TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ
Říjen 2007 / XVII. ročník / vydává Obec Trnava , Zlínský kraj

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008

Toto jsou naši prvňáčci. Přejeme jim hodně úspěchů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola Trnava informuje:
3.září 2007 začal nový školní rok. Začal tradičně – mší svatou v místním kostele a slavnostním zahájením
před školní budovou. Co bylo netradiční a pro všechny velmi příjemné? Slavnostního zahájení se
zúčastnila paní starostka Marie Bořutová s paní místostarostkou Helenou Březíkovou a P.Emil Matušů.
Prvňáčci obdrželi jako dáreček od Obecního úřadu Trnava pěknou knihu, učitelé kytičku. Přivítali jsme
mezi sebe další nové školáky . Do pátého ročníku přistoupila Klaudia Grundzová a Lukáš Hrnčiřík, do
devátého ročníku Lukáš Grundza.
Naši školu tedy letos navštěvuje 88 žáků a naši bývalí deváťáci se nyní „zabydlují“ na těchto školách a
učilištích:
Bečica Marek – Střední průmyslová škola Zlín – obor strojírenství
Čala Martin - Střední průmyslová škola Zlín – obor slaboproud, elektrotechnika
Hradilík Jan - Střední odborné učiliště Otrokovice – automechanik
Jungmann Michael – Střední odborní učiliště Vsetín – automechanik

Řezník Roman - Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – mechanik-elektronik
Srovnal Josef - SOU Lesnické a rybářské, Bzenec, mechanizátor lesní výroby
Vítek Daniel – Střední průmyslová škola Zlín, obor stavebnictví
Zvolenský Ondřej – Střední odborné učiliště Otrokovice, truhlář
Formanová Lucie - Taufarova střední odborná škola veterinární, Kroměříž, zoo-veterina
Hanáčková Kristýna – Střední průmyslová škola Zlín – ekonomické lyceum
Hanulíková Veronika – Gymnázium T.G.Masaryka Zlín
Prokopová Tereza - Střední průmyslová škola Zlín – ekonomické lyceum
Šlahařová Andrea - Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, zdravotní asistent
Vraníková Monika – Gymnázium T.G.Masaryka Zlín
Vyvlečková Šárka – Obchodní akademie T.Bati Zlín, ekonomické lyceum
Zlámalová Lucie – Gastronomie a obchodu Zlín, obor – kuchař.
V letošním školním roce učíme stejně jako všechny základní školy podle vlastního vzdělávacího
programu. To nám umožňuje pokračovat v moderních formách učení a vzdělávání .
Žáci naší základní školy kromě povinných , volitelných a nepovinných předmětů mohou navštěvovat
kroužky ( sportovní, aerobik, dramatický, výtvarnou dílnu) pořádané školou, ale i ochotnými rodiči (
střelci, fotbalisti, hasiči). Kromě toho působí ve škole i pobočka ZUŠ Zlín - hra na klavír, flétnu a kytaru.
A kdo se o žáky ZŠ Trnava stará?
Mgr.Helena Vývodová – ředitelka školy, učí 1.+2.ročník
Jana Špačková – 3.+ 4. ročník
Mgr.Adéla Pavelková – 5.ročník, HV
Mgr.Vladislava Mžourková – 6.ročník, MA, FY, VV
Mgr.Jana Šnédarová – 7.ročník ,JA, VV
Ing.Jana Divilková – 8.ročník,Přírodopis, ZE, CHE
Mgr.Hana Bartíková – 9.ročník, JČ, DĚ
Mgr.Eva Staroveská – TV, MA, Informatika
Kateřina Garguláková – vychovatelka školní družiny, učí rodinnou a občanskou výchovu
Správní zaměstnanci – Božena Hanulíková – hospodářka
Josef Gabrhelík – školník, topič
Marie Pavelková, Jaroslava Růpová – uklizečky
Eva Barbořáková – vedoucí školní jídelny
Miriam Hradilíková – hlavní kuchařka
Lenka Vajďáková - pomocná kuchařka.
Stejně jako v minulém školním roce pokračujeme v projektu Adopce na dálku – děti věnují na „svou“
indickou kamarádku výtěžky ze sběru starého papíru a suché pomerančové kůry. Dospělí uspořádají na
„svého“ adoptivního chlapečka sbírku.
Co nás čeká v nejbližší době?
10.10. 2007 – XV.ročník okresního přeboru v přespolním běhu Trnavský vrch
12.10.2007 - Po stopách trn.vrchu – závod pro mladší děti
24.10.2007 – Oslavy 55.výročí vzniku školy (budovy) a Dne vzniku samostatného čs.státu
5.12.2007 – Mikulášská překážková dráha
14.12.2007 – Vánoční koncert
18.1.2008 – Reprezentační ples školy
24.- 29.2.2008 – Lyžařský výcvikový kurz
Děkujeme všem, kteří nám pomohli se sběrem papíru , přes zimu budeme sbírat suchou pomerančovou
kůru.
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

Čas běží jako voda a než jsme se stačili rozhlédnout, ukrojil nám téměř jednu čtvrtinu volebního období.
Je to ale velmi krátká doba, aby se daly udělat převratné věci. Dlouho jsem otálela s napsáním tohoto
článku, protože rekapitulovat se má na konci a my jsme na úplném začátku. Poslanci mne ale přesvědčili,
abych vás seznámila s tím, že za uplynulých 11 měsíců se udělala v Trnavě spousta drobné práce.
V květnu jsme na obecní úřad přijali nového zaměstnance p. Sovjáka. Došla jsem k závěru, že abychom
mohli udržovat tak rozlehlou obec jako je Trnava v čistotě a pořádku, je potřeba 1,5 až 2 obecní
pracovníky. Za těch pět měsíců se nám podařilo:
- Vyměnit zábradlí na třech obecních mostech, všechny mosty jsme natřeli.
- Opravili jsme autobusovou čekárnu „U lipek“. Všechny ostatní čekárny jsme natřeli a instalovali
nové nápisy, které namalovaly děti ze ZŠ Trnava. Oprava čekárny u hasičské zbrojnice nás ještě
čeká.
- Natřeli jsme střechu na bytovém domě čp. 314 a opravili štít na této budově.
- Vyměnili jsme rozbitou dlažbu na místních hřbitově a uličky, kde není dlažba položena, jsme
srovnali a vysypali drtí.
- Opravili jsme „korýtko“ včetně nového přístřešku u cesty na Podkopnou Lhotu a pročistili a
vyřezali příkop po celé délce až k Vajďákům.
- V budově OÚ jsme zrekonstruovali toalety v I. patře a vyměnili vchodové dveře u budovy.
- Přes prázdniny jsme opravili plot u MŠ – výměna sloupků, pletiva, nátěr.
- Opravili jsme informační tabule v obci.
Toto vše udělali zaměstnanci obce mimo běžné údržby, tzn. sečení, zametání, čistění kanálů apod.
Nevím, zda je to plus a nebo mínus, ale v zastupitelstvu je nás z devíti šest úplně nových a nějaký čas
nám trvalo, než jsme byli schopni domluvit se, co je pro obec priorita a také jestli je to, co chceme,
reálné.
Jako nejdůležitější jsme vyhodnotili stavbu chodníků. Při jednáních jsme ale narazili na
bezprostředního souseda - „silnice“, které trvají na tom, abychom si nejprve v obci vyřešili kanalizaci.
Kanalizace je pro obec samozřejmě důležitá a jsme jednou z mála obcí v okolí, která není
odkanalizovaná. Pokud toto nevyřešíme, čekají nás problémy po roce 2010 i s životním prostředím.
Nechali jsme zpracovat studii na decentrální čistění odpadních vod, ale po různých jednáních a
získávání informací jsme zjistili, že tato alternativa má nespočet nedořešených problémů a i když tuto
kapitolu úplně neuzavíráme, přiklonili jsme se spíše k centrálnímu odkanalizování obce. Vykoupili
jsme proto pod Trnavou pozemek, který je v územním plánu obce od roku 1994 veden na centrální
ČOV. Samozřejmě dál řešíme jak chodníky, tak kanalizaci.
Od začátku také polemizujeme „co s mateřskou školou „? Zavřít ? Přestěhovat ? Nakonec jsme se
rozhodli, že přijmeme do školky všechny děti, které se přihlásí i za cenu, že se otevře ještě jedna třída,
abychom věděli, jaký je zájem ze strany rodičů. Od září nám chodí do školky 40 dětí. Učí se v obou
třídách a musela se přijat ještě jedna paní učitelka. Školku zatím ponecháme ve stávající budově a
v prostorách nad kuchyní MŠ vybudujeme malometrážní byty. Projekt je zpracovaný a pokud vše
půjde dobře, mohli bychom přes zimu začít byty budovat.
Řešíme také pozemek před základní školou. Bohužel, je to v současné době jeden jediný prostor
uprostřed obce, který obec vlastní. Vzhledem k tomu, že je využitý pouze v období pouti a jinak obec
spíše hyzdí, rozhodli jsme se, že zde vybudujeme jakýsi parčík nebo dětské hřiště s parkovištěm.
Projekt je zpracovaný a pokud nenastanou problémy, mohli bychom začat v příštím roce se stavbou.
Zatím se nám ale nedaří řešit potíže s fotbalový hřištěm. Navrhli jsme Podkopné Lhotě finanční i
fyzickou spolupráci při přestavbě kabin za podmínky, že se staneme spoluvlastníky hřiště. Ze strany
Podkopné Lhoty však není zájem. Hledáme proto peníze pro stavbu nového hřiště a samozřejmě také
pozemek. Bez vaší pomoci se nám to ale těžko podaří.
Rozepsala jsem se o plánovaných investicích, ale v obci se podařila zorganizovat i spousta
společenských a kulturních akcí. Pracuje dobře základní škola, knihovna, hasiči, fotbalisté, lyžaři,

volejbal, zahrádkáři, včelaři i myslivci. Všem bych chtěla nabídnout, že se mohou prezentovat jak na
infokanálu TKR, tak na webových stránkách a samozřejmě i v Trnavském zpravodaji.
Byla bych také ráda, kdyby se začali scházet důchodci v obci a založili si „Klub důchodců“. Prostor
pro vás by se určitě našel. Chce to jenom pár nadšenců.
Možná, že k napsání tohoto článku mne vedlo i to, že před několika málo dny mně jeden Trnavjan
řekl: „Prosím vás, udělejte už něco, třeba postavte bránu na cestě do Trnavy, aby bylo vidět, že se
něco děje“. Tak zatím se děje pouze toto.
Bořutová Marie, starostka

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Trnava
V tomto roce se činnost hasičů rozjela tím správným směrem. V rámci 11. okrsku se naše družstvo mužů
zúčastnilo všech soutěží, ze kterých si přivezli i několik pohárů. Muži také vyjeli na dvě noční soutěže, a
to do Kašavy a Tlumačova. Družstvo žen se zúčastnilo soutěže celého 11. okrsku a vybojovalo 2. místo.
Na přelomu srpna a září jsme vyrazili na tradiční setkání Trnav, které proběhlo tentokrát v Trnave pri
Laborci. Naši hoši se opravdu předvedli a odvezli si poháry za 3.
místo ve štafetě, za 1. místo v útoku a za celkové 2. místo.
Letos poprvé se nám podařilo složit družstvo starších pánů, kteří
soutěžili ve štafetě i v útoku na Březové. Skončili na krásném
čtvrtém místě a za to jim gratulujeme!
V letošním roce se podařilo založit i družstvo mladších žáků,
které se pod vedením pana Miroslava Srovnala a paní Evy
Vajďákové, zúčastnilo i několika soutěží. V současné době je
založeno i družstvo starších žáků.
Kromě soutěží se hasiči účastní i dění v obci, při letošním
deštivém počasí zasahovali při odstraňování stromů z místní
komunikace, hasili požár při vypalování trávy, při zvýšení hladiny
potoka projížděli obcí a kontrolovali stav vody. Několik hasičů se
zúčastnilo čistění vnějších oken kostela, za tento nesnadný úkol
jim patří poděkování. Poděkování patří i všem, kteří se starají o
veškerou hasičskou techniku, aby byla funkční a připravena
k akci.
Poděkování patří i paní Evě Vajďákové, která veškerou fotodokumentaci zpracovává na kabelovou
televizi.
Koncem roku nás ještě čeká tradiční fotbalový turnaj 11. okrsku, kterého se účastní děti z okolních obcí,
plánujeme ho na 22. prosince.

Podařilo se nám získat investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 30 000,- Kč na nákup
ponorného čerpadla včetně příslušenství, částku 13 000,- Kč doplatila obec ze svého rozpočtu.
Helena Březíková
Trnavští hasiči se zúčastnili soutěže v Trnavě při Laborci na východním Slovensku. Toto je přepis
z Internetu o průběhu hasičské soutěže:
Českým Trnavčanom sa v hasišskom športe pri Šírave darilo
MICHALOVCE. Obyvatelia obcí, ktorých názov v sebe nesie slovo Trnava, si neďaleko Šíravy zmerali
svoje sily v hasičskom športe. Českú republiku reprezentovali obyvatelia Trnavy pri Zlíne a Trnavy pri
Třebíči. Slovensko súťažiaci z mesta Trnava a domáci z Trnavy pri Laborci.
Vzdialená, ale obľúbená
Obec Trnava pri Laborci má 526 obyvateľov. Na stretnutie s domácimi prišla približne ďalšia stovka
Trnavčanov z Čiech a západného Slovenska. "Je to už trinásty ročník. Za ten čas sa medzi nami vytvorili
priateľstvá. Českí Trnavčania tu chodia veľmi radi, pretože tu máme Šíravu," povedal starosta Gabriel
Skus. Nevýhodou však podľa neho je, že michalovská Trnava je od ostatných najďalej.
Stretnutie Trnavčanov sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Trnava Štefana Bošnáka. Každý
druhý rok prebieha stretnutie práve v tomto meste. Byť Trnavčanom je podľa Bošnáka výhoda. "Nech
prídeme do ktorejkoľvek Trnavy v Čechách alebo na Slovensku, môžeme si povedať, že sme doma, lebo
všetci sme Trnavčania". Tento rok chýbala na stretnutí len Trnava pri Hradci Králové. Bošnák uviedol,
že uvažujú o nadviazaní spolupráce aj s Trnavou v Chorvátsku a dvomi obcami s rovnakým názvom v
Bulharsku.
Česi boli najlepší
Trnavčania počas stretnutia súťažili v štafete a požiarnom útoku. Najlepším bolo družstvo z Trnavy pri
Třebíči. V jednotlivcoch si najlepšie počínal domáci Peter Pestuch. "Po šiestich rokoch som tu druhýkrát.
Ale teraz je tu lepšia atmosféra. Vzťahy medzi Trnavčanmi sú skvelé a aj slovenčina nám už ide plynule ,"
skonštatovali s úsmevom Veronika Foterová a Lenka Gerichová z Trnavy u Zlína. "V inej Trnave som ešte
nebola, ale som rada, že oni prišli sem. Môj syn aj súťažil," povedala 64-ročná Božena Marcinová.
Stretnutie Trnavčanom spestrili ukážky vojenskej techniky a boja zblízka.
Atrakciou bola netradičná vyhliadka na okolie Šíravy a Viniansky hrad z 30-metrového výsuvného
ramena špeciálneho vozidla z Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach.

Nová podpora a členové hasičského sboru:
MLADŠÍ ŽÁCI TRNAVA 2007:
Patrície Matušů (PAŤA),
Petr Páleniček (PEŤA),
Pavla Truhláříková (PAJA),
Matěj Polášek (MAŤA ),
Tereza Gerychová (TERDA),
Jiří Vajďák (JIRKA),
Dominika Polášková (DOMČA),
Martin Gerža (MARŤA),
Zuzana Fotterová (ZUZKA),
Jan Srovnal (JEŇA)

Pod vedením Miroslava Srovnala, pomocí starších, zkušenějších a hlavně ochotných hasičů jsme se
účastnili několika soutěží.
Náš START byl na domácí půdě a hned jsme se poprali a vzali 1. MÍSTO! Následovala soutěž v
Podkopné Lhotě, v Želechovicích – 2.MÍSTO, na Hrobicích a v Neubuzi!
Účastnili jsme se TRNAVSKÉ POUTI na sv. Hostýně, za dvoudenního pochodu! Na ukončení roku 22.9.
byla uspořádaná PŘEJEZDOVÁ SOUTĚŽ, která se startovala v Trnavě .
Na další tzv. SEZÓNU se připravujeme ze všech sil.
Nabrali jsme nové členy: Elišku Vyvlečkovou, Daniela Rafaju, Kamilu Kozubíkovou, Michala
Kozubíka.
Budeme bojovat za MLADŠÍ a STARŠÍ ŽÁKY, doufáme ve vaši podporu a že se s Vámi setkáme na
soutěžích!!!!
DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC A OCHOTU SE VĚNOVAT DĚTEM!

Eva Fotterová

ČINNOST SPOLKŮ
TRNAVŠTÍ VČELAŘI
Říjen – čas pro klid a ozdravování včelstev
Říjen je barevným podzimním měsícem, který nás střídavě dokáže ještě ohřát, ale i
obléci do zimních svršků. V jeho začátku bývají pěkné dny babího léta, postupně
však přituhuje a v závěru měsíce nebývá zvláštností ani sněhová nadílka. Naše
včelstva končí (či již ukončila) plodování a v chladných dnech se v místě posledního
plodu stahují do zimního chumáče. Proto musíme provést včasné podzimní ošetření
včelstev.
Při běžném vývoji měsíce je v jeho závěru u většiny včelstev plod již vyběhlý a přibližně v poslední
dekádě můžeme provést první fumigaci proti roztoči Varroa destructor. Jedná se o velmi důležitý zásah,
který musíme provést, abychom zlikvidovali volné roztoče. Ideální stav nastává, když není ve včelstvu již
žádný zavíčkovaný plod. Potom je fumigace velmi účinná.
Zhodnocení letošní sezóny. Po mírné zimě a brzkém jaru se včelstva dostala do rojové nálady. Včely se
začaly rojit, ale to moc velkou radost včelařovi nedělá. Zpravidla z množství vyrojených včel, roje uletí a
včelstva se stávají oslabená. Tím je množství získaného medu od našich včelstev. Jarního (květového)
medu bylo letos až na výjimky pouze průměrné množství a tmavšího (lesního, medovicového) všeobecně
podprůměrné.
Právě nyní je vhodná doba na to, abychom alespoň částečně investovali do údržby a provedli nátěry úlů,
opravy a úklid ve včelíně a jeho okolí, kde můžeme zvýšit nabídku pylu a nektaru výsadbou
medonosných a pylodárných rostlin. Je vhodná doba na to, abychom začali opravovat zařízení, vyrobili
nové rámečky, případně ti zručnější i nové jednoduché úly.
Naše včelařská základna se rozrostla o tři nové včelaře a my jim přejeme ať se jim v tak ušlechtilém a
užitečném koníčku daří!
Z ČSV Zlín jsme dostali pozvání na zájezd pro dva členy našeho spolku. Pozvání jsme přijali a členové
(předseda včelařů p. Pavelka Karel a ozdravný referent p. Sulík Oldřich) se zájezdu zúčastnili.
Jelo se do Brna na šlechtitelskou fakultu kde byla asi tříhodinová přednáška o moderním včelařením a
včelích nemocech. Po společném obědě jsme pokračovali do Rosice kde jsme navštívili včelařský
skanzen a bylo se zde na co podívat, například jsme shlédli staré včelařské pomůcky našich předků,
zajímavé byly včelí příbytky krásně vyřezávané ve formě dřevěných klátů a spoustu dalších věcí. Tečku
za krásným poučným víkendem jsme ukončili ve vinném sklípku u Velehradu s dobrou večeří a
ochutnávkou vína.
Blíží se zima a včeličky se chystají k zimnímu spánku. My včelaři přes zimu nabereme novou sílu a
budeme se těšit na jarní shledání se včelkami.
Za ČSV Trnava - Podkopná Lhota Oldřich Sulík

TRNAVŠTÍ MYSLIVCI
Myslivecká etika
Myslivost je nejen prostředkem k poznání přírody, nýbrž působí i na lidské srdce a rozum. Cítění a jemu
odpovídající jednání při veškeré myslivecké činnosti nazýváme mysliveckou etikou, morálkou, ta vytváří
osobnost myslivce. Etika myslivce se projeví tam, kde přestávají platit směrnice a nastupuje cit.
Ten, kdo rozhoduje o životě a smrti, musí být mravně na výši. Je-li myslivec oprávněn zvěř usmrcovat,
pak z tohoto práva plynou povinnosti – nesmí ji trýznit a je povinen o ni pečovat a chránit ji.
Myslivec totiž nechová zvěř proto, aby ji usmrcoval, ale usmrcuje ji právě proto, že ji cílevědomě chová.
Myslivcův rozum i cit mají být v osobnosti myslivce úměrně vyváženy, což znamená, že se od myslivců
vyžaduje, aby : - přísně a přesně dodržovali zákony, směrnice a nařízení o myslivosti
‐ Dodržovali zásady chovu a lovu zvěře
‐ Vykonávali právo myslivosti podle všech humánních a morálních tradic
‐ Zachovávali rozvahu, sebeovládání a skromnost
‐ Ukázněně dodržovali bezpečnostní pravidla při zacházení se zbraní
‐ Zachovávali myslivecké zvyky a tradice
‐ Jednali poctivě a čestně, slušně a nezištně, družně a ochotně nejen při výkonu práva myslivosti či
při styku s myslivci, ale i v občanském životě
Turistika a návštěvnost lesa
Turistika, zejména neregulovaná, sběr lesních plodin apod. jsou činnosti, které se
podílejí výraznou měrou na vzniku škod zvěří. Zvěř je rušena, nemůže přijímat
potravu ve fyziologických cyklech.
Zůstává v nepřístupných místech, hladoví a poškozuje porosty v nejbližším okolí
nouzového stávaniště.
V současné době není dostatek legislativních nástrojů, jak využívání lesů regulovat.
Existuje i neochota ze strany majitelů lesů a lesní stráže jakýmkoli způsobem toto
negativní ovlivňování přírody omezit. Výrazně chybí mediální ovlivňování občanů a
jejich výchova k pochopení významu potřeb zvěře a myslivosti.
K. Růžička – mysl.
hospodář, HS Trnava – Vrchy

ZPRÁVY SPORTOVNÍCH KLUBŮ
TJ SOKOL TRNAVA: fotbalový oddíl
Minulá sezóna 2006/07 ukončená na konci června byla výsledkově asi nejúspěšnější v historii klubu. Po
zlepšených výkonech v jarní části se podařilo družstvu dorostu opustit poslední příčku tabulky. Družstvo
mužů se po proměnlivých výkonech v jarní části umístilo v tabulkovém středu. Obrovským úspěchem
zakončilo působení v soutěžním ročníku družstvo žáků, které po vynikajících výkonech v jarní části tuto
okresní soutěž žáků vyhrálo. Poděkování za tento úspěch patří všem hráčům družstva a také jejich
rodičům, kteří nám pomáhali v průběhu celé sezóny zejména dopravou na hřiště soupeřů a zároveň
vytvářením příjemné atmosféry zejména při domácích zápasech. Doufáme, že tato spolupráce mezi
klubem a rodiči bude pokračovat i v následujících letech.
Po skončení sezóny 2006/07 proběhla krátká letní příprava. V současné době je odehráno několik kol
nové sezóny 2007/08.
Po odehrání několika soutěžních kol nového ročníku se potvrdily obavy u družstva žáků startujícím po
postupu již v soutěži okresního přeboru žáků. Z družstva po minulé vítězné sezóně odešlo 8 nejstarších
hráčů do družstva dorostu. Tato skutečnost ve spojitosti se slabým obsazením mužstva nejstaršími
ročníky 1993 –1995 znamená velké oslabení mužstva v porovnání s předchozími lety. Naštěstí máme

velké množství fotbalistů mladších ročníků, u kterých ale bude několik let trvat než budou moci plně
konkurovat ostatním družstvům stavějícím na starších hráčích.
O něco lépe ve srovnání s předchozí sezónou si prozatím vede družstvo dorostu, které po loňském
prvním soutěžním ročníku vstoupilo do nové sezóny vítězstvím. Také toto mužstvo potřebuje po příchodu
7 nových hráčů z družstva žáků nějakou dobu na sehrání.
U družstva mužů nedošlo oproti minulé sezóně k výrazným změnám. Výjimkou je pouze příchod
zkušeného Petra Zbranka na hostování. I díky tomu předvádí družstvo mužů zejména v domácím
prostředí pěkný kombinační fotbal s dobrými výsledky.
Děkujeme tímto našim divákům, kteří nám vytváří skvělou kulisu nejen při domácích zápasech, ale i v
zápasech na hřišti soupeřů. Věříme, že naší hrou přilákáme postupem času ještě širší divácké pole.
Poděkování patří též Obecnímu úřadu za finanční podporu a celému realizačnímu týmu za obětavou práci.

Za TJ Sokol Trnava – Ing. Michal Špaček

Lyžařský klub Trnava
Vážení přátelé lyžování, sportu a zábavy,
čas rychle běží a je tady zase podzim. Doufejme, že přijde i hezká zima,
která je pro nás, přátele lyžování a zimních sportů, po loňské nevydařené
sezóně netrpělivě očekávána.
Na tuto zimu jsme se pečlivě připravovali již od jara. Od roku 2006 byla
provedena zásadní rekonstrukce celého vleku, montáž bezpečnostních prvků
a zrychlení chodu vleku. Pro návštěvníky svahu bylo vybudováno
komfortnější zázemí, přístavba a vybavení ohřívárny, ve které je umístěn automat na teplé nápoje. Také

pro příjemně strávený čas při lyžování je ozvučen svah po celé délce s dokonalým osvětlením pro
večerní lyžování.
Pro plnění norem při provozování lyžařských vleků ( kdy není ve vyhlášce rozlišeno, zda je malý vlek
provozován v Trnavě pro místní účely, nebo se jedná o velký vlek na horách pro komerční účely), jsme
v letošním roce museli splnit přísné normy a získat povolení drážního úřadu v Praze. Dále bylo nutné
získat Živnostenský list a osvědčení o registraci DIČ. To vše nás stálo spoustu úsilí.
Členové našeho klubu na jaře letošního roku iniciovali, ve spolupráci s radou Obecního úřadu v Trnavě,
čištění potoka Trnávky, které jsme provedli spolu s ostatními spolky, po celé jeho délce. Čistota potoka
a jeho okolí se sice zlepšuje, pořád však je co napravovat, a my máme zájem na hezkém prostředí, ve
kterém žijeme. Pokud bude třeba, chtěli bychom tuto akci zopakovat i v příštím roce. Pro udržování
pořádku po celé obci jsme se rozhodli provádět 2x ročně sběr železného odpadu. Na jaře byl proveden
20.dubna 2007 a na podzim v pátek 26.října 2007. Po celý rok mohou občané svážet železný odpad na
dolní konec obce ke kravínu, kde byly umístěny právě pro tento účel dva kontejnery. Místo skládky je
označeno. Zároveň chci požádat spoluobčany, aby do těchto nádob vhazovali pouze železný odpad.
Jelikož se chceme podílet na kulturním a sportovním životě v naší obci, navázali jsme na historii, kdy se
v naší oblasti v 17. a 18. století vyskytovali loupežníci pod vedením Pavla Píšťalky. Chtěli jsme vytvořit
novou tradici, kdy se budeme každým rokem v jarním období, společně s rodiči a dětmi, vydávat „Po
stopách loupežníka Píšťalky“ a jeho skupiny. Po trase dětem připravíme různé zábavné soutěže se
sladkou odměnou, s cílem na lyžařském svahu a možností svezení na koních. Zde bude probíhat další
zábava včetně táboráku nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. V letošním roce proběhl 1. ročník této akce,
na který jsme se pečlivě připravovali dlouhou dobu. Bohužel nám naši veškerou snahu zmařilo počasí.
Jsme velice rádi, že při této akci nám byli nápomocni i trnavští hasiči, kteří se zodpovědně ujali jednoho
z několika zajímavých stanovišť po trase.
V podzimním období již tradičně probíhají na našem svahu drakiády, které jsou hojně navštěvované
hlavně dětmi. V letošním roce je to již 5. ročník, který se uskuteční v neděli 21.října 2007 od 13.hodin.
Při této zábavné akci probíhají sportovní a branné závody pro děti všech věkových kategorií, za které
obdrží spoustu sladkostí a odměn. K vidění budou i seskoky parašutistů. Děti si mohou také bezpečně
vyzkoušet střelbu s paintballu. Na závěr drakiády jsou vyhlášeny výsledky za prvního vzlétnutého,
nejzajímavějšího, nejpěknějšího, nejvýše létajícího draka, a také za spoustu jiných aktivit.
Pokud nám bude přát zimní počasí, uspořádáme pro přátele bílé stopy - „běžkaře“ v sobotu 12.ledna
2008 běh kolem Trnavy. Také bychom chtěli zorganizovat již 4. ročník lyžařských závodů s názvem „Od
smrka důle“, který plánujeme na sobotu 26.ledna 2008 .
Rádi bychom Vás také pozvali na jubilejní 5. ples Lyžařského klubu a to na pátek 15. února 2008, který
již tradičně proběhne v prostorách tělocvičny trnavské školy. Pro dobrou náladu a pohodu Vám bude hrát
skupina Kosovci.
Lyžařskou sezonu pak obvykle uzavíráme karnevalem na lyžích a to většinou taky i na posledním sněhu.
Přijďte se i Vy podívat na některou z našich akcí nebo nejlépe se jí zúčastněte i se svými dětmi a přáteli.
Pro větší informovanost o našem klubu a o připravovaných sportovních i kulturních akcích, byla
zkvalitněna naše internetová prezentace na adrese www.lyzari.trnava.cz. Zde přibyly i odkazy jako
např. o počasí, o sněhových podmínkách nejenom u nás, ale i v celé republice a Evropě. Taktéž je možné
nahlédnout na webkamery do lyžařských středisek po celém světě. Nově jsme také instalovali na svahu
dvě webové kamery, pomocí kterých můžete celoročně přes naše internetové stránky sledovat aktuální
sněhové podmínky a dění na svahu.
Přeji Vám krásný podzim a těšíme se v zimě na setkání s Vámi při lyžování na dolním konci.
Jiří Dolanský, předseda SK Lyžařský klub Trnava

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
Po několika letech jsme opět přistoupili k tradici uvítání nových mladých občánků do života. V obřadní
síni jsme přivítali nejen rodiče a jejich děti, ale také babičky, dědečky a ostatní příbuzenstvo. Po
slavnostním přivítání vystoupily se svým programem děti z naší základní školy a pod vedením paní
ředitelky H.Vývodové a paní učitelky H. Bartíkové, předvedly pásmo básní a písní.
Mezi prvními přivítanými občánky byla Lucie Bednaříková, Jiří Matúšů, Julie Mojsjuková, Elen
Pšenčíková, Amálie Pavelková a Nela Bečicová.
Všem těmto dětem přejeme, aby jejich kroky byly úspěšné a rodičům, aby se ve svých dětech dočkali
radosti, aby byly sluníčkem jejich mládí a oporou stáří.
HB

Svatováclavský jarmark na hradě Lukov dne 29. 9. 2007.

Jsme členy Regionu Zlínsko a tento svazek zorganizoval Svatováclavský jarmark na hradě Lukově
v sobotu 29.9. Jednotlivé obce měly možnost předvést své typické řemesla nebo výrobky. My jsme se
prezentovali trnavskými vdolečky, které sklidily opravdu velký úspěch. Vdolečky naší pekárny jsou
vyhlášeny široko daleko a všem chutnaly. Je pravda, že musíme poděkovat našim holkám v pekárně,
které zvládly upéct takové množství chutných vdolečků.
U našeho stánku se zastavil také pan Škromach, kterému paní starostka nabídla nejen vdolečky, ale také
trnavskou slivovici, obojí mu zachutnalo, pochválil a popřál nám hodně úspěchů a elánu.
Na hradě byl také bohatý kulturní program, vystoupily zde soubory – Kašavská gajdošská, Pramének
Fryšták, Chlapčiska ze Spytihněvi, folková skupina Taurus, ale největší lákadlem bylo vystoupení Pavla
Dobeše.
Mile nás překvapilo, že i několik našich spoluobčanů si udělalo čas a vypravili se pěšky od sv. Jána
v Lukově k hradu a strávili příjemné odpoledne. Doufáme, že příští rok nás přibude a strávíme příjemné
společné chvíle.
HB

Čistění potoka
V sobotu 19. května se všechny složky v obci zúčastnily splnění nelehkého úkolu – čistění našeho potoka.
S úklidem na dolním konci začínali lyžaři, u skály hasiči, u zbrojnice zastupitelé obce, od rozcestí směr
horní konec - fotbalisté, volejbalisté, střelci, od rozcestí směr Luhy – myslivci. Nebyl to vůbec lehký
úkol, neboť v potoce jsme našli úplně všechno od plastů, plechovek, hrnců, silonů, drátů až po těžké
železa, pneumatiky, autobaterie, rozmočené dřevotřísky, jednorázové pleny, kabely, prostě směsice všeho

nepotřebného, dokonce i různé vnitřnosti zvířat. U hřbitova pak spousty vypálených svíček, věnečků,
věnců. Tyto věci by měly skončit v kontejneru a ne v potoku. Škoda, že kontejner je tak blízko!
Chtěli bychom poděkovat všem složkám a jejich zástupcům za nelehký úkol. Zároveň vyzýváme
občany, aby šetřili potok a všechny nepotřebné věci házeli do popelnice nebo odevzdávali do
nebezpečného odpadu, jehož svoz je dvakrát ročně.
HB

0.ročník „O Trnavského kolíka“
Trnavský triatlónek byl už pár let naším plánem, však realizace ne a ne přijít. Až letos v srpnu u vínka
jsme na nápad vzpomenuli a vzápětí byl Trnavský kolík na světě. Začaly přípravy a přes občasné
nepříznivé předpovědi počasí jsme šli do toho.
A tak přišla sobota 22.9.2007 a 0.ročník O Trnavského kolíka začal.Všichni jsme byli v očekávání, jak
bude a zda nebudou potřeba k první disciplíně (plavání) brusle.

Akce začala v 10 hod., kdy první natěšenci dorazili na prezentaci. Po chvíli soutěžících přibývalo, k dobré
náladě přispělo zábavné slovo moderátora rádia Max Rock Martina Malého, z ampliónů hrála hudba jak o
pouti a hlavně nezradilo sluníčko, které začalo příjemně hřát.
Po přidělení startovních čísel, jsme se seznámili s disciplínami a tratí. Také jsme shlédli ceny, které by
jsme mohli obdržet v případě přežití, šťastného a rychlého návratu. Na dospělé čekaly poháry a valašská
medicína, juniory poháry a dárkové koše a nejrychlejšího kolíka bečka piva.
V 11.30 jsme se přemístili k rybníku do Podkopné Lhoty a všem nám došlo, že to není vtip. Za
povzbuzování moderátora, známých a všech zúčastněných, jsme se odhodlali do plavek, připraveni ke
startu a pojištěni první pomocí - plavčíky v člunu se záchrannými koly. Pak už jen nekonečné čekání
k povelu tři..dva..jedna.. a výstřelem z pistole bylo odstartováno. Naštěstí zapůsobila davová psychóza a
všichni do toho šli po hlavě a rybník zdolali.
Po první zkoušce odvahy, následoval běh o délce 1,5 km z Podkopné Lhoty do Trnavy na Rozcestí.
Potěšeni, že jsou dvě disciplíny za námi, popadli jsme kola a hurá do terénu, zdolat 15 km.
Trasa: Trnava - Bílá Hlína – Neubuz – Všemina - Tenisové kurty – Miluchov - Rozcestí.
Tam už čekali fanoušci, kteří pokřikem vítali každého účastníka. Nejrychlejší „kolík“ zdolal závod za
obdivuhodných 40 min.Nejmladší sportovec měl pouhých 8 let. Celkem se zúčastnilo 32 závodících,
z toho 19 mužů, 4 ženy a 9 juniorů.
Poté vyrazil do terénu sběrný vůz, ale naštěstí neměl žádné pasažéry, neboť všichni úspěšně projeli
cílem.
Energie byla potřeba doplnit a tak jsme se občerstvili dobrým guláškem, pivem, děti kofolou a
sladkostmi.
Všichni „kolíci“ obdrželi v upomínku na 0.ročník, co jiného než kolík. Následovalo vyhlášení výsledků a
nejlepší byli oceněni.

V kategorii mužů se na 1.místě umístil Petr Blažek s vítězným časem 40:34 minut, z žen byla
nejrychlejší Adéla Pavelková v čase 56:24 minut a zlatý junior byl Marek Kresta, který dojel ve 41 minut
po startu. Blahopřejeme!!!
První muž byl zároveň i nejrychlejší „kolík“ celkově a čekala na něj slíbená bečka piva.
Povídáním o zážitcích ze závodu a popíjením výherní slivovice jsme zakončili příjemně prožitý den a
těšíme se na další ročníky a nové „kolíky“.
Více podrobností o akci můžete shlédnout na www.trnavskykolik.wz.cz
Děkujeme tímto organizátorům a sponzorům akce:
SERVIS CHLAZENÍ Oldřich Hanáček, ELZVO Petr Zvolenský, Penzion a hostinec Na rozcestí,
OÚ Trnava, OÚ Podkopná Lhota, Lyžařský klub Trnava- půjčení startovních čísel,
Manželé Vogeltanzovi – organizace, p.Štěpán Hložek s rodinou – časomíra, p.Balůsek – řidič autobusu,
p.Knedla a p.Hájek – plavčíci, p.Jan Brhel - výroba kolíků, p.Kabourek - výroba pohárů,
p.Zdeněk Sovják – pořadatel, p.Pavel Bartík-fotograf, p.Pavel Chovanec - sběrný vůz
Luděk Vraník
Z Diakonie Broumov v Čechách přišlo na Obecní úřad poděkování:
Vážení,
chtěli bychom Vám prostřednictvím tohoto dopisu poděkovat za Vaši finanční pomoc naší organizaci,
protože Váš dar ve výši 1750,- Kč, je pro nás opravdu pomocí.
Tím, že nám takto finančně pomáháte nás jen utvrzujete v tom, že naše práce je nepostradatelná a díky
lidem jako jste vy, nám stoupá energie a chuť pokračovat v naší práci a pomoci tak těm
nejpotřebnějším.
Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchu jak v práci tak v osobním životě.
S přáním všeho dobrého
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie
Z obce Sobotín u Šumperku přišlo na Obecní úřad poděkování:
Vážená paní starostko,
jako starosta Obce Sobotín, Vám děkuji touto cestou za přijetí, které se dostalo dne 22. května 2007
našim důchodcům při návštěvě Vaší malebné obce.
Dle vyjádření našich důchodců bylo přijetí velmi milé a bylo vedeno v příjemném a přátelském duchu.
Byli překvapeni, ač je naše obec od Vás vzdálena desítky kilometrů, jaký zájem jste o naše
problémy a obec projevili.
Vážená paní starostko, zúčastnění důchodci mě požádali o vyjádření poděkování za Vaše milá slova, za
překvapivé dárky a občerstvení, které jste jim připravili. Děkují všem přítomným a personálu, který se
jim s velkou péči věnoval s přátelskou výměnou zkušeností. Účastníci zájezdu se mohli přesvědčit, že
místo, odkud v letech 1945 -1946 přišlo do Sobotína 102 obyvatel, žije plnohodnotným životem. Snad
jenom časový limit jim ukončil tyto milé prožitky.
Pokud Vás kdykoliv cesty zavedou do našich míst, rádi Vás v naší obci přivítáme a uctíme. Přeji nejen
Vám, ale i celému zastupitelstvu obce, mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci.
S pozdravem
Josef Širáň, starosta obce Sobotín
Z dopisu Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín:
Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili 40
bezpříspěvkových odběrů krve. S potěšením Vám sdělujeme, že ve Vaší obci jsou takoví občané, kteří
toho dosáhli. Je to:
Sedláček Eduard, Trnava
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i pro záchranu života je projevem humánního vztahu ke
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale i spolupracovníků
transfuzního oddělení.
Dopis zaslala:
Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín
Obecní úřad blahopřeje paní Eduardu Sedláčkovi k tomuto významnému vyznamenání.

POZVÁNÍ NA KULTURU A SPORT
•
•

Klub rodičů při ZŠ ve spolupráci s OU Trnava vás zve na tradiční Lampionový průvod u
příležitosti 55. výročí vzniku ZŠ (budovy) a Dne vzniku samostatného čs.státu, který se koná dne:
24. 10. 2007 v 17.00 hodin. Sraz u budovy ZŠ Trnava.
Lyžařský klub Trnava vás zve na tradiční DRAKIÁDU NA SVAHU, která se koná 21. 10. 2007
od 13. hodin v Dolansku na lyžařském svahu.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
ZÁPISY ze zasedání obecního zastupitelstva:
Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva v Tmavě dne: 13. 4. 2007
Přítomni: Březíková H., Ing. Hanulík S., Bořutová M., Sovjáková J., Bečicová J., Gerych V., Vajďák
D., Vraník L.,
1/ Byly projednány změny rozpočtu 2007
Příjmy:
- Poskytnuta dotace ve výši 172 tis.Kč z programu INTERREG III. Setkání hasičů Trnav. Setkání
proběhlo při příležitosti 100 let SDH v naší obci v roce 2005.
- Za zimní údržbu byla ušetřena částka 250.000,- Kč.
- Daň z příjmů právnických osob za obce. Rozpočet 10.000,- Kč. Navýšení o 58.000,- Kč v příjmech
i ve výdajích.
Výdaje:
- Navýšení výdajů ve výši 600.000,- Kč na činnost místní správy. Částka bude použita na opravu
budovy obecního úřadu. Zároveň bude požádáno o dotaci na tuto akci ze Zlínského kraje.
Podprogram na obnovu venkova. V případě neobdržení dotace se akce neuskuteční.
- Navýšení výdajů na plat nového zaměstnance obecního úřadu. Převod částky ve výši
200.000,- Kč. Nový pracovník bude přijat na opravy a udržování obce .
- Navýšení výdajů ve výši 10.000,- Kč na místní knihovnu. Prodloužení provozní doby.
Knihovna bude otevřena v úterý od 14.00 do 16.00 hodin a ve čtvrtek od 15.00
do 17.00 hodin.
2/ Byl projednán a schválen „Program obnovy venkova“, ve kterém je počítáno s akcemi již
schváleného rozpočtového výhledu obce.
3/ Byla projednána žádost Základní školy Trnava o přidělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok
2006 ve výši 65.285,48 Kč do rezervního fondu. Částka bude použita na nákup drobného majetku –
vybavení učebny I. stupně a výměna 2 ks WC.
114.000,- Kč z rozpočtu roku 2006, které byly původně plánovány na stejné výdaje, bude použito na
jiné provozní účely.
4/ Obecní zastupitelstvo schválilo návrh jednat s projektanty o vypracování projektu na parčík /dětské
hřiště/ a parkoviště v prostorách před budovou Základní školy Trnava.
5/ Starostka obce informovala přítomné o zaslání dopisu na Ministerstvo financí ohledně
udělení výjimky z podmínek čerpání investiční dotace na rekonstrukci Základní školy Trnava, která
byla obci poskytnuta v letech 1997, 1998, 1999. Pokud by MF nezměnilo podmínky čerpání, přestavba
části objektu ZŠ na MŠ by se nemohla uskutečnit.
6/ 26.5. 2007 proběhne „vítání občánků“. Příspěvek, který je poskytován od Obecního úřadu,bude
rodičům předáván při této slavnostní příležitosti. Rodiče dostanou pozvánku od OÚ.

7/ Na výzvu, že obec hledá pracovníka na kopání hrobů, se nikdo nepřihlásil./ Tato informace byla
zveřejněna i v Podkopné Lhotě. / Obecní úřad sděluje občanům, že pokud budou vyřizovat pohřeb,
všechny pohřební služby na Zlínsku tuto činnost zajišťují.
Přesto budeme dál pracovníka hledat.
8/ Byla projednána žádost pana Oškery Josefa o pronájem skladovacího místa pro skladování dřeva
před domem čp. 146.
Obecní zastupitelstvo tuto žádost odsouhlasilo s podmínkou, že smlouva bude uzavřena pouze do
konce roku a pan Oškera bude na tomto místě skladovat dřevo pouze v omezeném množství.
9/ SK Lyžařský klub Trnava požádal o dotaci ve výši 5 tis. Kč na akci pro děti i dospělé „Pohádkový
les v lyžařské stopě“. OZ žádost odsouhlasilo.
10/ Dále lyžařský klub požádal o povolení umístění sběrného místa železného odpadu na dolním konci
za autobusovou zastávkou. Pokud budou splněny podmínky, OZ souhlasí.
11/Lyžařský klub Trnava navrhuje, aby se zorganizovala brigáda na vyčistění potoka Trnávka v celé
délce. OZ tento návrh přivítalo. Starostka požádá všechny složky v obci, aby se k této akci připojily.
/Fotbalisté, hasiči, Honební společenstvo Trnava – Vrchy, volejbalisté, střelci/. Obec zajistí pytle na
odpadky.
12/ Volejbalový oddíl žádá o dotaci na akci XIII. Ročník mezinárodního turnaje … - Memoriál
Rudolfa Oškery. OZ odsouhlasilo dotaci ve výši 4 tis. Kč.
13/ Manželé Petr a Marie Bečicovi, Trnava 21 požádali OZ o odprodej 25 m2 pozemku p.č. 3097/2.
Jedná se o část místní komunikace. Komunikace je v této části široká 8,9 m. OZ vyvěsí záměr
odprodat tuto část pozemku.
14/ 25.4.2007 v 18.00 hod. bude na Obecním úřadě v Trnavě beseda týkající se povolení k odběru
podzemních vod a dodatečných stavebních povolení ke studním.
15/ Od května 2007 mají občané žijící mimo obec možnost ukládat komunální odpad do černých
igelitových pytlů, které jsou k odběru na OÚ. Jednou za měsíc - den před svozem odpadů v obci - bude
pracovník OÚ svážet tyto pytle na svozová místa.
16/ Dle nového stavebního zákona je obec povinna do 5-ti let schválit a vydat nový územní plán obce.
Občané budou vyzváni, aby předkládali své požadavky na změny ÚP na obecní úřad. Bude upřesněno.
17/ Žádosti, které přicházejí na OÚ ohledně přidělení bytu, jsou evidovány. Obec v současné době
žádné volné byty nemá.
Diskuse:
Ing. Hanulík St. navrhuje, aby se na příjezdovou cestu na školní hřiště umístila značka „Zákaz vjezdu“.
Ředitelka Základní školy paní Mgr. Vývovodová H. – na školním hřišti musí škola uklízet nepořádek.
Objevují se rozbité lahve. Požádala Policii České republiky OO Fryšták o pomoc .
Gerych Josef – navrhuje, aby se potok Trnávka vyčistil nejen v obci, ale až po Smrčí.
Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě ze dne: 11. 6. 2007
Přítomni: Březíková H., Gerych V., Sovjáková J., Tomšů R., Vraník L., Bečicová J., Ing. Hanulík,
Bořutová M.
1/ Schválení výsledku hospodaření MŠ Trnava za rok 2006. MŠ hospodařila s přebytkem
3.211,03 Kč. Tento přebytek bude přidělen do rezervního fondu.
2/ Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2006, kterou provedl KÚ
Zlín. OZ bere na vědomí.
3/ OZ projednalo zprávu finančního výboru o závěrečném účtu a výsledku hospodaření obce za rok 2006.
OZ bere na vědomí.
4/ OZ projednalo návrh na odkoupení pozemku na centrální ČOV p.č.2875/1, 2875/2 o rozloze 2.977
m2 . Pověřilo starostku obce podepsáním kupní smlouvy. Cena 100,- Kč/m2.
5/ KÚ Zlín poskytl SDH investiční dotaci ve výši 30 tis. Kč na nákup kalového čerpadla. OZ projednalo
a schválilo doplatek ve výši 13.103,- Kč .
6/ Obecní zastupitelstvo přehodnotilo záměr odprodat manželům Marii a Petrovi Bečicovým, Trnava čp.
21 část obecní komunikace o rozloze 25m2. K tomuto záměru podali námitky p. Hlaváč J., Trnava čp.
232 a p. Soják, Trnava čp. 221. Prodej byl zamítnut.

7/ Manželé Srovnalovi, Trnava čp.364 požádali obec o odprodej části parcely 3076/1 – bývalý mlýnský
náhon. Jedná se o část této parcely, která bezprostředně sousedí s jejich pozemkem.
OZ rozhodlo vyvěsit záměr o odprodeji tohoto pozemku. V případě prodeje si manželé Srovnalovi nechají
pozemek vyměřit na své náklady.
8/ OZ na svém zasedání projednalo návrh jednacího řádu OZ. Tento jednací řád jednohlasně schválilo.
9/ Starostka obce seznámila přítomné s návrhem organizačního řádu obce Trnava. Organizační řád byl
OZ schválen.
10/ P. Tomšů R. přednesl přítomným zprávu o hospodaření v lese za rok 2007. OZ vzalo tuto zprávu na
vědomí. V obecních lesích se dřevo zatím netěží, případní zájemci se mohou obrátit na Lesy Lukov, a.s.,
kteří prodávají palivové dříví.
11/Starostka obce seznámila přítomné s dopisem z Ministerstva financí ČR -poskytnutí výjimky z dotace
na rekonstrukci ZŠ Trnava.
12/ Region Zlínsko žádá o informaci o stavu přípravy lokálních cyklistických tras v obci.
a současně nabízí projektové partnerství na projektu „Budování páteřní cyklostezky Otrokovice-Vizovice
a sítě cyklistických tras ve zlínském regionu“.
13/ Ředitelka MŠ Trnava žádá o změnu rozpočtu ve výši 14.923,- Kč na vymalování prvního patra MŠ a
dále o částku 39.966,- Kč na nákup nového nábytku pro potřeby MŠ.
OZ tuto změnu rozpočtu neschválilo.
14/ OZ projednalo nabídku firmy ProVenkov,spol. s r.o. na „Studii proveditelnosti – řešení problematiky
komunálních odpadních vod v obci Trnava“ . Jedná se o lokální čističky odpadních vod. OZ rozhodlo
zadat zpracování této studie.
15/ Starostka informovala přítomné o výměně vadného kabelu TKR u zbrojnice a před ZŠ, kterou
provedla firma Satturn Holešov. Dále informovala přítomné o připravované digitalizaci televizního
vysílání, které bude v provozu patrně od 10.10.2010.
16/ Dle nového stavebního zákona, který platí od 1.1.2007 je obec povinna určit zastupitele, který bude
spolupracovat s MěstÚ Vizovice, stavebním úřadem ve věci územního plánu obce.
OZ určilo pana Gerych Viléma a starostku obce.
17/ P. Sedláček Ed. byl oceněn „Zlatou plaketou Jánského“ za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. OZ
navrhlo p. Ed. Sedláčkovi odměnu 1.000,- Kč a zveřejnění v Trnavském zpravodaji.
18/ Dne 29.9.2007 se na hradě Lukov koná „Svatováclavský jarmark“. Obce zde mohou prezentovat
tradiční řemesla a lidové tradice. Bude požádána paní Vajďáková, zda by byla ochotna upéct na tuto akci
„trnavské vdolečky“.
19/ TJ Sokol Trnava oddíl volejbalu požádal o dotaci na volejbalový turnaj na Slovensko – odsouhlaseno
2 tis. Kč. Dále požádal fotbalový oddíl o dotaci pro žákovský turnaj 23.6.2007 na Slovensku, kterého se
každoročně účastní. OZ odsouhlasilo dotaci ve výši 5 tis. Kč.
20/ Rodina Polaštíková zaslala na obec stížnost na pana Drábka, který spaluje v domovním kotli stará
okna a znepříjemňuje tím sousedům pobyt venku a zatěžuje životní prostředí.
OÚ bude řešit se životním prostředím ve Vizovicích.
Diskuse:
- Ing. Hanulík vznesl dotaz na možnost dotací na stavbu cyklostezek
- Pan R.Tomšů pozval všechny na sobotu 16.6.2007 do tělocvičny ZŠ v Trnavě, kde vystoupí
dechová hudba Šohajé z Veselí nad Moravou.
- Pan Machalíček K. – dotaz na přestavbu části ZŠ na MŠ.
- Pan Oškera J. – jaká je situace s rozestavěnou budovou mezi obchodem „U Vraníků“ a rodinným
domem p. Machalíčka.
- Pan Mgr. Hložek – skládka dřeva proti budově čp. 314 je nebezpečná.
OZ vyzvalo pana Oškeru, aby skládku označil a zabezpečil.
- Pan Hlaváč Josef – na studni u hřbitova chybí poklop. Obec sjedná nápravu.
Kvůli lepšímu vyjíždění aut z parkoviště u obchodu „U Vraníků“ posunout kontejner
na sklo.

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva v Trnavě ze dne: 9. 8. 2007
Přítomni: Březíková H., Ing. Hanulík S., Bořutová M., Sovjáková J., Bečicová J., Gerych V., Vajďák
D., Tomšů R.,
1/ Paní Nedvědická podala žádost na odkoupení části mlýnského náhonu za svým pozemkem. OZ
nemá námitek. Bude vyvěšen záměr odprodat tento pozemek za stejných podmínek, jako manželům
Srovnalovým. Tzn. kupující nechá pozemek zaměřit a zajistí sepsání prodejní smlouvy.
2/ Byl vyvěšen záměr odprodat mlýnský náhon manželům Srovnalovým. K tomuto záměru
nebyly ze strany občanů připomínky. Obecní zastupitelstvo proto souhlasí s odprodejem pozemku za
cenu 10,- Kč/ m2. Bude odprodán pouze pozemek, který bezprostředně sousedí s pozemkem manželů
Srovnalových.
3/ Obec zakoupila pozemek na stavbu ČOV, tak jak bylo rozhodnuto na posledním veřejném zasedání
OZ, tzn. 11.6.2007
4/ OZ projednalo a schválilo na základě zákona č. 107/2006 Sb. a dále sdělení Ministerstva pro místní
rozvoj č. 151/2007 Sb. jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech a to od 1.1.2008. Nájemné
se zvýší o částku 1,682 Kč na m2.
Finanční výbor prověří nájemní smlouvy na obecní byty uzavřené s jednotlivými nájemníky.
5/ Změny rozpočtu 2007:
Příjmy z dividend za rok 2005 – 40.000,-Kč
Úhrada za změnu územního plánu obce č. 8 – 51.000,- Kč
Úhrada poplatků mikroregionu Slušovice, MAS – 20.000,- Kč
6/ Starostka obce informovala přítomné o jednání valné hromady Regionu Zlínsko dne 26.6.2007, dále
o výsledku výběrového řízení – studie cyklo.
OZ projednalo a schválilo doplnění usnesení č. 6/2VH/06 ze dne 19.12.2006 Regionu Zlínsko.
Dne 21.8.2007 v 16.00 hod. se koná veřejné jednání k projektu „Budování páteřní cyklostezky
Otrokovice – Vizovice v obřadní síni zlínské radnice.
7/ MAS Vizovice a Slušovicko: Dne 8.8.2007 proběhla valná hromada, kde byl projednán finanční
plán záměru MASky.Byly vybrány projekty, které budou zařazeny do žádosti o čerpání prostředků
z LEADRU ČR.
Za podnikatelský sektor: MAMIAN, s.r.o. – teleskopický nakladač
Za veřejný sektor:
Obec Hvozdná-oprava a zateplení budovy obecního úřadu
Náhradník město Vizovice – varovný a dorozumívací systém
Za neziskový sektor:
Dotek, o.p.s. – respitní péče
Náhradník obec Březová – úprava parku a uličního prostoru
8/ Během příštího týdne, tj. od 13. do 17.8.2007 předá Ing. Sládek studii Likvidace komunálních
odpadních vod v obci Trnava – decentrální řešení.
Diskuse:
Pan Machalíček Karel – upozornil na stále bezdůvodně houkající poplašné zařízení na faře.
Ing. Hanulík projedná ve farské radě.

Další zprávy Obecního úřadu:
Upozorňujeme občany, kteří mají přístup k Internetu, na prezentaci obce Trnava na nových
webových stránkách. Zde je možno získat mnoho důležitých informací o činnosti a usnesení OZ,
vyhlášky a nařízení, historii, činnosti spolků, informace ZŠ a MŠ, svozu odpadků atd.
Adresa webových stránek: www.trnava.cz

Sbor dobrovolných hasičů naší obce obdržel v letošním roce účelovou investiční dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 30.000,- Kč na nákup elektrického kalového ponorného čerpadla včetně
příslušenství. Částku cca 13.000,- Kč doplatí obec Trnava ze svého rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce enormně vzrostl počet vyvážených popelnic, prosíme, abyste
dávali ke svozu pokud možno plné popelnice. Obec platí svozové firmě za počet popelnic ne za
váhu. Děkujeme
Sběr nebezpečných odpadů z domácností:
V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 Sb.) bude letos proveden v naší obci
"Sběr nebezpečných odpadů z domácností"
akce proběhne v sobotu 27. 10. 2007 od 7:30 do 14:00 hodin
1. Trnava - u čp. 285 - bytovky "Dolansko" 9:45 - 10:15 hod.
2. Trnava - u čp. 85 - nad Lipkami 11:15 - 11:45 hod.
3. Trnava - na točně Rozcestí 12:00 - 12:30 hod.
4. Trnava - u čp. 28 - u pekárny - horní konec 12:45 - 13:15 hod.
Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do
další obce. V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat k likvidaci
následující druhy odpadů:
· olejové automobilové filtry · plechovky se zbytky barev · monočlánky · autobaterie · zářivky ·
znečištěné láhve a sklo od chemikálií · zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky · staré
kosmetické přípravky · staré léky · vyjeté motorové oleje · mořidla a rozpouštědla · plastové obaly a
nádoby od škodlivin · opotřebované pneumatiky · hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou ·
obaly od sprejů · televizory · rádia · ledničky · domácí elektrospotřebiče · objemný odpad ·
Jelikož tyto sběry ve vaší obci budou organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto
nebezpečných odpadů končily v popelnicích, velkobjemových kontejnerech, kamnech a nebo dokonce ve
volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce
se zúčastní.
Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci děkuje Obecní úřad a
společnost Marius Pedersen a.s.
Upozorňujeme občany, že platnost řidičských průkazů vydaných do 31.12.1993 končí dne
31.12.2007. Žádáme proto občany, kteří vlastní tyto ŘP , aby jejich výměnu provedli co nejdříve na
odboru dopravy a SH MěÚ Vizovice (výměna je bezplatná).
Vyzýváme občany, kterým končí platnost Občanského průkazu, aby si nový vyřídili do konce
listopadu.

KRONIKA OBCE
MATRIKA
NARODILI SE:
Droběna Jan
Chmelařová Barbora
Pecháček Dominik

SŇATKY:

2. 6. 2007 č.p. 117
24. 6. 2007 č.p. 295
20. 7. 2007 č.p. 291

9. 6. 2007

Mozga Ladislav č.p. 122
Hynčicová Edita p. Lhota

1. 9. 2007

Uhlíř Michal č.p. 208
Matušová Marie, Lípa

ZEMŘELI:
Růpová Marie
24. 4. 2007 č.p. 63
Pavelková Ludmila 3. 7. 2007 č.p. 112
Boršíková Marie
16. 8 .2007 č.p. 342

Redakční rada Obecního úřadu oznamuje všem, kteří přispívají do Trnavského
zpravodaje, že uzávěrka dalšího (předvánočního) čísla je 5. 12. 2007. Veškeré
příspěvky zasílejte do tohoto data na e-mailovou adresu: shanulik@seznam.cz
Po tomto datu další příspěvky nemohou být zveřejněny.
Uzávěrka trnavského zpravodaje : 5. 10. 2007
S názory přispěvatelů se redakční rada obecního zastupitelstva nemusí ztotožňovat.
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Redakci tvoří členové kulturní a sportovní komise při OÚ Trnava. Za OÚ: ing. St. Hanulík
Příspěvky do zpravodaje je možno zasílat na: outrnava@avonet.cz nebo shanulik@seznam.cz
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