TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ
Prosinec 2007 / XVII. ročník / vydává Obec Trnava , Zlínský kraj
Blíží se čas vánoční. Snažíme se na poslední chvíli ještě dokončit , co jsme si pro tento rok
předsevzali. Přesto, že období adventu provází plno shonu a práce, Vánoce jsou pro většinu
z nás tím nejkrásnějším obdobím v roce. Je to čas, kdy jsou na sebe lidé nějak hodnější,
usměvavější, přejí si jen to nejlepší. Je to čas pohody, prozářený čistotou našich domovů a
svíčkami vánočních stromečků. Myslíme víc jeden na druhého, přemýšlíme, jak udělat těm
kolem sebe radost a snažíme se vykouzlit co nejslavnostnější atmosféru. Je to čas lásky,
klidu, pohody a rozjímání.
Přeji Vám, aby ty letošní Vánoční svátky byly právě takové, ale
nejenom svátky. Přeji nám všem, abychom si kousek té dobroty
a čistoty v našich srdcích přinesli i do roku příštího, do
všedních dnů. Abychom byli k sobě laskaví, tolerantní,
nezapomínali na své nejbližší, přátele, ale i sousedy a kolegy.

Bořutová Marie, starostka
Vánoční poselství.
Když se zahledíme na "jesličky" ať jsou zhotoveny jakýmkoliv umělcem profesionálem nebo amatérem,
co tam asi vidíme? Především vidíme malé děťátko, Ježíška. Při tomto pohledu se rozněžní nejenom
dětské srdce.
Ježíšek jako malé děťátko je přece dětem vždy
bližší než Ježíš dospělý.
Mnohdy zvlhnou oči rodičů, nebo prarodičů,
když si zavzpomínají, že tuto radostnou událost
kdysi také prožili a vzpomínají jak to bylo,
když ve své rodině přivítali příchod svého
prvního dítěte nebo dalších dětí.
Vždy to byla nová skutečnost, silně obohacující
vnitřní život každého rodiče. Ano ústřední
postavou je vždy Děťátko, ale nikdy tam nesmí
chybět láskyplná přítomnost maminky Marie,
která se sklání nad svým dítětem společně s
pěstounem Josefem. Oni ho zahrnují svou
pozorností a svou láskou k dítěti umožňují, aby
dítě rostlo a prospívalo. Je to právě společenství
rodinné lásky, které umožní, aby dítě mohlo vyrůst v dospělého člověka a naplnit své poslání na tomto
světě. Nebylo tomu jinak ani u Ježíška, potřeboval prožít hřejivé teplo lidské lásky, aby mohl vyrůst v
dospělého člověka. On o sobě prohlásil, že přišel na svět, aby lidé měli život a měli ho v hojnosti. Je
hezké, když prožíváme milé chvíle u jeslí. V Ježíši však prožíváme svou vírou mnohem více než něhu a
radost z příchodu dítěte na svět. Vánoční radost je i vtom, že si uvědomíme, že Pán Ježíš se narodil pro
každého z nás a můžeme se ním i mluvit. Modlíme se s jasným vědomím, že nás slyší, že nám rozumí a
přišel také kvůli každému z nás. Je to radost, která může naplnit srdce každého člověka. Je tak trochu

předzvěstí oné radosti z nového života, který jsme získali na křtu." Vánoce prožité s vírou, že i pro nás
Pán Ježíš přišel na tento svět a ví o nás a naše srdce chce naplnit svou láskou, která se rozdává třeba v
dárcích nebo v obětavé službě nejbližším.
Hluboký prožitek víry u jeslí o vánočních přeje a všem ze srdce žehná
otec Emil, farnost Trnava

ČINNOST SPOLKŮ
TRNAVŠTÍ VČELAŘI
Přejí všem spoluobčanům pravou vánoční pohodu, vše nejlepší ,
hodně zdraví a osobní pohody v roce 2008.

TRNAVŠTÍ MYSLIVCI
Přejí všem spoluobčanům vše nejlepší , hodně zdraví a osobní
pohody v roce 2008.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Trnava

KDY: 22.12.2007 od 9:00hod.
KDE: Tělocvična ZŠ TRNAVA

Všichni dobrovolní hasiči Trnava jak mladší, tak starší Vás co nejsrdečněji
zvou
Dojděte podpořit a povzbudit NAŠE SOPTÍKY !!!

Příjemné a pohodové prožití svátků vánočních
a šťastný vstup do nového roku

SDH TRNAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Červená stužka 2007
Červená stužka je mezinárodním symbolem informovanosti o problematice HIV a AIDS.Forma stužky
byla inspirována žlutou stužkou na počest amerických vojáků z války v Perském zálivu. Poprvé si stužku
údajně připnul v roce 1991 Jeremy Irons na slavnostním udílení cen Tony Awards a brzy se tak stala
populárním a politicky schvalovaným módním postojem mnoha slavných osobností a ozdobou
kulturních ceremonií. Sama červená stužka se už stala inspirací pro další projekty, jako například pro
růžovou stužku, která je symbolem povědomí o rakovině prsu. Zelené stužky nosí ochránci životního
prostředí, především ti, co působí v zábavním průmyslu a vyjadřují se tak k používání tropických lesů ve
filmových scénách. Purpurové stužky symbolizují alarmující nárůst násilí ve městech; modré stužky
podporují práva obětí
kriminality, oranžové stužky boj proti rasismu.
Nošením červené stužky vyjadřuje člověk zájem a účast s těmi, kteří žijí s HIV. Také je symbolem
naděje, že se najde nějaká vakcína a zlepší se podmínky HIV pozitivních. Je symbolem podpory všech
lidí, kterých se toto téma nějak týká - lidí s HIV, lékařů, vědců a všech pracovníků věnujících se této
oblasti.
Žáci naší školy rádi pomohli. Výtěžek sbírky Červená stužka 2007 činí 6 272,50 Kč .
Ze základní školy Trnava
Zveme vás na:
- vánoční koncert Trnavské jesličky, který se bude konat v neděli 6.ledna 2008 od 14.00 hodin v
místním kostele.

- Klub rodičů a ZŠ Trnava Vás srdečně zvou na XV.REPREZENTAČNÍ PLES, který se koná v pátek
18.ledna 2008 v tělocvičně školy. Hraje: FOCUS
Vstupenky v předprodeji od 2.1.2008 ( tel. 577 988 326)
Vstupenky: gulášovky: 100,- Kč (vstupenka, místenka, guláš + pivo); normálky: 50,- Kč (vstupenka,
místenka)
Předtančení - bohatá tombola - občerstvení.
- Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Trnava se koná 25. - 29. 2. 2008 (chata Armaturka – Grúň v Beskydech).
- Děti a zaměstnanci Základní školy Trnava děkují Obecnímu úřadu v Trnavě a všem sponzorům za
ochopení a podporu v roce 2007.
Přejeme všem klidné a pokojné prožití Vánoc a v roce 2008 hodně štěstí, zdraví, pohody a radosti z dětí!
Mgr. Helena Vývodová, ředitelka ZŠ Trnava

ZPRÁVY SPORTOVNÍCH KLUBŮ
TJ SOKOL TRNAVA: fotbalový oddíl
Před několika týdny skončila podzimní část sezóny 2007/2008. Právě probíhá zimní pauza všech soutěží,
která bude ukončena prvními mistrovskými zápasy o posledním březnovém víkendu.
Při hodnocení odehrané poloviny soutěžního ročníku 2007/08 vidíme zlepšení výkonů všech našich
mužstev v posledních zápasech podzimu. Naše nejmladší žákovské mužstvo odehrálo po výrazných
prohrách v první části soutěže několik vyrovnanějších zápasů. Velkým zklamáním pro všechny byla
prohra ve Slopném 3:2, když ještě v poločase naši žáci vedli 2:0! Bohužel díky značnému věkovému
handicapu bude mít družstvo velmi těžkou úlohu i v jarní části soutěže. Družstvo dorostu předvedlo po
nevýrazné první části několik velmi dobrých zápasů v posledních třech kolech a zejména vítězstvími na
Březové a v Žeranovicích poskočili naši dorostenci na konečné 6. místo po polovině soutěžního ročníku.
Největší výkonnostní vzestup zaznamenalo družstvo mužů, které v posledních pěti kolech ztratilo pouze 2
body za remízu ve Lhotě u Malenovic. Ozdobou závěru podzimní části soutěže byly dva zápasy se
sousední Všeminou. V obou těchto zápasech, řádném i opakovaném se našim mužům podařilo zvítězit
shodným výsledkem 3:2. Obě tyto utkání sledovalo na tuto soutěž neuvěřitelných 300 diváků. Velké
poděkování patří zejména fanouškům našeho mužstva, kteří dokázali v obou zápasech vytvořit vynikající
atmosféru pro naše hráče a povzbudit je při těchto velmi těžkých zápasech s vedoucím mužstvem IV.
třídy.
V součastné době probíhá zimní příprava všech družstev v tělocvičně Základní školy. Se začátkem
nového roku bude zahájena příprava kondiční. Vrcholem přípravy bude série přípravných zápasů na
umělé trávě ve Zlíně na Vršavě v průběhu měsíců února a března. Cílem je kvalitně se připravit na jarní
část soutěže a zaútočit zejména s družstvem mužů na nejvyšší příčky tabulky.
Před koncem roku se chystáme uspořádat ve spolupráci s obecním úřadem v Trnavě 4. ročník turnaje
„O pohár starostky obce Trnava“. Na turnaj je již přihlášeno 8 družstev. Tři družstva budou tvořená z
hráčů Sokolu Trnava. Dále se přihlásily trnavská družstva FC Mikeš a FC Bořutovi a také družstva
sousedních obcí Všeminy a Neubuze. Novým účastníkem turnaje bude družstvo Mladcové. Turnaj bude
zahájen v sobotu 29.12.2007 v 9:00 hodin v tělocvičně Základní školy v Trnavě. Tímto bych rád pozval
všechny naše fanoušky , aby se tímto turnajem s námi přišli rozloučit s téměř uplynulým rokem 2007.
Další akcí bude na přelomu měsíců února a března již 6.ročník žákovského halového turnaje STAMA
CUP.
Závěrem bych rád poděkoval všem činovníkům za obětavou práci v průběhu celého roku, fanouškům za
vytvoření fantastické kulisy při našich zápasech a obecnímu úřadu v Trnavě za pomoc a podporu
v uplynulém roce 2007.

Zároveň bych rád popřál za celý výbor Sokolu Trnava všem hráčům, činovníkům,
fanouškům i ostatním občanům naší obce hodně zdraví, pohody, lásky a úspěchů
v roce příštím. Těšíme se na setkání s Vámi na turnajích a zápasech našich družstev
v nadcházejícím roce 2008.
Za TJ Sokol Trnava – Ing. Michal Špaček

Lyžařský klub Trnava
- Pátý ročník plesu Lyžařského klubu Trnava se koná v pátek 15.2. 2008.
Začátek v 19.00 hodin. Hraje skupina KOSOVCI. Občerstvení a tombola zajištěno.
- Čtvrtý ročník závodů ve sjezdu na lyžích "Od smrka důle" se uskuteční 26.1. 2008
Registrace závodníků od 10.00 hodin.
- Běh kolem Trnavy – předpokládaný termín: 12.1.2008
Start na Kopné ve 12.00 hodin. Cíl v odpoledních hodinách na lyžařském svahu v Dolansku.
- Karneval na lyžích -na zakončení lyžařské sezóny. Předběžný termín: březen 2008.
Informace o připravovaných akcích na www.lyzari.trnava.cz

Pevné zdraví, hodně štěstí a osobní
pohody všem spoluobčanům
a přátelům lyžování,
v novém roce 2008
přeje
SK Lyžařský klub Trnava
www.lyzari.trnava.cz
Jiří Dolanský, předseda SK Lyžařský klub Trnava

POZVÁNÍ NA KULTURU A SPORT
- v sobotu 29.12.2007 v 9:00 hodin v tělocvičně Základní školy v Trnavě se uskuteční 4. ročník
fotbalového turnaje „O pohár starostky obce Trnava“.
- vánoční koncert Trnavské jesličky, který se bude konat v neděli 6.ledna 2008 od 14.00 hodin
v místním kostele.
- Klub rodičů a ZŠ Trnava Vás srdečně zvou na XV.REPREZENTAČNÍ PLES, který se koná v pátek
18. ledna 2008 v tělocvičně školy. Hraje: FOCUS. Vstupenky v předprodeji od 2.1.2008
( tel. 577 988 326). Vstupenky: gulášovky: 100,- Kč (vstupenka, místenka, guláš + pivo);
normálky: 50,- Kč (vstupenka, místenka).Předtančení - bohatá tombola - občerstvení.
- SDH Trnava Vás zve na masopustní průvod a fašankovou zábavu, která se uskuteční 2. února 2007
v tělocvičně ZŠ, hrát bude skupina SÁRA.
- Pátý ročník plesu Lyžařského klubu Trnava se koná v pátek 15.2. 2008.
Začátek v 19.00 hodin. Hraje skupina KOSOVCI. Občerstvení a tombola zajištěno.
- Čtvrtý ročník závodů ve sjezdu na lyžích "Od smrka důle" se uskuteční 26.1. 2008
Registrace závodníků od 10.00 hodin.
- Běh kolem Trnavy – předpokládaný termín: 12.1.2008

Start na Kopné ve 12.00 hodin. Cíl v odpoledních hodinách na lyžařském svahu v Dolansku.
- Karneval na lyžích -na zakončení lyžařské sezóny. Předběžný termín: březen 2008.
- Na přelomu měsíců února a března již 6.ročník žákovského halového turnaje STAMA CUP.

Jan Werich :

O Vánocích

… Já bych chtěl být Ježíšek. Já myslím, že nikoho neurazím
z věřících, to bych nechtěl, ale já bych chtěl být Ježíšek. Měl bych hezkou maminku,
hodného tatínka, truhláře, no a pak by mi vrtalo hlavou, co to je impérium, co to je
útlak, co to je drzost římská a co to je patolízalství, a tak bych proti tomu mluvil a
lidi by mě poslouchali a někteří by nadávali a křičeli by na mě a házeli po mně
kamením, já bych si toho nevšímal a říkal bych si, co si myslím, a dostal bych spoustu
lidí na svou stranu, no a pak by mě museli ukřižovat. Poněvadž by nebyli silní, to je
jednoduchá věc. To by byli lidi jako jsme my. A copak my nekřižujeme jeden
druhého, nekřižujeme denně jeden druhého? Copak my nemetáme los o svršky
svoje? My si nenasazujeme trnové koruny? To je vlastně taková úvaha, ne vánoční,
spíš celoroční. O vánocích aspoň na chvilku je pokoj. Víte, ono se nemá zabíjet, ono
se nemá vraždit tyhle dva dny, protože to se narodil Syn člověka. Jak na něj volali
Židé: Kdo je ten Syn člověka? No, divili se, poněvadž už tenkrát bylo málo synů
člověka. Synové úředníků a funkcionářů a milionářů, ale málo synů člověka.
A vánoce mají jednu výhodu, že se chováme aspoň ty dva dny slušně …
KRONIKA OBCE
MATRIKA
NARODILI SE:

David Sovják
Šimon Bečica

čp. 300
čp. 21

17.11.2007
29.11.2007

Marcela Miková
Tomáš Janík

čp. 323

6.10.2007

Juan Diaz
Nikola Müller

čp. 314

12.10.2007

SŇATKY:

ZEMŘELI:

Marie Tomšová
Josef Vrchovský
František Šarman

čp. 79
čp. 290
čp. 252

11.6.2007
3.11.2007
4.11.2007

Redakční rada Obecního úřadu oznamuje všem, kteří přispívají do Trnavského
zpravodaje, že uzávěrka dalšího (předvelikonočního) čísla je 3. 3. 2008. Veškeré
příspěvky zasílejte do tohoto data na e-mailovou adresu: shanulik@seznam.cz nebo
na: outrnava@avonet.cz
Po tomto datu další příspěvky nemohou být zveřejněny
Uzávěrka trnavského zpravodaje : 8. 12. 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.
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