Září 2011 / XXI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj
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O letošních prázdninách jsme dokončili výměnu oken v naší základní škole. Celkové náklady na tuto
akci činily částku více než 1 milion Kč. Zlínský kraj přislíbil obci dotaci z Podprogramu na obnovu
venkova ve výši 246 tis. Kč.

Na dovybavení druhého stupně Základní školy v Trnavě novými lavicemi uvolnilo zastupitelstvo ze
svého rozpočtu částku 190 tis. Kč.

V tomto roce dokončíme také nový územní plán obce. Veřejné projednání se uskuteční dne 24.10.2011
v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Trnavě.
Nejpozději v tento den mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb podat námitky. Obec obdrží od Zlínského kraje dotaci na územní plán ve výši 182 tis. Kč.

USNESENÍ
ze zasedání O becního zastupitelstva O bce Trnava, konaného dne
20.5.2011
 Zastupitelstvo obce Trnava schválilo Závěrečný účet hospodaření obce za rok
2010.
 OZ schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010, které
provedl KÚ ZK.
 OZ schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace – ZŠ Trnava a MŠ Trnava
za rok 2010. Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu a fondu odměn.

 OZ rozhodlo o vystoupení Obce Trnava ze svazku Region Zlínsko. Vzalo na vědomí usnesení
z Valné hromady svazku, která se konala 29.4.2011
 OZ bere na vědomí rozhodnutí ZK o udělení podpory v rámci Podprogramu na podporu obnovy
venkova – na akci okna do Základní školy v Trnavě.
 Na základě výsledků výběrového řízená rozhodlo, že zakázka bude zadána firmě ERGO VH Zlín
a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy jak se ZK, tak s firmou ERGO VH.
 Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci z OPMŽP na protipovodňová opatření.
Žádost bude podána společně s městem Slušovice, obcí Kašava, Všemina.
 OZ rozhodlo o podání žádosti o dotaci z OPŽP – Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání
s odpady - nákup kompostérů pro obec.
 Zastupitelstvo obce schválilo žádost Matice svatohostýnské, Bystřice p. Hostýnem o finanční
příspěvek. Rozhodlo o poskytnutí částky 5 tis. Kč.
 OZ souhlasí s přijetím daru pro ZŠ v Trnavě ve výši 70 tis. Kč, kterou škole poskytl Klub rodičů.
 OZ schválilo zvýšení rozpočtu ZŠ v Trnavě na mzdy nepedagogických pracovníků a to ze
150.000,- Kč na 295.000,-Kč.
 OZ souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 02100021 – plynofikace obce – I. etapa.
 OZ rozhodlo, že stavební parcelu č. 600 v katastru obce Trnava u Zlína zatím prodávat nebude.
 OZ rozhodlo o změně rozpočtu na rok 2011- navýšení výdajů 1 mil. Kč na nákup pozemků pro
sportoviště.
 OZ souhlasí s obsahem dopisu na VZP Vsetín ve věci zrušení ordinace v obci Trnava.
 OZ vzalo na vědomí dopis Města Vizovice, odbor stavebního úřadu k žádosti o zařazení
pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Trnava do nového územního plánu jako pozemek k trvalému bydlení.
 OZ bere na vědomí informaci o připravovaném jednání na ZK dne 8.6. 2011 se zástupci
Zlínského kraje a MV ve věci zrušení matrik v obcích.
 OZ schválilo nové znění zřizovací listiny pro MŠ v Trnavě, kterou zpracovala JUDr. Pavlíčková
a ve které jsou zapracovány jednotlivé dodatky z předcházejících let.
 OZ rozhodlo o převedení částky 3 mil. Kč z běžného účtu u Komerční banky na termínovaný
vklad u Komerční banky Zlín.
 OZ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Slušovicko,
závěrečný účet hospodaření MRS za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011.
 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1 :
Příjmy: 6.000,- Kč – sčítání lidu
Výdaje: - 4.500.000,- Kč chodníky, 1.000.000,- Kč pozemek hřiště, 5.000,- Matice
svatohostýnská, 145.000,- mzda – zaměstnanci ZŠ,
200.000,- okna bytový dům,6.000,- Kč sčítání lidu, - 2.584.000,- Kč financování

USNESENÍ
ze zasedání O becního zastupitelstva O bce Trnava, konaného dne
08.08.2011
-

-

OZ souhlasí s Výroční zprávou o hospodaření ZŠ Trnava za období 2010-2011.
ZŠ navštěvovalo v tomto školním roce 84 žáků. Z 9. třídy vychází 13 žáků, do
1. třídy nastoupí v novém školním roce 17 dětí.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost ZŠ v Trnavě na zakoupení nových lavic. Rozpočet obce se
zvyšuje o částku 195.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru 10 tis. Kč pro dětský tábor, který organizovala
základní škola.

-

-

-

-

Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí daru ve výši 20 tis. Kč pro paní Mojsjukovou, které
zemřel manžel při povodni 30.6.2011
Zastupitelstvo obce rozhodlo, aby starostka oslovila další 2 firmy na zpracování návrhu rozpočtu
na opravu cesty do Dvořiska. SÚS vyčíslila akci na 616 tis. Kč vč. DPH.
Obecní zastupitelstvo nemá zásadní výhradu proti stavbě rybníku na Luzích. Požaduje, aby pan
Dr. Gargulák předložil studii nebo projekt na tuto akci a blíže záměr specifikoval.
Od poloviny měsíce srpna nastoupí na OÚ nová pracovnice na částečný úvazek.
OZ souhlasí s podpisem smlouvy s firmou AVONET na umístění zařízení pro zajištění veřejné
komunikační sítě na stožáru pro příjem STA u čp. 225.
Jako protislužbu poskytne firma AVONET zdarma příjem internetu pro OÚ i
základní školu.
- OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a Povodím Moravy.
Jedná se o akci „312002STA Trnávka, Trnava opěrné zdi“ na horním konci u Pavelků a
Urbanů. Zábor pozemků bude následující: p.č. 3087 – 7 m2, p. č. 3088/1 – 65 m2, 3096/1 –
55 m2, 3096/4 – 33 m2, 3096/7 – 6 m2, 3097/9 – 2 m2.
OZ souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene. Týká se obecních pozemků pod
obcí, kde vede vysokotlak plynu. Tato stavba byla zkolaudována již v roce 2001. Věcné břemeno
se týká následujících parcel: KN 2948/3, 3167/2, PK 2942/3.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby žádost vlastníků rodinných domků v Hořansku u obrázku
na dodání kamene na úpravu břehů potoka byla postoupena na Povodí Moravy. Obec Trnava
není vlastníkem toku Trnávky a nemůže proto do oprav investovat.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření – snížení částky 47.000,- Kč na SDH a
převedení do cestovního ruchu. Setkání Trnav červen 2011.
Zvýšení výdajů o částku 307.000,- Kč na okna v ZŠ /původně se počítalo s jedním
patrem
Dotace na okna v ZŠ – 264.000,- jedná se o příjem obce
Zvýšení výdajů i příjmů o částku 61.000,- Kč – daň obce
Financování – snížení částky o 258.000,- Kč
- OZ rozhodlo o poskytnutí daru ve výši 1 tis. Kč na výstavu chovatelů drobného zvířectva,
která se bude konat začátkem záři ve Slušovicích.
- OZ souhlasí s podpisem smlouvy s firmou OKNO Holding, a.s. na výměnu oken na bytovém
domě čp. 314.
- OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě čp. 314 paní učitelce Bartíkové o
další dva roky.

Přesto, že se zastupitelstvo snaží obecní majetek stále zvelebovat a zhodnocovat, jsou události, jež
způsobují přírodní živly a které nijak ovlivnit nemůžeme.
30.6.2011 postihla naši obec povodeň. Především v „Hořansku“ napáchala škody na majetku obyvatel
obce, obecním majetku i na majetku státním. Obrátila jsem se proto na pana ředitele Ing. Ceneka
z Povodí Moravy, ředitele Ing. Malého z ŘSZK a také jsem osobně navštívila hejtmana Zlínského kraje
pana MVDr. Mišáka s prosbou
o pomoc s řešením následků povodně v naší obci.

Zprávičky z Trnavské mateřské školičky
Školní rok jsme uzavřeli anglickou besídkou pro rodiče, týdnem Dětí a týdnem Indiánů, který si děti
opravdu užily s příjezdem opravdového indiána na koni, a už na nás čeká nový školní rok. Zahájení
školního roku bude 1. září a mateřskou školu bude letošní školní rok navštěvovat 52 dětí. Na konci
školního roku jsme se také rozloučili s paní učitelkou Blankou Květákovou, která odešla do důchodu, a
v září přivítáme naši novou paní učitelku Danu Bartošovou, která bude třídní učitelkou I. třídy Kuřátek.
V oblasti kultury budeme opět jednou měsíčně navštěvovat divadelní představení v kulturním domě ve
Vizovicích s ostatními mateřskými školami z Vizovicka a i v naší mateřské škole se budou pořádat
divadelní představení.
Nově připravujeme pro děti
kroužky zaměřené na rozvíjení
výtvarného
projevu
dětí,
logopedického
cvičení
a
grafomotoriku.
Na podzimu bude pro rodiče
s dětmi
připraveno
strašidýlkové
odpoledne
s vyřezáváním a zdobením dýní
a rodičovské schůzky spojené
s opékáním špekáčků.
Již teď se na naše děti těší celý
kolektiv mateřské školy.

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
V letošním školním roce se žáci zúčastnili několika soutěží v anglickém jazyce.
Žáci 4. a 5. třídy absolvovali v prosinci školní kolo ve spellingu a dva nejlepší z každé třídy
(Vyvlečková I., Zbranek T.; Gerža P., Vajďák J) poté postoupili do okresního kola konané na konci
května na ZŠ Komenského ve Zlíně CAN YOU SPELL IT, PLEASE?. Tomáš Zbranek ve velké
konkurenci zabojoval a své kategorii, žáci 4. tříd, obsadil nejvyšší příčku, tedy 1. místo. Ve stejné
skupině skončila I.Vyvlečková na krásném 12. místě. Zástupci 5. třídy se bohužel na předních místech
neumístili.
Celý druhý stupeň absolvoval školní kolo Olympiády z anglického jazyka, která byla rozdělena do dvou
kategorií (6+7, 8+9). V první kategorii získala největší počet bodů E.Vyvlečková (6. třída), druhý
největší počet bodů získali O. Zbranek a T. Gerychová (7., 6. třída) a třetí nejvyšší počet bodů dostala D.
Polášková (7. třída). V druhé kategorii první příčky obsadili žáci 9. třídy – P. Vyvlečka, Z. Fotterová a
P. Truhlaříková.
V březnu se zástupci 7. a 9. třídy (Polášková, Zbranek, Gerža, Vyvlečka) zúčastnili již VIII. ročníku
soutěže v AJ MINI FIRST CERTIFICATE na ZŠ Komenského ve Zlíně. I když se žáci neumístili na
předních pozicích, podmínky pro získání certifikátu splnili.
ŠKOLNÍ ČASOPIS TRNKA
Také v letošním roce vyšly 4 čísla tohoto školního časopisu.
První číslo vyšlo v říjnu a vzpomínalo na prázdniny a na léto. Druhé číslo bylo s vánoční a zimní
tématikou. Třetí vydaní se věnovalo příchodu jara. A poslední číslo byl deváťácký speciál.
ŠKOLNÍ VÝLETY
Školní výlety se letos konaly koncem května (26. -27.5.).
První stupeň se ve čtvrtek dohromady vydal na prohlídku hradu Bouzov a do Javořičských jeskyní.
6. + 7. třída se ve čtvrtek zúčastnila celodenního programu lanového centra Proud Olomouc nazvaný
Nebe a voda. Tento program, který byl rozdělen na dvě části, kombinoval jízdu na raftových člunech po
Litovelském Pomoraví a překonávání lanových překážek v LC.
8. třída se rozjela do Ostravy na návštěvu hornického muzea Landek a tamní zoo.
Páteční den byl laděn sportovně. 6. a 8. třída „bojovala“ ve zlínské Laser aréně, 7. třída se rozjela na
kolech na Lukov a zpět.
9. třída oba dny také spíše sportovala. Ve čtvrtek si uspořádala turnaj v tenise a v pátek šla rybařit.
1. stupeň - DIVADLO
Stejně jako loni i v letošním školním roce 2010/2011 navštěvovalo 22 dětí 1. stupně
představení
v Městském divadle ve Zlíně v rámci předplatného Nejmladšího diváka.
Letos děti ocenily potleskem a spokojenými výrazy ve svých tvářích tato čtyři představení:
v říjnu ČUČUDEJSKÉ POHÁDKY,
v listopadu VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY,
v lednu ZACHRAŇTE POHÁDKY
a v březnu POPELKA .
Dohled zajišťovaly Mgr. Helena Vývodová a Mgr. Adéla Pavelková.
Kroužek ANGLIČTINA HROU
11 žáků 1. ročníku a 9 žáků 2. ročníku navštěvovalo kroužek Angličtina hrou, kde jim s cizím jazykem
ochotně pomáhal maňásek kocourka Cookieho a p. uč. Pavelková.. Pomocí říkanek, písniček a hravých
aktivit se děti mohly setkávat s angličtinou každý čtvrtek od října do konce května. Děti teď reagují na
různé anglické pokyny, umí barvy a tvary, pojmenují části těla, některá zvířátka, hračky, oblečení a jídlo
a také umí anglicky počítat.

Volba povolání
Umístění žáků 9.ročníku na střední školy :
Fotterová Zuzana
Střední škola Kostka s.r.o., Vsetín
Pedagogické lyceum
Gargulák Josef
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., Kroměříž
Ekonomika a podnikání
Gerža Martin
Střední průmyslová škola polytechnická, Zlín
Mechanik seřizovač
Katrňák Jiří
Střední průmyslová škola polytechnická, Zlín
Mechanik seřizovač
Malčíková Miriam Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Zlín
Zdravotnický asistent
Malčíková Simona Střední škola Kostka s.r.o., Vsetín
Pedagogické lyceum
Patricie Matušů
Střední škola oděvní a služeb, Vizovice
Kadeřník
Páleníček Petr
SOU Valašské Klobouky
Mechanik opravář motorových vozidel
Srovnal Zdeněk
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Instalatér
Stříž Jakub
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Tesař
Truhlaříková Pavla Střední průmyslová škola Zlín
Ekonomické lyceum
Vyvlečka Pavel
Střední průmyslová škola Zlín
Technické lyceum
Zlámal Tomáš
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Truhlář
Kateřina Bečicová byla přijata ke studiu šestiletého Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Projekt HASÍK
I letos jsme se zapojili do projektu Hasík.. Žáci 2. a 6. ročníku tak mohli dvakrát přivítat na půdě naší
školy své „školitele“ z řad profesionálních hasičů ze Zlína a seznámit se se zásadami a postupy při
požárech, dostali zajímavé tipy na domácí přípravu evakuačních plánů a postupů v případě požáru a
v neposlední řadě i zásady první pomoci.
Vyvrcholením byla návštěva žáků na zlínské „hasičárně“, kde se děti mimo jiné dozvěděly spoustu
informací o pracovním dnu hasičů, o jejich přípravě, o všech vozidlech a jejich vybavení. Vše si mohly
prohlédnout, osahat. Dětem se účast v projektu velmi líbila a nejvíce určitě budou vzpomínat na
možnost vození se na lanovce, kterou jim hasiči připravili na závěr exkurze.

ŠD - 2010/2011
V letošním šk. roce bylo do Školní družiny zapsáno 25 dětí. Z prvního až pátého ročníku...
Činnosti probíhající v tomto roce, byly zaměřeny více všeobecně..Všechny děti mají velmi rády
Lego.Letos jsme opět dokoupili několik sad..S velkou oblibou je využíváno školní hřiště a počítačová
učebna, která je na velmi dobré úrovni.Děti se s nadšením učily ovládat internet a výukové programy,
které škola vlastní. Také jsme pokračovali s výrobou prezentací školy. Jako každoročně se zapojily do
prací na výrobcích pro budoucí prváčky a maminky ke Dni matek..
Začínají se projevovat silnější populační ročníky a pokud děti čekají na kroužky, je situace s kapacitou
družiny neúnosná.V příštím roce se pokusíme tento problém vyřešit.

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2010/2011
V letošním školním roce jsme pokračovali ve zlepšování vztahů mezi dětmi a také komunikaci, tak, aby
se děti více tolerovaly.V projektech byly tvořeny skupiny dětí, aby ve skupině byly děti prvního a
druhého stupně dohromady.Jejich spolupráce byla překvapující.

Volnočasové aktivity naší školy nabízí dětem spoustu zábavy v různých zájmových kroužcích..Ve škole
je jich hned několik:
výtvarný
angličtina pro nejmenší
aerobic
sportovní 1.stupeň
sportovní 2.stupeň
střelecký
kroužek břišních tanců
Ve škole funguje také pobočka Základní umělecké školy, která nabídla dětem a hru na tato nástroje :
kytara, klavír, flétna..

Fotokronika
Už mnoho let je na škole vedena fotokronika.V průběhu roku jsou do ní ukládány fotky z různých akcí
školy.Fotografie zdobí i nástěnku u vchodu do školy.Jsou také používány k prezentacím na kabelovou
televizi.Máme je také umístěny na internetových stránkách www.albumfotek.cz/zstrnava. K této
fotogalerii se dostanete také přes školní internetové stránky www.zs.trnava.cz..
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K. Garguláková

Tak jako každým rokem tak i letos Vás chceme seznámit s hospodařením klubu rodičů při základní
škole za školní rok 2010/2011.
Náklady vynaložené od 1. září 2010:
OCENĚNÍ TRNAVSKÝ VRCH 1.500,LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
3.712,PITNÝ REŽIM
10.057,MIKULÁŠSKÁ DRÁHA 500,PLAVÁNÍ PRVNÍ ROČNÍK 7.733,SEDACÍ SOUPRAVA, KOBEREC, INTERAKTIVNÍ TABULE
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ 1.973,ODMĚNA ŽÁKŮM 930,ADOPCE NA DÁLKU 4.922,SOUTĚŽ EURORÉBUS
2.000,VYŘAZENÍ DEVÁTÉHO ROČNÍKU 963,CIMBÁL - RÉVA
3.950,ZMRZLINA DĚTEM 869,DĚTSKÉ ODPOLEDNE 12.815,-

CELKOVÉ NÁKLADY 121.924,-

70.000,-

Příjem veškerých financí je výběr příspěvků od rodičů, sběr papíru a pomerančové kůry v letošním roce
byl poprvé příjem z Vánočního koncertu naší největší oporou je příjem z Rodičovského plesu.
Prostřednictvím tohoto článku chceme poděkovat obecnímu úřadu, sponzorům a Všem co se jakkoli
podíleli na uspořádání a organizaci tohoto plesu a tím zvýšili jeho výdělek.
Sami máte možnost nahlédnout, že veškeré finance získané během školního roku se vrací zpět k našim
dětem v různých, ale užitečných podobách. Přispíváním na akce různého typu se a tím šetříme peníze
rodičů.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na XIX. REPREZENTAČNÍ PLES, který se bude konat 20. ledna
2012 v tělocvičně základní školy s kapelou FOCUS.
Vajďáková Eva
POD PIRÁTSKOU VLAJKOU ANEB „PRÁZDNINY S JACKEM SPARROWEM“
Za dalším, letos již čtrnáctým letní dobrodružstvím
organizovaným ZŠ Trnava, jsme se vydali v sobotu 16. července.
Při odjezdu děti nevítali vedoucí jako obvykle v nových
táborových tričkách, nýbrž v pirátských kostýmech. To byla
předzvěst toho, že letošní tábor na Smraďavce v rekreačním
středisku Dopravák proběhne v pirátském duchu. A taky, že ano!
První večer piráti-vedoucí sehráli napínavou scénku, která uvedla
všechny piráty ve věku od 5-15 let do děje celotáborové hry.
Cílem bylo zachránit zakletou „Kalypsó“ a vyhledat odcizené
talismany. Všech 61 pirátů se rozdělilo do šesti posádek.
Mají svou vlajku, loď, pokřik a historii, kterou se
prezentovali. Nesměly chybět také lodní deníky. Piráta z naší
flotily poznáte lehce – obléká černé tričko s modrým logem
tábora a na hlavě má černý pirátský šátek.
Zvedáme kotvy, vyplouváme z přístavu „Port Royal“!
Plavba Karibikem nabízí jak nástrahy, tak radovánky. Např.
Kletbu Daveho Jonese, lovení perel či souboje lodí.
V případě nepříznivého počasí měří piráti mezi sebou sílu
v tradičních olympijských kláních nebo v netradičním utkání
s nafukovacími balónky; soutěží o nejrychlejší pirátskou posádku ve hře Piráte, prchni! atd. Zpestřením
v druhé půli tábora se stal výlet do nedalekého zámku v Buchlovicích, který úspěšně zvládly i nejmenší
pirátky. Po napínavých soubojích dorazili ke „Kalypsó“ jako první Mořští draci. Poslední večer pirátské
posádky slavnostně bouchly „šampaňské“a zakončily tak putování, které trvalo 12 dní.
V závěru chci poděkovat všem vedoucím, kteří se postarali o bezstarostnou a poklidnou plavbu
Karibikem a také sponzorům, jejichž dary se přeměnily na „táborový poklad“.

Fotky z tábora naleznete na http://taborytrnava.rajce.idnes.cz
Barbora Vývodová

Trnavští včelaři
„Včelaření podobá se čtení krásné knihy, která se každou stránkou stává
zajímavější a napínavější.“
Z. Gravenhorst
Jako každý rok jsme na Výroční členské schůzi, která se konala 25.
března 2011, společně zhodnotili uplynulou včelařskou sezónu, zároveň nás
navštívili přítel Jaroslav Studeník (předseda OV ČSV ve Zlíně) a Ivo Gerža
(člen republikového výboru ČSV Zlínského kraje). Seznámili nás se stavem
včelaření v republice a ve Zlínském kraji, také jsme byli pozvání na VI.
Včelařskou akademii Zlínského kraje, která se konala 10. dubna 2011 ve
Fryštáku. Zároveň jsme byli také pochváleni za vysokou účast na schůzi a o
snahu o zachování včelaření v ZO Trnava.
Letošní včelařská sezóna byla velmi úspěšná i přes poměrně deštivé letní počasí. Včely se na jaře
dobře vyvíjely a zesílily, proto někteří včelaři vytáčeli 4x i vícekrát.
Do konce srpna se vytočí poslední med, slabší včelstva se spojí a v některých se vymění matka.
Poté se začnou včelstva přikrmovat cukerným roztokem, který se doplňuje v průběhu měsíce září.
Průměrně spadá na jedno včelstvo 15 – 20 kg cukru. Na podzim včely léčíme proti roztočové varroáze
(Varroa destructor). Jen silná a zdravá včelstva dokážou přežít zimu. Pro dokonalejší ošetření včelstev
organizace rozhodla o zakoupení aerosolového vyvíječe.
Jsme rádi, že můžeme mezi sebou přivítat nové členy a popřát mnoho úspěchů ve včelaření.
Já osobně včelařím druhým rokem a letos mě mile překvapila velmi dobrá snůška medu. Jen mě
mrzí, že v naší lokalitě se nepěstují vůbec žádné zemědělské plodiny (jetel, řepka, svazenka, slunečnice
apod.), které by přispěly k vyšší snůšce medu.
Doufejme, že včeličky zdárně přežijí zimu a budou dělat radost všem včelařům.
Za OV ČSV Trnava Kristýna Hanáčková
Myslivci a práce s mládeží
Výchova dětí a mládeže, budování jejich vztahu k přírodě a myslivosti či jejich výuka ekologické
a přírodovědné tématiky, jsou důležitými aspekty budoucnosti naší myslivosti. Myslivost má také etický
význam, působící výchovně na morálku a charakter. Učíme se spolu s dětmi poznávat krásy přírody a
života v ní. Proto také práce s mládeží je v poslední době jedna z činností členů honebního společenstva
Trnava - Vrchy.
V rámci projektu Nadace Jana Pivečky proběhlo dne 15.4.2011 setkání žáků ZŠ Trnava se členy
HS Trnava -Vrchy. Zahájení a uvítání žáků proběhlo na Okresním mysliveckém spolku Zlín - Vršava. O
úvodní slovo se postarali členové z řad trnavských myslivců.

V osm hodin ráno jsme začali s bohatě připraveným programem pro děti. Ty se mohly těšit na
teoretickou a praktickou část. Nejenom žáci, ale i učitelský sbor byli seznámeni v teoretické části s
místní faunou. Ke shlédnutí bylo mnoho trofejí zvěře, i výukových vycpanin. Děti měly možnost vidět i
lovecké zbraně využívané v myslivosti, což je také velmi zaujalo. Na závěr teoretické části byla
otevřena diskuze, nechybělo spoustu zajímavých otázek, na které bylo odborně odpovězeno.
Po teoretické části a krátkém občerstvení následovala praktická část. Připravili jsme názorné
ukázky při výcviku loveckých psů. K vidění bylo aportování drobné zvěře či nácvik na umělé noře.
Závěrem programu byla střelba ze vzduchovky na terč.

Pevně věříme, že jsme děti natolik zaujali, že budou mít kladný vztah k přírodě i myslivosti, a v
budoucnu se stanou z některých příkladní myslivci. Dětí se sešlo hodně a z jejich očí byl vidět zájem o
myslivost i přírodu.
Závěrem patří poděkování ZŠ Trnava a všem, kteří se o tuto akci přičinili.
moto:
ten kdo se učí lásce k přírodě,
poznává své morální hodnoty

Zpráva z činnosti SDH
Začátkem měsíce května jsme pořádali I. Kolo požárního sportu 11. okrsku.
Zúčastnily se družstva mladších, starších žáků, družstva žen a mužů celého 11.
okrsku, celkem 210 soutěžících. Soutěž byla velmi náročná, museli jsme připravit
hřiště, zajistit rozhodčí, časomíru, ale také zabezpečit stravování soutěžících i
přihlížejících. Soutěžilo se ve
štafetě 4x100 m a v požárním
útoku, vše se absolvovalo 2x a počítal se nejlepší
výsledek. Byli jsme předsedou okrsku pochváleni za
vynikající organizaci. Také jsme uspořádali pouťovou
zábavu se skupinou FOCUS a otevřeli stánek
s občerstvením u kolotočů.
V červnu jsme se zúčastnili noční soutěže
v Zádveřicích. Vyslali jsme tři mužstva, z toho dvě
družstva žen a jedno mužů.24.6. – 26.6. se uskutečnil
sraz Trnav, pod názvem Trnava k Trnavě si cestu hledá. Zúčastnily se družstva ze Slovenska – Trnava
město, Trnava při Laborci a z Česka - Trnava u Třebíče a naše Trnava, letos nepřijeli z Trnavy u Hradce
Králové. Zajišťovali jsme sobotní soutěž v požárním sportu. Proběhla soutěž jednotlivců i družstev ve
štafetě 8 x 50 m a soutěž požárních útoků družstev. I když počasí bylo hodně proměnlivé, nálada byla
výborná a akce zdařilá.

Konec měsíce však začal neradostně. Nejen zásahová jednotka, ale i ostatní členové se účastnili prací
kolem povodně. Živelnou pohromu odnesly nejvíce domy na horním konci, hasiči odstraňovali různé
zátarasy, čerpali vodu, hlídali mosty, plnili a rozváželi pytle s pískem. Na druhý a třetí den likvidovali
následky povodně a to - čerpali sklepy, čistili kanály, uklízeli spadlé stromy, polámané větve, nánosy
bahna.
Děkuji všem členům zásahové jednotky, ostatním hasičům,
ale také dobrovolníkům z celé obce za příkladnou pomoc.
V měsíci červenci se družstvo žen, mužů a také smíšené
družstvo zúčastnilo noční soutěže v požárním útoku v Kašavě.
Noční soutěže mají své kouzlo a u našich soutěžících jsou
velmi oblíbené. V tomto měsíci proběhla také brigáda na
zbrojnici. Uklízely a svážely se z obce pytle s pískem,
kontrolovaly
hadice,
vybavení
zásahové
jednotky.
Vygruntovali jsme celou zbrojnici. Také zásahová jednotka
vyjela do terénu.
V měsíci září nás čeká okrsková soutěž v Neubuzi, tady se zúčastní všechny naše družstva a věříme,
že dosáhneme opět dobrých výsledků. Také uspořádáme hodovou zábavu se skupinou FOCUS a to
v pátek 30.9.2011 v tělocvičně ZŠ. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni. Občerstvení zajistíme
my, vy pak dobrou náladu.
Děkuji všem členům za účast na trénincích, soutěžích, ale hlavně při organizaci okrskové soutěže,
srazu Trnav.
Helena Březíková

Jaro se nám krásně vybarvilo a v řadách našich mladých hasičů začala panovat nervóza větší než
bývá obvykle. 7. května nás čekala Okrsková soutěž a to na domácí půdě. Tak jak je na soutěžích tohoto
typu pravidlem byla zde štafeta 4x60, štafeta dvojic a požární útok. Po náročném odpoledni byli naši
mladí hasiči ohodnoceni - starší žáci 2. místem a mladší 5. místem.
4. června soutěž v Zádveřicích v těchto
končinách naše premiéra, odvezli jsme si starší žáci
3. místo, mladší 5 .místo. I když nás pozlobilo
počasí určitě příští rok pojedeme znovu.
23.-25.června setkání Trnav pro mladé hasiče
soutěžní disciplíny nebyly, ale na tuto slavnost byla
připravena ukázka požárního útoku s hořícím
domem. Sobota ráno slavnostní průvod obcí
v odpoledních hodinách ukázka útoku a předání
odznaků odborností. Tyto odznaky si mladí hasiči
získali v průběhu čtyř let. Odznaky byly pořízeny
na náklady hasičů.
Přes prázdniny hasič nebyl.
5-.6. července tradiční dvou denní výšlap na
sv.Hostýn, velké poděkování panu Lubomíru Vývodovi za každoroční pomoc při domluvě nocování.
Srpnem končí sezóna a nám z důvodů dovršení patnácti let z řad žáků odchází čtyři mladí hasiči a to
Martin Gerža, Patricie Matůšu, Pavla Truhlaříková a Zuzana Fotterová. Děkujeme za jejich píli a snahu
při reprezentování na soutěžích a různých akcích, kterých se účastnili jako mladí hasiči SDH Trnava.

22.9. a 29.9. NÁBOR DĚTÍ DO
MLADÉHO HASIČE, pokud máte zájem
dostavte se v těchto dnech na hasičskou
zbrojnici v 16:00. Děti bereme od 5 let výše.
Pokud budete mít zájem o jakoukoli
informaci tak volejte 739 666 817 a nebo
pište na www.sdhtrnava@email.cz
Od měsíce listopadu budou spuštěny
internetové stránky SDH Trnava jejich
přesná adresa bude dopředu zveřejněna.
Děkujeme Všem co nám pomáhají
jakýmkoli způsoben s dětmi. Ať se jedná
o přepravu dětí na soutěže nebo dohled
při soutěžích. Velkou oporou pro mladé
hasiče je pomoc a ochota Pavla Zbranka
a Zdeňka Březíka , starají se o sportovní vybavení, vyjíždějí hasičskou technikou na tréninky a
doprovázejí nás na soutěže.
Eva Vajďáková

ČINNOST STĚLECKÉHO ODDÍLU
Vrchol sezony sportovně střeleckého klubu byl již v dubnu, ale to už jsme Vás
informovali již v minulém zpravodaji. Koncem školního roku a v průběhu
prázdnin je „relativní klid“. Soutěží je míň, protože všichni ví, jak je obtížné
děti a mládež na jednotlivé soutěže sehnat.Ale přece se něco dělo. 10.6 – 13.6
jsme dostali pozvání od střediska vrcholového sportu v Ostravě na soustředění
v Krnově. Tohoto soustředění se zúčastnili Jiří Katrňák a Marek Bořuta, kteří
byli zařazeni do kategorie t-talent a zde si poměřili síly s dalšími talenty ve své
kategorii každodenním pětihodinovým tréninkem. Další pozvánku od krajského
sdružení v Ostravě jsme obdrželi na soustředění od 12.8 do 19.8 konané ve
Frenštátě pod Radhoštěm, kterého se zúčastnila Eliška Bořutová a Martina Jemelková. Tato soustředění
je pro ně velkým přínosem a určitě je posune výkonnostně
výš. První závod nás čeká 17.9 a to velká cena Uherského
Brodu – podzim.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhají
s činností klubu. Hlavně OU Trnava a všem rodičům, kteří
umožní dětem a mládeži tento náročný sport provozovat.
Taky se těšíme na začátek školního roku, kde bychom
chtěli přivítat současné i budoucí zájemce o tento sport.
Za SSK Trnava Radek Soukup

TJ SOKOL TRNAVA
Minulý soutěžní ročník jsme zakončili na 2.místě ve IV.B třídě soutěže mužů o jeden bod za vítězným
družstvem Štípy “B“. Po oznámení nepřihlášení družstva Štípy B do III. třídy nám na malou chvíli svitla
naděje vysněného postupu. Toto místo ovšem bylo nabídnuto družstvu Poteče, jako družstvu s nejvíce
dosaženým počtem bodů ze všech družstev umístěných na druhých místech ve všech čtvrtých třídách (V
soutěžích OFS Zlín jsou tři čtvrté třídy). Z důvodu odlišné kvality družstev v jednotlivých čtvrtých
třídách (třídy jsou děleny dle dostupnosti jednotlivých družstev ne dle výkonnosti) nemusí vyšší počet
dosažených bodů v dané třídě vystihovat větší kvalitu družstva oproti třídě jiné. Z tohoto důvodu jsme
oslovili vedení ČMFS v Olomouci s prosbou o potvrzení správnosti postupu družstva Poteče na základě
fotbalových pravidel. Ikdyž jsme obdrželi potvrzení o přečtení dotazu do dnešního dne jsme neobdrželi
žádné oficiální vyjádření.

Během letní přestávky jsme oslovili pana Stanislava Chytila s nabídkou na post trenéra družstva mužů.
Jako hlavní cíle do následující sezóny byly stanoveny – stabilizace hráčského kádru s minimem odchodů
případně možné posílení o jednoho zkušeného a jednoho ofenzivního hráče a samozřejmě postup do III.
třídy, kterému jsme byli v minulé sezóně velmi blízko. Víme, že i díky posilování konkurenčních
družstev bude tento cíl velmi obtížný. Jsme velmi rádi, že pan Chytil naši nabídku zatím pro jednu
sezónu 2011/2012 přijal. Letní přípravu tedy zahájilo družstvo pod staronovým trenérem
v předposledním červencovém týdnu.
Po domluvě vedení klubu
jsme se rozhodli vyhovět
požadavku Jana Škrabany na
půl roční hostování v družstvu
Slušovic a Václavu Srovnalovi
v družstvu Podkopné Lhoty
výměnou za hostování Petra
Zbranka. Poslední možnou
ztrátou, která družstvu hrozí je
odchod Martina Malčíka na
hostování do Podkopné Lhoty,
který tuto nabídku zatím
zvažuje. Doufáme, že se
nakonec
rozhodne
zůstat
s naším družstvem, jelikož jeho
18
branek
loňských
v soutěžním ročníku by bylo
pro celý tým výraznou ztrátou.
Letním posílení družstva jsou
příchody Romana Bořuty a Pavla Bečicy v obou případech na půl roční hostování z družstva Podkopné
Lhoty. Velmi jsme také stáli o příchod Tomáše Výmoly z družstva Podkopné Lhoty, který s naším
družstvem od začátku přípravy
trénuje. Zde jsme bohužel nebyli
schopni
vyhovět
finančním
požadavkům družstva Podkopné
Lhoty, které byly nad možnostmi
našeho klubu.
Družstvo žáků ukončilo sezónu
poslední
červnový
víkend
4.místem na žákovském turnaji na
Veselé. Bohužel do další sezóny
nastoupíme oslabeni o 4 stabilní
hráče a tahouny našeho družstva.
Po
dosažení
maximálního
věkového limitu pro soutěž žáků
družstvo opustili Pavel Vyvlečka,
Jirka Katrňák, Kuba Stříž a Katka
Chovancová. Chtěl bych tímto
za
jejich
všem
poděkovat
dlouholeté učinkování v družstvu žáků a popřát hodně úspěchů ve vyšších věkových kategoriích.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za jejich podporu na všech našich zápasech a
pozvat Vás všechny na utkání nového soutěžního ročníku 2011/12.

Vážení přátelé, příznivci lyžování a zábavy,
v posledním období zimní čas nepřeje našemu Lyžařskému klubu tak,
jak bychom si všichni představovali.
Proto jsme se rozhodli přesunout část aktivit i na letní období.
Jelikož většina, nejenom našich členů, ale i přátel jsou nadšenci jízdy na kolech
a mají také cyklistický dres lyžařského klubu, začali jsme pořádat jarní a podzimní vyjížďky na kolech.
Jarní vyjížďka proběhla 22.května 2011. Jeli jsme převážně lesními cestami přes Baťkovou na
Troják a přes Podkopnou Lhotu zpět. Vyšlo nám krásné počasí. Zúčastnili se skalní příznivci a příjemné
zakončení vyjížďky bylo na zahrádce u Vraníků (po příjezdu k Vraníkům se strhla 10-ti minutová průtrž
- zmokli jenom "opozdilci") . Než jsme se stačili občerstvit, vysvitlo opět slunce, všechno rychle
obeschlo a my jsme se mohli rozjed domů.
V sobotu 11. června 2011 jsme
uspořádali za podpory Obecního úřadu Trnava,
Pekárny u Vraníků, Chlazení Hanáček, ELZVO a
GANAS již 5. ročník akce nejenom pro děti, ale i
dospělé a to „Po stopách Trnavského loupežníka
Píšťalky“. Opět nám přálo počasí, a tak se akce
zúčastnilo 280 dětí a 320 dospělých. Start byl nad
„Rozcestím“ a cíl na lyžařském vleku. Po cestě děti (a
někdy i dospělí) plnili na jedenácti stanovištích různé
úkoly, za které byli nejenom na místě, ale hlavně
v cíli, odměněni sladkostmi. Na závěr si každý mohl
upéct špekáček, pro nejmenší bylo připraveno spoustu
sladkostí, nafukovací atrakce skákací hrad a jízda na
koních.
Kdo byl Loupežník Píšťalka, víme již
z předchozích ročníků putování po jeho stopách.
Nikomu se však nikdy nepodařilo zachytit jeho
přesnou
podobiznu.
Nám
se
ji
po
vyčerpávajícím pátrání podařilo nejenom získat
, ale teprve 16-ti letému uměleckému řezbáři
Martinu Bořutovi z Podkopné Lhoty i ztvárnit
do sochy (na levé fotografii i s loupežníkem).
Všem mladým pořadatelům, kteří si pro děti
připravili zajímavé stanoviště patří dík. Na
některé momentky z této úspěšné akce se
můžete podívat na našich stránkách, nebo na
několika níže uvedených fotografiích.
Všichni se už teď těšíme na setkání s Vámi při
dalším ročníku.
V tomto roce jsou před námi ještě tyto akce:
V sobotu 24. září 2011 od 13,00 hod. Drakiáda na lyžařském svahu
V sobotu 2. října 2011 od 9,00 hod. Lyžařská vyjížďka na kolech - Hostýn
V sobotu 22. října 2011 dopoledne sběr železného odpadu
O termínech a podrobnostech připravovaných akcí se více dozvíte na našich pravidelně
aktualizovaných internetových stránkách www.lyzari.trnava.cz
Přeji Vám všem krásný, co nejvíce slunečný podzim, dětem příjemný vstup do nového školního
roku a snad se v zimě potkáme při lyžování nalyžařském svahu v„Dolansku“.
Jiří Dolanský
předseda SK Lyžařský klub Trnava

Několik fotografií z letošní akce po stopách Trnavského loupežníka Píšťalky :

S ŃA
A TK Y:
B ŘE Z ÍK Z D E N ĚK
30.4.2011
F O TTE R O V Á V E R O N IK A
SE D L Á ČK O V Á TE R E Z A
30.4.2011
K R A JČA JA R O M ÍR
H A N U L ÍK O V Á PE TR A
4.6.2011
M A TU ŠIN E C PA TR IK
M IN A ŘÍK PA V E L
9.7.2011
SM É K A L O V Á PE TR A
N A R O Z E N Í:
A D Á M K O V Á M A R IE 18.8.2011
PA V E L K A D A N IE L 2.8.2011
B L Á H O V Á SIM O N A 30.8.2011
JU B IL E A :
90 L E T

PA V E L K O V Á M A R IE

11.8.

Srdečn
Srde n ě blahopřejem
blahop ejem e a přejem
p ejem e hodně
hodn zdraví do dalších let.
Z E M ŘE
E L I:
G E R YCH O V Á L U D M IL A
K U B ICO V Á B O Ž E N A
ŘE Z N ÍK O V Á M A R IE
M O JSJU K V L A D IM ÍR

TR N A V A 7
28.4.
TR N A V A 362 4.7.
TR N A V A 204 4.8.
TR N A V A 61

30.6.

Jm énem celé své rodiny děkuji V šem co nám podali pom ocnou ruku v těch nejtěžších chvílích.
Iveta M ojsuková

A ž ti bude v životě
elem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
život nejhůř,
nejh , otoč
oto se čelem
John Lennon
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