
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosinec 2011 / XXI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 
 

 
Milí spoluobčané, 

konec roku je období, kdy hodnotíme, rekapitulujeme a plánujeme. Máme to tak v soukromém 
životě, kdy si dáváme předsevzetí do nového roku a je to tak vlastně většinou vždy, když něco končí a 
něco nového začíná. Ze zkušenosti víme, že ne vždy se nám podaří splnit to, co jsme si naplánovali. 
Někdy nám do toho vstoupí nepředvídané události, někdy zkrátka nemáme dost vůle a síly a u osobních 
předsevzetí už v únoru většinou ani nevíme, co jsme si na nový rok slíbili. Pokud je to naše vlastní 
rozhodnutí, má to tu výhodu, že se nemusíme nikomu zpovídat, jiné je to, pokud něco děláme pro ty 
druhé -  a tak tedy budu rekapitulovat: 

Dokončíili jsme nový územní plán obce. Je to závazný a z hlediska dalšího rozvoje obce zásadní 
dokument. Vše, co bychom chtěli v obci stavit a není v novém ÚP ošetřeno, bude vyžadovat změnu, 
která trvá téměř dva roky, u výstavby rodinných domů bude trvat daleko déle.Vyměnili jsme nová okna 
v celé ZŠ a dokoupili nové lavice pro všechny žáky školy. Mimochodem nevím, jestli je Vám známo, že 
z dotace od MŠMT a EÚ  se vybavila nově počítačová učebna a zakoupily se 2 interaktivní tabule.  



 
 
Provedli jsme výměnu oken v bytovém domě čp. 314, kde jsme zároveň museli vyzdít v kuchyních nové 
stěny / původní byly ze dřevotřísky/ a vyměnit v kuchyních nové radiátory. 
Zatrubnili jsme příkop od hřiště po RD manželů Holíkových – cca 230 m. Tato místní komunikace byla 
pro provoz aut k firmě Imecon, dřevovýrobě, rekreačnímu středisku a samotným pasekám úzká, 
především v zimě zde spousta aut končila v příkopě a chodci měli problémy po zledovatělé cestě projít.  
Opravili jsme cestu do Dvořiska, která byla v havarijním stavu, k čemuž přispěla velikou měrou 
povodeň. 

Povodeň, která nás postihla 30.6. nám připomněla, že tento přírodní živel je nevyzpytatelný a 
velká voda nás může kdykoliv znovu ohrozit. Povodí Moravy provedlo malé úpravy potoku, většinou na 
horím konci, ale na nějaké větší úpravy „nemají peníze“. 
Chtěla bych Vás poprosit, abyste Vy sami udržovali potok čistý, neskladovali na břehu dřevo, neházeli 
k potoku objemné věci, které v případě veliké vody neohrozí třeba Vás, ale stoprocentně způsobí 
zaplavení další části obce. Už jsem se několikrát vyjádřila v tom smyslu, že obec je především naše a 
bude taková, jakou si ji uděláme. Platí to i v tomto případě. Věřte, že jsem se ještě nesetkala s tím, že by 
někdo přišel na obec a měl zájem nám jakkoliv pomoct. O všechno, co chceme, se musíme sami přičinit 
a musíme o to bojovat. 

V příštím roce nás čeká velká investiční akce. V květnu bychom měli začít společně s ŘSZK se 
stavbou chodníků a silnice od školy směrem nad Rozcestí. Pro obec je to akce za 4,5 mil. Kč, pro ŘSZK 
daleko více. Změní se tvar křižovatky na Rozcestí, posune se autobusová zastávka, opraví se most do 
Hořanska. Zároveň se vybudují další parkovací místa před „víceúčelovou budovou“ a samozřejmě nový 
chodník a nová silnice. Bude to rozsáhlá akce, která se vyžádá částečné uzavření silnice na několik 
měsíců. Z Vaší strany proto bude potřeba pochopení a také disciplinovanost. 

Co se týká letošního roku, proběhlo také několik kulturních akcí – Setkání Trnav na fotbalovém 
hřišti, kdy nás ovšem trochu pozlobilo počasí, tradiční lampionový průvod k 28. říjnu, setkání důchodců, 
den matek, rozsvěcení vánočního stromku, 2x vítání občánků, oddali jsme kolem 20-ti svateb. V obci se 
koná spousta akcí, které přímo neorganizuje obecní úřad, pouze na ně přispíváme z rozpočtu. Chci říct, 
že všechno, co se v obci koná a všechno, co se tady vybuduje a slouží nějakým způsobem občanům, je 
výborné. Ať je to oprava kostela, vybudování a provoz pekárny, zahájení provozu ve firmě Agrobac, 
lyžařská škola pro děti a provoz lyžařských vleků, činnost fotbalistů, hasičů a ostatních sportovců. Vše 
je pro život obce hrozně důležité a potřebné.  

Děkuji proto Vám všem, jak organizátorům, tak účastníkům různých akcí, obojí zasloužíte 
poděkování.  

Přeji Vám překrásné Vánoce, spokojené rodiny a zdraví, štěstí a elán v roce 2012. 
                 Bořutová Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
Milí přátelé,  
letošní advent patří k těm nejdelším, jaké se mohou přihodit při měnícím se kalendáři. K lítosti některým 
Hod Boží vánoční připadá na neděli, to znamená, že přicházíme o některé volné dny, ale zato jsme měli 
dostatečnou dobu v adventu,  plné čtyři týdny, tedy dost času, na  přípravu, abychom dobře   prožili  
vánoční svátky, především Slavnost Narození Našeho Pána.  
Aby byly vánoční svátky opravdu hezké, k tomu nás vybízejí slova starozákonních proroků a především 
svatého Jana Křtitele. Připravit cestu přicházejícímu Pánu znamená najít si čas k tomu, abychom se na 
nějakou dobu  zastavili, abychom  uvažovali o svém životě. Najít si trochu času a přemýšlet o smyslu 
našeho života a srovnat se s přáním našeho Spasitele, který chce být v našem nitru nejenom občasným 
hostem, ale naším stálým průvodcem.  
Jestliže se snažíme o ušlechtilé lidství, již nějakým způsobem následujeme Ježíše, který je pravým 
Božím Synem a  stává se v Betlémské stáji člověkem. Všechno lidské vzal na sebe a právě o vánočních 
svátcích rozumíme oné „dětské bezmocnosti“, která se vlastně stává „velkou silou“, která je schopna 
měnit každého člověka v lepší bytost.  Před 
Novorozeným se sklání mnoho lidí a opravdu 
věřím, že se mnoho lidní touží stát se opravdu 
lepšími. Přeji mnoho hezkých chvil o vánočních 
svátcích v kruhu rodinném a spolu s těmi, 
s nimiž si rozumíme. O vánocích se má 
rozdávat radost, láska a především pokoj, který 
vychází z lidského srdce. Aby se Vám dařilo 
prožít svátky v tomto duchu a do dalšího roku 
ze srdce všem žehná  otec Emil  
 
 
 
REKONSTRUKCE KOSTELA NAVŠTÍVENÍ 

PANNY MARIE 
 
 
 
 
 
 

SBÍRKA NA OPRAVU FASÁDY KOSTELA  
 

Od 29. 4.  do 31.12.2011 probíhá na Obecním úřadě v Trnavě sbírka na opravu fasády kostela. 
Příjmy: 

Obec na tuto akci uvolnila a zaslala na účet sbírky částku:                  200.000,- Kč 
V hotovosti jsme vybrali na OÚ                                                                  33.900,- Kč 
Na účet zřízený u KB Zlín přišlo                                                                  3.000,- Kč 
Obec z rozpočtu – původně plánováno na tisk brožury k výročí              5.000,- Kč 

 

Celková částka                                                                                            241.900,- Kč 
Výdaje: 

Úhrada faktury za lešení                                                                            150,000,- Kč 
Úhrada zálohové faktury na staveb. práce                                                 90.000,- Kč 

Bankovní poplatky k 22.11.2011                                                                       575,- Kč 
 

Celkem výdaje                                                                                             240.575,- Kč 
 

Zůstatek k 20.12.2011                                                                                      1.325,- Kč 
 
 



 
 
 
 

Informace k příjmu televizního vysílání přes kabelovou televizi v obci 
 
Veškeré přípojky kabelové televize v obci budou i nadále fungovat stejně jako dosud. 
Konečného příjemce, tzn. Vás občanů, se žádná změna, která provází přechod 
z analogového do digitálního vysílání netýká. Problém se  vyřeší tím, že budeme přijímat 
digitální vysílání, ale dále po obci budeme šířit analogové vysílání. Kdo chce zůstat 
připojen na kabelovou televizi, nemusí si kupovat ani novou televizi ani settopbox. 
Do budoucna to bude znamenat, že už ale nebudeme nějak výrazně dokupovat další 
programy ani zatím nebudeme šířit vysílání digitálně. Kabelová televize v obci je 
poměrně stará a není zrovna v nejlepším stavu. 
 
Kdo má zájem si koupit satelitní přijímač, přijímat programy digitálně a sledovat daleko 
více televizních programů, může se samozřejmě od kabelové televize nechat odpojit. 
 
 

 
 
 

U S N E S E N Í   
      z e zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 17.10.2011ného dne 17.10.2011ného dne 17.10.2011ného dne 17.10.2011     
 

1/  OZ předá vyjádření Policie ČR k přechodu pro chodce před ZŠ Trnava Klubu 
rodičů, který bude v této záležitosti jednat 25.10.2011. OZ rozhodne na příštím 
zastupitelstvu obce na základě připomínek Klubu rodičů.     
2/ OZ projednalo a schválilo žádosti příspěvkových organizací Základní školy 
v Trnavě a Mateřské školy v Trnavě o povolení výjimky z počtu dětí ve školním 
roce 2010/2011. 
 

3/ 25.10.2011 se koná lampionový průvod ke státnímu svátku vzniku 
Československa  - 28.10. Obec poskytne finanční prostředky na občerstvení a zaplatí hudbu. Součástí 
oslav bude i lampionový průvod. 
 

4/ OZ projednalo a schválilo žádost paní Čelůstkové o prodloužení nájmu v obecním bytě 
na mateřské škole o 1 rok. 
 

5/ OZ odsouhlasilo smlouvy s firmou E-ON na zřízení věcného břemene za umístění nových  
 přípojky elektřiny ke stavbám rodinných domů:  
Blahová Jarmila  
Martin Sovják 
Špačkové Jany. 
Dále odsouhlasilo smlouvu s firmou E-ON na přeložku sloupu elektrického vedení před domem čp. 95 
z důvodu stavby chodníku. Přeložka bude realizována v roce 2012. 
 

6/ OZ souhlasí s podpisem smlouvy mezi Zlínským krajem a obcí. Zlínský kraj poskytne naší  obci dar 
ve výši 65.000,- Kč na likvidaci následků povodně v červnu 2011. 
 

7/ OZ rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Trnava u Zlína z listu vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Trnava. Jedná se o následující pozemky: 3096/4, 
3096/7, 3096/8, 3096/9, 3096/10,3096/11, 3096/12. Obec s těmito pozemky hospodaří a hospodařila 
s nimi i v minulosti. 
 
 



 
 
8/OZ souhlasí s podpisem dodatku ke smlouvě s DOS Mikroregion Slušovicko. Půjčka , která byla obcí 
poskytnuta Mikroregionu Slušovicko na nákup prodejních stánků bude vrácena na účet obce do 
31.12.2011. 
 

9/ OZ zamítlo návrh pana MVDr. Garguláka na stavbu rybníka -  víceúčelové nádrže na Luzích, kterou 
by chtěl realizovat na pozemcích určených v novém územním plánu obce na stavbu suchých poldrů.  
 

10/ OZ projednalo záměr odkoupit pozemek p.č. 982, 981/1  pro potřeby obce. Tento záměr nebyl 
zastupitelstvem schválen. 
 

11/ OZ souhlasí s podpisem smlouvy mezi  ČR-ÚZSVM a Obcí Trnava. Jedná se o umístění a realizaci 
stavby  Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek II na pozemku ČR-ÚZSVM parc. č. 3096/10. 
 

12/  OZ souhlasí s nabídkou firmy Pavelka, Všemina na opravu cesty do Dvořiska ve výši 333.455,- Kč. 
Cesta byla poškozena při povodni  30.6.2011. Nabídka firmy Správa a údržba silnic Zlínska ve výši 
616.000,- Kč za tuto akci byla zastupitelstvem zamítnuta.  
 

13/ OZ schválilo žádosti Základní školy Trnava : 
- poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na Trnavský vrch a Ve stopě Trnavského vrchu  

ve výši 4.000,- Kč 
- souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v hodnotě 2.000,- Kč  a 1.500,- Kč na akci 

Trnavský vrch. 
- Souhlas s přijetím věcného daru 2 ks digitální fotoaparát a 2 ks keramická tabule  - odměna za 

nákup lavic. 
 
14/  OZ souhlasí s poskytnutým finančním příspěvkem na nohejbalový turnaj  -částka 
1 tis. Kč. 
 

15/ OZ souhlasí s rozhodnutím o nejvyšším povoleném počtu žáků ve školní družině  
 na 60 dětí a to od 1.1.2012. 
 

16/ OZ projednalo a schválilo prodloužení zatrubnění příkopu od hřiště směr Luhy. Zároveň schvaluje 
zvýšení rozpočtu obce na tuto akci ve výdajové části o 200 tis. Kč. 
 
 
                                   

 U S N E S E N Í   
      z e zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 7 .11.2011ze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 7 .11.2011ze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 7 .11.2011ze zasedání O becního zastupitelstva O bce T rnava, konaného dne 7 .11.2011     

    
1/  Zastupitelstvo obce Trnava 
 
konstatuje po ověření 
souladu ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního 
plánu Trnava není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky 
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu  
r o z h o d l o  
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o 
námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy a 
vydává  
 
 
 



 
 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)  stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 
Sb, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou Opatření obecné povahy 
č. 2/2011 Územní plán Trnava. 
 
Přílohy: 
- Návrh opatření obecné povahy č. 2/2011 - Územní plán Trnava 
2/ OZ souhlasí se Směrnicí o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků obce. 
Inventury majetku budou provedeny k datu 31.12.2011 a to fyzické inventury do 6.1.2012 a dokladové 
inventury do 15.1.2012. 
Bere na vědomí plán inventur na rok 2011. 
 
3/OZ schválilo následující kulturní akce: 
3.12.2012 pořádá OÚ společně se ZŠ rozsvěcení vánočního stromku před ZŠ, mikulášskou nadílku pro 
děti a koncert v ZŠ.  
Dopoledne 3.12. proběhne na OÚ slavnostní vítání nových občánků. 
11.12.2011 se koná každoroční vánoční setkání důchodců. Nepohyblivým důchodcům bude předána 
poukázka v hodnotě 150,- Kč. 
 
4/ OZ souhlasí s navýšením platby za zimní údržbu obce na 550,- Kč/hodinu. 
 
5/ OZ zamítlo zvýšení rozpočtu u příspěvkové organizace MŠ Trnavě na základě provedené kontroly 
účetnictví. 
 
6/ OZ rozhodlo o převedení finančních prostředků z investičního fondu Základní školy v Trnavě na účet 
obce. Tyto finanční prostředky jsou určeny na opravu a nákup investic. Vzhledem k tomu, že byla 
provedena v základní škole výměna oken a vchodových dveří a byly škole poskytnuty prostředky na 
zakoupení lavic  pro 2. stupeň,  budou finance soustředěné na účtu investic převedeny zpět na obec. 
 
7/ OZ schválilo následující změny rozpočtu obce: 
 
Příjmy:       zvýšení příjmů  
 

– doplatek po závěrečném vyúčtování plynofikace obce – 109.000,- Kč 
– VPP 103.000,- Kč – dotace z Úřadu práce 
– 703.000,- Kč vrácení odpisů z investičního fondu ZŠ /předch. roky/ 
–  

Výdaje:      zvýšení výdajů: 
 
- 48.000,- Kč zpracování žádosti o dotaci na kompostéry 
- 382.000,- Kč cesta do Dvořiska a na Luhy 
- 225.000,- Kč zatrubnění na Luhy 
- 132.000,- Kč stavební řízení chodníky – projektová dokumentace 
- 105.000,- Kč doplatek mezd na VPP a pracovnice na OÚ 
-    12.000,- Kč finanční dar /vítání, Mojsjuková/  
-  

             snížení výdajů: 
-  
-          95.000,- Kč vrácení odpisů ze ZŠ za rok 2011 
-        250.000,- Kč zimní údržba 
-  
     



 
 
 
 
Z naší základní školy…. 
Do základní školy v nastoupilo v letošním školním roce 9o žáků a věnují se jim:  
ředitelka školy Mgr. Helena Vývodová (1.ročník), Jana Špačková (2.+3.ročník),  
Mgr. Adéla Pavelková (4.+5.ročník), Mgr. Vladislava Mžourková (6.ročník, M,FY,VV),  
Mgr. Eva Staroveská(7.ročník, M, TV), Mgr. Iveta Horáková (8.ročník, JA, OV, protidrogový 
preventista), Mgr. Hana Bartíková (9.ročník, JČ, DÉ, výchovný  poradce),  
Mgr. Petra Kašpárková (1.roč., HV, vychovatelka ŠD), Mgr. Alice Náplavová (BI, ZE, CHE), Kateřina 
Garguláková (vychovatelka ŠD), Mgr. Marta Krajčová (katechetka), Božena Hanulíková 
(hospodářka),Josef Gabrhelík (školník, topič), Jarmila Růpová a Marie Pavelková (uklízečky), Eva 
Barbořáková (vedoucí ŠJ), Miriam Hradilíková (kuchařka), Jana Mánková (pomocnice v kuchyni). 
Na začátek školního roku jsme se všichni těšili, protože během prázdnin proběhla výměna starých oken  
v přízemí a I.poschodí, a tak už máme v celé budově okna nová. Díky uvolnění finančních prostředků 
naším zřizovatelem (OÚ) máme již také celou školu vybavenu novým, výškově stavitelným nábytkem. 
Možnost prohlédnout se celou školní budovu měli i občané Trnavy a Podkopné Lhoty při Dni 
otevřených dveří, který byl součástí oslav vzniku ČR  25.října 2011. Využíváme možnost čerpání dotace 
z projektu „EU-peníze školám“ k vybavení školy moderní technikou. 
Stejně jako v minulých letech se i letos řídíme platným školním vzdělávacím programem Naše škola. 
Kromě řádného vyučování mají žáci možnost v odpoledních hodinách trávit svůj volný čas v těchto 
kroužcích: Angličtina hrou pro 1. a 2. ročník, Taneční, Flétna pro 2.ročník, Výtvarný pro 2.-5.ročník, 
Florbal pro 1.-4. a 5.-9.ročník, Střelecký, Keramický a výuku břišních tanců. 
Největší podzimní akcí byl okresní přebor v přespolním běhu Trnavský vrch, zpívání u rozsvícení 
vánočního stromečku, turnaj ve florbale, Mikulášské nadělování a Mikulášská překážková dráha. Před 
Vánocemi stihneme vánoční koncert žáků ZUŠ, bubnování, návštěvu divadelního představení v MDZ a 
pak už hurá na prázdniny!  
V lednu zveme všechny naše příznivce na koncert Trnavské jesličky (6.1.2012 od 18,00 hodin) a 
reprezentační ples školy, který se koná 20.ledna 2012 . Neméně zajímavý bude i karneval pro děti ( a 
jejich doprovod), na kterém čeká pro děti velké překvapení. V létě připravujeme dětský tábor 
Trojanovicích v termínu 21.-31.7.2012. 
Celá základní škola přeje všem krásné Vánoce a v novém roce hodně štěstí, zdraví a pohody. 
                                                                                 Za  celou ZŠ Trnava   Helena Vývodová 
 
 
 
 
Školní rok v mateřské škole Trnava začal ve čtvrtek 1. září. 
Mateřská škola přivítala 53 nových dětí (od ledna roku 
2012 - 54 dětí).  
   Děti s nadšením uvítaly změny ve třídách.V oddělení 
starších dětí byly nainstalovány nové skříně. U mladších 
dětí přibyla houpadla. Změna nastala i ve složení 
pedagogických pracovníků. Třída kuřátek pracuje pod 
vedením paní učitelky Petry Kozmíkové. Vedoucí 
učitelkou ve třídě delfínků je paní učitelka Dana Bartošová. 
   „Pestrý svět“ je název školního vzdělávacího plánu podle 
něhož mateřská škola pracuje.  MŠ se letošní rok zapojila 
do projektu  „Bezpečná škola“.  Úkolem je zvýšit 
bezpečnost dětí v silničním provozu. Paní ředitelka zajistila pro všechny dětí naší mateřské školy 
bezpečnostní vesty a pro zaměstnance bezpečnostní reflexní pásky . Zajistila také návštěvu dopravního 
hřiště, která se bude konat v červnu roku 2012. Spolupracujeme s organizací BESIP od níž jsme obdrželi 
dopravní omalovánky pro individuelní vzdělávání našich dětí. 
 



 
 
   Od září měli rodiče možnost zapsat své děti ze třídy delfínků do zájmového kroužku hudebního nebo 
výtvarného .Jedná se o skupinové nebo individuální činnosti dětí na třídách pod vedením paní učitelky.V 
hudebním kroužku se rozvíjí zpěvnost, vnímání rytmu, hudební a pohybové dovednosti dětí. Ve 
výtvarném kroužku jde o pracovní , výtvarnou dílničku vztahující se k různým ročním obdobím. Zdařilé 
výrobky se posílají na soutěže. Logopedii zajišťuje v letošním školním roce  aprobovaná logopedická 
asistentka Jana Skýpalová. 
   23.září jsme se s dětmi příjemně pobavili na divadelním představení ve Vizovicích pod názvem „Jak 
beruška Uška o sedmitečku přišla“. V měsíci říjnu jsme shlédli pohádku „O kouzelné jehle“ a 13. 
prosince jsme se vypravili na pohádku „Kluk z plakátu“ Děti se zasmály a společně s herci i zazpívaly. 

    2.10 proběhla tradiční akce 
mateřské školy – Drakiáda. Ač 
nám počasí moc nepřálo, 
dopolední hrátky s drakem 
jsme si užili.  
   19. října se uskutečnila třídní 
schůzka, která byla spojena 
s opékáním špekáčků. 

   Podzimníčci – tak jsme nazvali dýňové tvoření rodičů s dětmi, 
které proběhlo 24. 10 v mateřské škole.Všichni jsme dlabali dýně a 
zdobili je přírodninami. Vznikali skřítci, strašidýlka…..Děti navzájem výtvory porovnávali a hodnotili. 

Na závěr jsme dýně vystavili před budovu MŠ a zapálili 
uvnitř svíčky. To byla nádhera! Dýně krásně rozzářili 
mateřskou školu.                            
A je tu prosinec! Den před svátkem svatého Mikuláše 
k nám do MŠ zavítali studenti 9.tříd místní základní 
školy. Mladší děti měli z čertů respekt, u některých i 
slzička upadla. Starší děti věděli, že jde o žáky 9. tříd a 
opravdový Mikuláš s čertem a andělem přišel až večer 
k dětem domů. 
V neděli 11. prosince 2011 se uskutečnila v hostinci U 

Vraníků na Trnavě vánoční besídka starších dětí z 
MŠ Trnava při příležitosti každoročního srazu 
seniorů, který pořádá obec Trnava. Děti předvedly 
dramatizaci pohádky O Jablku, dále následovalo 
vystoupení dětí z hudebního kroužku, chlapci s 
pasteveckými holemi zazpívali koledu Pásli ovce 
valaši a děvčata zpívala píseň Jasná hvězda.Na závěr 

jsme si zazpívali 
známé koledy : 
My tři králové a 
Štědrý večer 
nastal. Publikum 
tvořené seniory, rodinami vystupujících dětí, personálem hostince U 
Vraníků a zástupci obce bylo spokojeno a odměnilo  dětí sladkostmi, 
které si za svůj výkon zasloužily. 
 
Krásné Vánoce a rodinou pohodu do nového roku 2012 Vám všem 
čtenářům přejí děti i zaměstnanci mateřské školy. 

 
 
 



 
 
 
Trnavští včelaři   
Jménem trnavských včelařů Vám přináším ohlédnutí za letošní sezónou.  K letošnímu 
roku je v naší obci evidováno 28 včelařů, kteří se starají o 261 včelstev. Jsme rádi, že 
můžeme mezi námi přivítat nové členy. Začátkem prosince jsme uspořádali menší 
schůzi, kde jsme probrali organizační záležitosti. Byl nám předveden aerosolový 
vyvíječ, který byl zakoupen místní včelařskou organizací, díky kterému bude léčení 
včelstev proti cizopasnému roztoči Varroa kvalitnější. V únoru je povinností každého 
včelaře odevzdat vzorky měli (spad pod včelstvem), u kterých se zjistí počet roztočů 
Varroa, zároveň jsou vzorky vyšetřeny na přítomnost včelího moru.   
Včelaři ani v zimě nezahálí, musí se připravovat na novou sezónu, pilně stloukají rámky, které budou na 
jaře potřebovat, šikovnější si vyrábí úly, čtou odbornou literaturu a těší se na jaro, kdy vysvitne sluníčko, 
teplota bude nad bodem mrazu a včelky se poprvé proletí.  
Prožíváme dobu vánoční, a proto bych se s Vámi ráda podělila o recept na 
Medové perníčky, které jsou ihned po upečení měkké. 
Suroviny: 650 g hladké mouky, 3 vejce, 200 g moučkového cukru, 1 
vanilkový cukr, 60 g másla, 4 lžíce medu, 1 vrchovatá lžička jedlé sody, 2 
lžičky perníkového koření.  
Postup: V misce utřeme vejce s cukrem, přidáme rozpuštěný vlahý med a tuk. Do směsi přidáme 

prosetou mouku se sodou a koření. Vypracované těsto necháme v mikrotenovém sáčku 
dva dny v chladu. Vykrojené perníčky pečeme na pečícím papíře, kde je ještě před 
pečením potíráme rozšlehaným vejcem.  

                                                          Za ZO ČSV Trnava    Kristýna Hanáčková 
 

Přejeme Všem občanům Trnavy příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů 
v novém roce 2012. 

                                                         Trnavští včelaři 
 
 

Okénko myslivosti 
 Vážení spoluobčané dovolte, abychom Vás i posledním čísle Trnavského zpravodaje informovali 
o aktuálním dění. Jako je tomu každý rok, tak i letos myslivci společnými silami vybudovali další 
myslivecká zařízení, která slouží k péči o zvěř, a to hlavně v zimním období. Proto bychom touto cestou 
chtěli poděkovat majitelům pozemků, na kterých se právě tato zařízení nacházejí za příkladnou 
součinnost bez které, by naši krajinu nezdobily krásné krmelečky, nebo myslivecké jesle.  

I když letošní paní zima nevládne pevnou rukou, i tak jsme museli už s předstihem zajistit 
potřebný objem kvalitního krmiva, ale i soli, která je nedílnou součástí a nesmí chybět v žádném 
krmelci. Zabezpečené krmivo předkládáme do mysliveckých zařízení v nejnáročnějším období pro zvěř 
v roce, a to je zima. Zvěř díky péči myslivcům, kteří pravidelně navštěvují krmná zařízení, netrpí 
nedostatkem potravy, nepůsobí tak škody na lesních kulturách v takovém 
rozsahu jako by tomu bylo právě bez našich krmelců a drobných zásypů, které 
myslivci v  krajině zabudovali velmi citlivě s elegancí vlastní tak, aby 
nenarušili krajinný ráz okolních lesů. 

Každý milovník přírody má možnost navštěvovat myslivecké krmelce 
a předkládat další pestré krmivo, které nemá zvěř k dispozici. Můžete 
předkládat jaderná krmiva jako je oves, nebo také ovoce, seno, ale 
nepohrdnou třeba i řepou. Je však důležité, aby bylo krmivo nezávadné a 
nezpůsobilo zvěři zažívací potíže. 

Závěrem bychom chtěli popřát všem občanům Trnavy krásné prožití 
Vánočních svátků a hodně úspěchů v Novém roce. 

         HSP Trnava - Vrchy 
 
 
 



 
 

DEVÁTÁ TŘÍDA 
 Letošní školní rok navštěvuje 9.třídu sedm deváťáku. Patří sem Klára Kmošková, Klaudia 
Grundzová, Veronika Hábová, Monika Hubáčková, Pavla 
Hanulíková, Veronika Bečicová a jediný kluk Lukáš Hrnčiřík. 
             Naše kamarádství začalo už v 1. třídě, kdy nás bylo ve 
třídě 7 holek.  Do 5. ročníku k nám přišla Klaudy a Lukyn, tyto 2 
spolužáky jsme si dost oblíbili. Na konci sedmé třídy nás však 
opustila spolužačka Markéta Garguláková a rok na to i Michaela 
Dolanská. Z odchodu dvou spolužaček jsme se však velmi rychle 
smířili. Letošní rok nás čeká rozhodnutí, které nebude ani pro 
jednoho z nás příjemné.    Chystaáme 
soutěž, pro celou školu a její pracovníky, s názvem „ ZŠ 
TRNAVA MÁ TALENT “. Doufáme, že se nám to povede a 
soutěž bude mít úspěch.   

 Tímto bych zakončila povídaní 
o letošních deváťacích a sama za sebe 
můžu říct, že lepší třídu bych si 
nemohla představit. Tímto bych jim 
chtěla poděkovat za celá školní léta a 
popřát jim mnoho úspěchů na 
přijímacích zkouškách, hodně úsměvu 
a elánu do dalších školních i 

neškolních let ! :)   
     

     
Hanulíková Pavla 9.tř.  

      
 
 
 
 

 
 
VÁNOČNÍ FOTBALOVÉ OHLÉDNUTÍ 

Do nové fotbalové sezóny 2011/2012 jsme vstoupili se změnou na trenérském postu, pod 
staronovým trenérem Stanislavem Chytilem, který se po 2.leté odmlce vrátil na trenérskou lavičku 
s jednoznačným cílem dovést Trnavu k postupu do vyšší soutěže. 

Hráčský kádr byl posílen pro podzimní část sezony hostováním několika hráčů z družstva 
Podkopné Lhoty: Romanem Bořutou, Pavlem Bečicou a Tomášem Výmolou. Na hostování byly 
uvolněni : Jan Škrabana – FC Slušovice, Martin Malčík a Václav Srovnal – Metropol Podkopná Lhota. 
Do širšího kádru družstva byli zařazeni dorostenci Martin Krajča, Marek Džubinský, Jiří Katrňák a 
Pavel Vyvlečka. 

Začátek sezony se nám velmi vydařil a po 4.kolech jsme se usadili na čele tabulky bez ztráty 
bodu.V dalším průběhu soutěže jsme již  bohužel začali střídat nevyrovnané výkony což nám po 
ukončení podzimní části sezony vyneslo umístění  na 2.místě tabulky s 24.body a celkovým skóre 43:30 
za 8.vítězství a 4.porážky. Na vedoucí Všeminu ztrácíme před jarní částí 6.bodů. 

Naši žáci vstoupili do nové sezóny opětovně reorganizované mistrovské soutěže žáků výhrou 
s družstvem Lužkovic 5:3. Nový dvoukolový systém okresní soutěže nabízí vždy domácí i venkovní 
zápas s každým se soupeřů v podzimní i jarní části soutěže. Po nevýrazných výkonech v první části 
soutěže se naší žáci nakonec umístili na pěkném 3.místě za družstvy Hvozdné a Lužkovic. Výkonnostní 
rozdíly v této věkové kategorii jsou dány zastoupením nejstarších ročníků v jednotlivých týmech, což 
v letošní sezóně hraje ve prospěch právě dvěma vedoucím družstvům.  

 



 
 

Tyto týmy jsou potom silnější v osobních soubojích a síle hráčů, které v této věkové kategorii 
často rozhodují o vítězství. Nejlepším střelcem našeho družstva je Ondřej Zbranek se 17 vstřelenými 
brankami. Do vánoc probíhají tréninky žákovského družstva v tělocvičně základní školy. Tyto budou po 
lednové přestávce pokračovat opět v měsíci únoru a březnu přípravou na jarní část soutěže. 
Nejlepšími střelci Trnavy jsou po podzimní části: 
Roman Bořuta -13.branek 
Petr Zbranek - 7.branek 
Josef Bořuta a Petr Sedláček - 4.branky 
   Dne 30.12.2011 se rozloučíme s fotbalovým rokem tradičním halovým turnajem O pohár starostky 
obce Trnava, který se bude konat v tělocvičně základní školy od 9:00 hodin. V současné době se na 
turnaj přihlásily družstva FC Mikeš, FC Bořutovi, Trnava, Všemina, Slušovice a Mladcová. Další 
připravovanou akcí bude tradiční žákovský halový turnaj, který uspořádáme počátkem měsíce března 
taktéž v tělocvičně základní školy. Přípravu na jarní část soutěže zahájíme počátkem měsíce února 
pravidelnými tréninky v tělocvičně základní školy kombinovanými s kondičními výběhy. Významnou 
částí přípravy bude také série přátelských utkání na umělé trávě ve Zlíně na Vršavě. Termíny a soupeře 
zveřejníme na kabelové televizi v průběhu měsíce ledna. 
    Jménem celého vedení Sokolu Trnava bych rád poděkoval všem činovníkům za obětavou práci 
v průběhu celého roku, fanouškům za podporu týmu při našich zápasech, všem sponzorům našich 
sportovních akcí a v neposlední řadě také obecnímu úřadu v Trnavě za pomoc a finanční podporu. 
Velmi si vážíme stálé přízně našeho Fanklubu, který s náma zajíždí i na většinu venkovní utkání a 
vytváří fantastickou kulisu pro naše hráče.  

Závěrem bych rád popřál všem hráčům, činovníkům, fanouškům a 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 2012. 
 

 

 
 



 
Činnost střeleckého klubu 
Dovolte, abych se ohlédnul za minulou sezonou 2010/2011.Tato sezóna byla pro náš klub velmi 
vydařená. 
Na MČR STŘELECKÉHO SVAZU obsadil Marek Bořuta v disciplíně vzduchová pistole v 4.místo 
v kategorii starší dorost a Eliška Bořutová  9.místo v kategorii mladší dorost. 
Sezóna pokračovala závody v kulových disciplínách. První závod konaný 17.9 v Uh. Brodu skončila 
Eliška Bořutová na 15 místě. Druhý závod byla velká cena CARCITRON v Olomouci, kde skončila na 7 
místě. 
Dále bych se měl zmínit, že Eliška Bořutová a Martina Jemelková se zúčastnily soustředění ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Toto soustředění bude určitě přínosem pro jejich budoucí výsledky. 
Touto dobou nám začíná sezona 2011/2012. První závod se konal 5.11 v Neplachovicích u Opavy, tam 
jsme se umístnili následovně. Dan Bečica na  3.místě, Jan Hanulík na 5.místě a Martina Jemelková na 
8.místě. Druhý závod se konal 17.11., a to velká cena Olomouckého kraje v Šumvaldu a naše výsledky 
byly takové. Eliška Bořutová  8.místo, Dan Bečica 16.místo a Jan Hanulík 18.místo. Další závod se 
konal 19.11 ve Slušovicích. Tento závod byl zároveň  1.kolem Krajské ligy mládeže. Dan Bečica 
obsadil  7.místo a Jan Hanulík 16.místo. Po 1 kole Krajské ligy je Dan Bečica na  4.místě a Jan Hanulík 
na  9.místě. 
Střelecká sezona teprve začíná a většina závodů je teprve před námi. 14.1 VC Uh.Brodu, 4.2 Zlatá 
diabolka v Březolupech, 25.3 3.kolo Krajské ligy v Nivnici a 22.4 finále Krajské ligy v Uh.Ostrohu. 
Všechny tyto závody směřují k tomu, abychom se nominovali na MČR Českého Střeleckého svazu, 
který je vrcholem sezóny pro všechny střelce z ČR. Tak nám držte palce, ať se nám tato sezóna vydaří 
alespoň tak, jak se nám vydařila sezóna předešlá. 
Tento sport není nijak mediálně zajímavý, ale o to lepší výsledky naši reprezentanti podávají na 
mezinárodních soutěžích. Vzpomeňte si například na rodačku s Trnavy Adélu Sýkorovou, ta se 
pravidelně zúčastňuje závodů ME a MS a znovu se nominovala na letní olympijské hry do Londýna. Její 
přístup a její píle by měla být vzorem pro další její nástupce a to nejen z Trnavy. 
Nakonec bych Vám chtěl za SSK Trnava popřát vše nejlepší do Nového roku, pevné zdraví a mnoho 
osobních úspěchů. 
                                                                                                                                          Radek Soukup 
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vvvv ánoánoánoánočních  a hodnních  a hodnních  a hodnních  a hodně zdraví do nového roku. zdraví do nového roku. zdraví do nového roku. zdraví do nového roku.    
 

 



 
 

  
 

 

PPPPříjem né  a   pohodové  prožití  svátkíjem né  a  pohodové  prožití  svátkíjem né  a  pohodové  prožití  svátkíjem né  a  pohodové  prožití  svátků  váno  váno  váno  vánočníchníchníchních     

    

    aaaa     ššššťastný vstup  do  nového  rokuastný vstup  do  nového  rokuastný vstup  do  nového  rokuastný vstup  do  nového  roku     

 

                                                 

 

                     SD H  TR N A V ASD H  TR N A V ASD H  TR N A V ASD H  TR N A V A     
 
 
 
 



 
Souhrn činnosti SDH v roce 2011    
     Svou činnost jsme zahájili výroční schůzi, pokračovali jsme přípravami na 
končiny. Příprava znamená nejen chystání masek, ale také tomboly, 
nacvičování večerního programu, zabezpečení průvodu i večerní zábavy. Je to 
náročná akce, ale díky našim členům se vždy dokonale podaří. Už se všichni 
těšíme na 18. února 2012, kdy vyjdeme s maskami opět mezi naše spoluobčany 
a večer předvedeme naše nové číslo na končinové zábavě, kde nám opět zahraje 
skupina FOCUS. 
     Letošní rok jsme také organizovali soutěž 11. okrsku, kde se zúčastnilo 210 soutěžících, a to družstva 

mladších a starších žáků, družstva žen a mužů. Další akcí, 
kterou jsme zabezpečovali, byla soutěž v hasičském 
sportu při setkání Trnav.  
      Na naši činnost si snažíme vydělat, tak jsme 
uspořádali pouťovou zábavu, otevřeli stánek u kolotočů, 
ale také zorganizovali hodovou zábavu. Tyto akce jsou 
náročné, ale díky členům, se vždy vydaří. 
     V průběhu roku jsme se zúčastnili soutěží v hasičském 
sportu nejen 11. okrsku, ale také nočních soutěží 
v Kašavě a Zádveřicích. Pomáhali jsme s účastí našich 

dětí při soutěžích, při organizaci pojezdové soutěže 11. 
okrsku, kde děti soutěží v různých disciplínách. Pro děti 
jsem přichystali Mikuláše, ale také vánoční hasičský turnaj 
ve fotbale, který byl letos již desátý. Účastní se ho všechny 
děti 11. okrsku a spřízněný Lukov. Největší odměnou je 
radost z rozzářených dětských obličejů. 
     V letošním roce se zásahová jednotka zúčastnila 

výjezdu 
k požáru 

domu nad Podkopnou Lhotou, ale také spolu s ostatními 
členy pomáhala při živelné pohromě, která nás postihla 
30. června. Členové, nejen zásahové jednotky, pak 
pokračovali při likvidaci následků, ještě další dva dny.  
     V průběhu roku jsme prováděli školení členů, úklid 
hasičské zbrojnice, údržbu techniky. V příštím roce 
začínáme 6. ledna výroční schůzí, na kterou srdečně 
zveme všechny členy. 
 
     Přejeme Vám v příštím roce hlavně hodně 
zdraví, štěstí a žádný požár. 
 

a pa pa pa př 

 
 
 
     Hasičská sezóna 2011-2012 nám již tradičně začala 3.9. soutěží v Neubuzi, kde mladší žáci získali 
5.místo a starší 3.místo. 
24.9. Přejezdová soutěž zahajovalo se Všeminou a začalo celodenní přejíždění do vesnic našeho okrsku 
kde byly připraveny mimo hasičské disciplíny.   Po startu následovala Neubuz, Slušovice, Březová, 
Trnava, Podkopná Lhota a ukončení se slavnostním vyhlášením bylo na Veselé. Mimořádný úspěch pro 
naše nejmenší, kteří vybojovali 1. místo a starší 3.místo. 
     



  
 
 
15.10. Podzimní část Hry Plamen 2011-2012 na Rackové. Tady děti ukazují své dovednosti v závodu 
všestrannosti a útoku CTIF. Na těchto soutěžích je velké obsazení,  kde za starší bojovalo 23.družstev a 

za mladší 9.družstev. Z této první části jdeme do jarního kola 
starší žáci z 8.místa a mladší žáci ze 7. místa. 10.12. 
ukončení roku diskotékou na zbrojnici, zahajovalo se  
slavnostním přípitkem a poděkováním dětem za jejich snahu 
a práci odvedenou za celý rok. Hned na to začala zábava  
plná tance, smíchu,  tvorby vánočních ozdůbek a  hraní 
různých her. Na závěr byly vypuštěny lampióny štěstí a 
několik světýlek. 17.12. - 10.ročního fotbalového turnaje kde 
mladší „A“ se umístili na 4. místě, mladší „B“ na 6. místě a 

starší žáci na 3. místě.Tento rok nám dodal opět několik 
vzácných zkušeností a elánu na rok další! Budeme 
bojovat o umístění a především co nejlépe reprezentovat 
SDH TRNAVA. Hned začátkem roku nás čekají zkoušky 
odbornosti a jako každý rok i letos 18.2. je masopustní 
průvod kde se děti snaží co nejvíce napodobit masku za 
kterou jsou převlečení (někteří v tom nemají vůbec žádný 
problém)!!!  
    Do roku 2012 nastupuje SDH TRNAVA s družstvy: 
starší žáci, mladší žáci „A“ a mladší žáci „B“ počtem 21 
dětí pod vedením Evy Vajďákové  Heleny Březíkové . 
 

 STARŠÍ ŽÁCI                     MLADŠÍ ŽÁCI „A“             MLADŠÍ ŽÁCI „B“ 
 Vajďák Jiří       Rafaja David        Chovanec Pavel 
 Rafaja Daniel       Němeček Daniel      Gerych Jakub 
 Polášek Matěj       Vrána Martin        Matulík Jan 
 Gerychová Tereza      Matulík Zdenek      Havlíčková Veronika 
 Kozubíková Kamila     Vyvlečková Eva     Žurek Kryštof 
 Vyvlečková Eliška       Vyvlečková Iveta        Váhala Michal 
 Polášková Dominika    Hanulík Jan       Vránová Michaela 

 

Děkujeme Všem členům, kteří nám jakkoli pomáhají!!! 

ejeejeejeeje                                                                                                               



 

Trnavské jesli čky  
 
 
 

Srdečně vás zveme na vánoční koncert  
spojený s divadelním představením 

Koná se v pátek 6. ledna 2012 v 18:00 hodin 
v trnavském kostele 

 

Vystoupí:        žáci ZŠ Trnava,  Schola Trnava, Chrámový sbo r Trnava 
 

V A D D DV A D D DV A D D DV A D D D  Řím skokatolická farnost T rnava a O bec T rnava V ás zvou na 
 

V Á N OV Á N OV Á N OV Á N OČN Í  K O N CE R T B A R O K N Í H U D B Y N Í  K O N CE R T B A R O K N Í H U D B Y N Í  K O N CE R T B A R O K N Í H U D B Y N Í  K O N CE R T B A R O K N Í H U D B Y ––––  M U SICA  O R G A N U S M U SICA  O R G A N U S M U SICA  O R G A N U S M U SICA  O R G A N U S     
    

25.12 2011 v  kostel N avštívení P anny M arie25.12 2011 v  kostel N avštívení P anny M arie25.12 2011 v  kostel N avštívení P anny M arie25.12 2011 v  kostel N avštívení P anny M arie     

K ateřina Jurášková –  soprán, P etr Jurášek  –  trubka, Jiří Šon - varhany 

    

                                                                                        SK  L yžaSK  L yžaSK  L yžaSK  L yžařký klub Trnava                               ký klub Trnava                               ký klub Trnava                               ký klub Trnava                                          
 SSSSňatkyatkyatkyatky ::::     

                                                                                                                                    B artíková M artinaB artíková M artinaB artíková M artinaB artíková M artina     

M rkvan Stanislav                 11.6.2011M rkvan Stanislav                 11.6.2011M rkvan Stanislav                 11.6.2011M rkvan Stanislav                 11.6.2011     
    

N arození:N arození:N arození:N arození:     

S lováSlováSlováSlováčková Petraková Petraková Petraková Petra                                                                      8 .11.2011 8.11.2011 8.11.2011 8.11.2011     
K ostkaK ostkaK ostkaK ostka  M attias M attias M attias M attias                                                                         11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011 11.11.2011     

    

Jubilea:Jubilea:Jubilea:Jubilea:    

90 let90 let90 let90 let                      S lová S lová S lová S lováčková V ojtková V ojtková V ojtková V ojtěškaškaškaška                                                                      31.10. 31.10. 31.10. 31.10.    

                                                        Polášková M ariPolášková M ariPolášková M ariPolášková M arieeee                                                                                              24.12. 24.12. 24.12. 24.12.    
    

SrdeSrdeSrdeSrdečnnnně blahop blahop blahop blahopřejem e a pejem e a pejem e a pejem e a přejem e hodnejem e hodnejem e hodnejem e hodně zdraví do dalších let. zdraví do dalších let. zdraví do dalších let. zdraví do dalších let.    
    

Z emZ emZ emZ em řely:ely:ely:ely:    

    ŠtŠtŠtŠtěpánová M ariepánová M ariepánová M ariepánová M arie                     č. 36/285/. 36/285/. 36/285/. 36/285/             16.9.201116.9.201116.9.201116.9.2011     

F otterová L udm ilaF otterová L udm ilaF otterová L udm ilaF otterová L udm ila                     č. 47. 47. 47. 47                                          7 .11.2011 7.11.2011 7.11.2011 7.11.2011     

V ajV ajV ajV ajďáková M arieáková M arieáková M arieáková M arie                         č. 222. 222. 222. 222                              14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011     

                                        B oB oB oB očková L udm ila      ková L udm ila      ková L udm ila      ková L udm ila      č.188        8 .12.2011.188        8 .12.2011.188        8 .12.2011.188        8 .12.2011     
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