků, které bude trénovat současný trenér mladších žáků Petr Pavelka. Pro doplněné mužstvo mladších žáků 
budeme potřebovat nové trenéry, a tímto se obracíme na tatínky a fandy fotbalu, které bychom pro výchovu mládeže 
v klubu rádi přivítali.  
Jednání ohledně odkoupení fotbalového hřiště od SK Metropol Podkopná Lhota stále probíhají, ale je nutné dořešit 
složité právní otázky. TJ Sokol Trnava podepsal zatím novou krátkodobou nájemní smlouvu na užívání hřiště, ale již 
bez zajištění údržby kabin a trávníku. Zejména se zajištěním pravidelného sečení máme zatím potíže, proto prosíme 
majitele zahradních traktorů z Trnavy a okolí, kteří by mohli se sečením nebo zapůjčením traktoru pomoci, aby se 
nám ozvali.  
Mladší žáci  
V jarní části ročníku 2017/2018 odehráli žáci dvě utkání, a to v Kašavě a na domácím hřišti s Vizovicemi. V Kašavě 
jsme zvítězili 6:3 (branky Mojmír Mika 2x, Šimon Mika 2x, Jakub Chrastina, František Holík) a doma s Vizovicemi 
2:0 (branky Jan Matulík, Davis Gajdošík). V tabulce se nacházíme na pěkném 4. místě s 18ti body a skóre  38:52.  

 
Zleva: (ležící) Marek Polaštík, (spodní řada) Šimon 
Mika, Filip Mozga, Tomáš Holík, Dominik Brhel, 
Filip Gargulák, Jakub Chrastina, Jiří Matúšů, (horní 
řada) Petr Pavelka (trenér), Marek Toufar, František 
Holík, Mojmír Mika, David Gajdošík, Jan Matulík.  

    
Nadcházející zápasy: 
6.5.    NE 10.30 hodin     Trnava  -  Zlín  
13.5.  NE 10.30 hodin     Trnava -  Veselá  
27.5.  NE 10.30 hodin     Trnava  - Březová  
30.5.  ST 17.00 hodin      Příluky  -  Trnava  
10.6.  NE 10.30 hodin     Trnava  -  Kašava  
11.6.  PO 16.30 hodin     Vizovice  - Trnava 
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Dospělí 
Mužstvo dospělých TJ Sokol odehrálo na jaře tyto zápasy: 
TRNAVA – HVOZDNÁ 0:2 
FRYŠTÁK „B“ – TRNAVA  2:0 
TRNAVA – KUDLOV  5:3 
TRNAVA – LUŽKOVICE „B“  4:3 
VESELÁ „B“ – TRNAVA  6:1 
TRNAVA – LOUKY „B“  3:5 
V polovině jarní části soutěže je naše mužstvo na 10.místě tabulky s 20ti  body a skóre 40:50. 

 
Zleva: (spodní řada)  Martin Rybák, Zdeněk 
Minařík, Dominik Matúšů, Martin Knedla, Petr 
Kovařík. (horní řada) Jiří Katrňák, Marek Toufar 
(trenér), Martin Malčík, Jiří Válek, Jan Hradilík, 
Ladislav Kučera, Martin Polášek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbývající zápasy: 
21.kolo NEDĚLE 13.5.2018, v 16,30.hodin      TRNAVA – RACKOVÁ   
22.kolo NEDĚLE 20.5.2018, v 16,30.hodin      VŠEMINA – TRNAVA 
23.kolo NEDĚLE 27.5.2018, v 17,00.hodin      TRNAVA – PROVODOV „B“ 
24.kolo NEDĚLE 3.6.2018, v 17,00.hodin       JAROSLAVICE „B“ – TRNAVA 
25.kolo NEDĚLE 10.6.2018, v 17,00.hodin     TRNAVA – MYSLOČOVICE „B“ 
26.kolo NEDĚLE 17.6.2018, v 17,00.hodin     KOMÁROV – TRNAVA 

Jiří Brhel, předseda TJ Sokol Trnava 
 

Zpráva z činnosti SDH TRNAVA  
     Náš hasičský rok jsme začali Výroční valnou hromadou, kde jsme zrekapitulovali předešlý 

rok a seznámili přítomné naše členy a zároveň hosty z 11. 
okrsku, o plánech na rok 2018. 
Tím prvním byl masopustní průvod, který na tento rok 
připadl na 10. únor. Začínali jsme s přípravami již od 
ledna. Všichni se snaží sehnat tombolu, naučit nové tance. 
Máme rozdělené úkoly – seniorky nám ruličkují tombolu, 
smaží řízky na průvod, někteří balí a vydávají tombolu, jiní se starají o masky, 
úklid, servis nás všech. Společně jdeme nachystat tělocvičnu, ozdobit koně. Po 
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krásném náročném dni, kdy jsem sice unaveni, ale šťastni, se sejdeme v tělocvičně a tam je další partie lidí, kteří se 
starají o bufet, šatnu. No a v devět hodin nás čeká vystoupení našich nejmenších a o půlnoci nás překvapí starší se 
svým neuvěřitelným vystoupením. Obdivuji všechny. Máme za sebou 7 kilometrů a jsme usměvaví. Je to tím, že nás 
to baví, ale největší dík patří našim občanům, sousedům – ti nás vždy přivítají s otevřenou náručí a přichystají něco 
dobrého na zahřátí, zakousnutí, a to je to krásné, za to vše, jim velmi pěkně děkujeme. 
     24. března jsme naše seniory, jako odměnu za pomoc při akcích, vyvezli na posezení u cimbálu do Seninky. Věřím, 
že jsme jim udělali radost, bylo to znát z jejich reakcí. 

     7. dubna jsem otevřeli stánek při Rallysprint Kopná 2018 
     28. dubna jsme se zúčastnili hasičské pouti na Sv. Hostýně. 
     5. května se naše dvě družstva účastnila soutěže O pohár starosty Slušovic. 
Ženy obsadily krásné první místo, muži skončili soutěž bez bodů. Byl to takový 
malý rozjezd na začátku naší hasičské sezóny. 
     6. května jsem se zúčastnili oslav SDH Neubuz. 
     26. května proběhne okrsková soutěž tentokrát v Neubuzi, věříme v naše 
dobré výsledky. 

     Jako každý rok se budeme podílet na úklidu potoka, čeká nás spousta soutěží, ale také brigády kolem zbrojnice, 
tréninkového hřiště. Také se budeme podílet na čistění kanálů, studní. 
                         Helelna Březíková
   

 

 

Konec roku jsme s dětmi oslavili diskotékou s poděkováním za odvedenou práci v celém roce a plány na rok další. 
Ten nám dal spoustu příprav a učení: 

10.2.2018 Končinový průvod v kterém šlo dvacet 
dětí, děkujeme za připravené občerstvení a 
vstřícný postoj k této tradici. V tento samý den 
vystoupení na končinové zábavě, kde děti 
předváděly tanec Zorbu a taneční verzi písničky 
"Já tak rád trsám trsám". Tento den bývá 
nejnáročnější z celé sezóny a všem co šli průvod a 
večer bavili hosty zábavy " klobouk dolů". 
Zkoušky odbornosti  4.3.2018 Zádveřice - do 
našich řad přibyli držitele odznaku odbornosti a to: 
STROJNÍK - Jakub Gerych, Kryštof Žurek,  
KRONIKÁŘ - Jakub Chrastina, David Gajdošík, 
Emma Dovrtělová, Kateřina Vajďáková a Michal 
Váhala. Všem BLAHOPŘEJEME. 

První naše soutěž s požárním útokem byla  5.5.2018 ve Slušovicích 
odkud si všichni dovezli medaile. Přípravka pohár,  starší „A“ 
4.místo, starší „B“ 6. místo. 
Přípravy a ostrý trénink je v plném proudu , máme přes sebou 18.-
20.5. jarní část hry plamen, 26.5. okrskovou soutěž a spousta 
naplánovaných soutěží a brigád. První brigáda je obecní, čištění 
našeho potoka Trnávky. 
Pro zájem o tento kroužek a jakékoli informace volejte na tel. 
739 666 817 nebo pište sdhtrnava@email.cz. Veškeré dění, 
plánované akce a soutěže najdete na stránkách www.sdhtrnava.cz. 
Děkujeme všem co nám jakýmkoli způsobem pomáhají s dětmi. 

                                  Eva Vajďáková 
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Lyžařská zábava 

Pátek 10.srpna 2018 od 20,00 hod. 
Trnava Jamice (pod Trnavou) 

Hraje skupina KOSOVCI. 
 
 

"Sběr nebezpečných odpadů z domácností" 

v sobotu  19.5.2018  od 7.30 do 10.50 hod. 

1.  Trnava -  u čp. 285 - bytovky "Dolansko"                  7:30 - 8:30  hod. 
2.  Trnava - na točně Rozcestí                                          8:35 - 9:00  hod. 

3.  Trnava – horní konec – točna autobusu                     9:05 - 10:10  hod. 
4.  Podkopná  Lhota - budova  školy                              10:20 - 10:50  hod. 

 
 
 
 ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU 
Zlínský kraj navrhuje změnu jízdní obslužnosti. Své připomínky vyjádřete na obecním úřadě. Viz přiložená 
komunikace. 

Dobrý den,  
v návaznosti na pozvánku od náměstka hejtmana, Ing. Botka, ohledně projednání nové koncepce veřejné linkové 
dopravy, Vám v příloza zasílám návrh jízdních řádů, určených k projednání ve Vizovicích dne 16. 05.  
2018. SOučasně upozorňuji, že jízdní řády ve směru na Luhačovice budou projednány samostatně v jiném termínu.  
S pozdravem  
Ing. František Brachtl  
KOVED  
………………………………………………………………………………………………………….. 

Dobrý den, v návaznosti na dnešní jednání, Linka č. 170 Zlín - Slušovice - Trnava - Podkopná Lhota připomínky:  
- dochází k průměrnému časovému prodloužení linek o 7 minut a 9 km, tedy mezi Podkopnou Lhotou a Zlínem, autem 
trvá cesta 25 km do Zlína cca 30 minut  
- naši občané jsou potrestáni nucenými výlety na Veselou a Březovou  
- v současném jízdním řádu jsou v pracovní den pouze dvě linky s přestupem, ve vašem návrhu je jich šest, opět 
nevýhoda pro naše občany  
- žádám Vás o zavedení rychlého spoje přes obec Lípa u spojů č. 2, 4, 8, 23 a 25.  
- mešní autobusy v sobotu a neděli by měly být zohledněny časy bohoslužeb. Mše Po-Pa v zimě 17:00, v létě 18:30 
(vím, že chci moc), v sobotu 7:30 a v neděli 8:00 a 10:00  
- ranní dojezdy autobusu do Zlína by měly být 5:30, 6:30, 7:30 hod., aby se lidé mohli přesunout na celou do škol a 
zaměstnání  
- pokud se něco nestane se zácpami v obci Lípa, tak je jízdní řád jen cárem papíru  
- dříve bylo zvykem, že autobusy navazovaly na jiné spoje na Vsetín, Brno, Uherské Hradiště, doufám, že tato 
kontinuita bude zachována  
- plně chápu, že s dopravou v Kraji se musí něco stát, jinak zanikne. Bohužel, takto koncipovaný návrh spíš naše 
občany od cestování autobusem odradí. Občané se potřebují dostat do Zlína rychle  
- podporuji vybudování dopravního terminálu v obci Lípa  
S pozdravem  
M. Kašpárek - Trnava  
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VE ZPRAVODAJI JSOU DOLOŽENY DVĚ PŘÍLOHY – PROSÍM VYPLŇTE A ODEVZDEJTE NA 
OBECNÍ ÚŘAD 

                                          PLÁNOVANÉ AKCE 
19.5.2018 ELEKTROODPAD 

19.5.2018 NEBEZPEČNÝ ODPAD 
3.6.2018 TRNAVSKÁ POUŤ 

16.6.2018 PO STOPÁCH TRNAVSKÉHO LOUPEŽNÍKA PÍŠŤALKY 
28.6.2018 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU – DĚTSKÝ DEN 

20-21.7.2018 VÝŠLAP NA sv. HOSTÝN 
22.7-1.8.2018 TÁBOR KAMÍNKA – pořádá ZŠ TRNAVA 

10.8.2018 LYŽAŘSKÁ ZÁBAVA – pod Trnavou 
25.8.2018 BARUM RALLY – uzavření silnice 

15.9.2018 OSLAVY - 650 LET OBCE TRNAVA 

Společenská kronika 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud 
nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Proto se ve společenské rubrice neobjeví žádné 
jména.  

Od ledna do března se narodilo 5 dětí z toho 2 chlapci a 3 děvčata. 
Od ledna do dubna umřelo 6 osob z toho 4 muži a 2 ženy. 
Od ledna - do 5.5. - 4 svatby, kdy byl alespoň jeden ze snoubenců občan Trnavy. 
 
TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ – čtvrtletník, vydávaný Obecním úřadem Trnava PSČ 76318 Redakční rada nezodpovídá za obsah příspěvků (tyto 
vyjadřují názory jednotlivých autorů). Příspěvky do zpravodaje je možno zasílat na outrnava@avonet.cz nebo Eva.Vajdakova@seznam.cz. 
Náklad: 400 výtisků. MK ČR E 130022 / Úprava zpravodaje: E.Vajďáková, / Tisk Vydavatelství Brázda Hodonín / NEPRODEJNÉ 


