Trnavský zpravodaj

říjen 2017 / XXVII. ročník / vydává obec Trnava, Zlínský kraj

Trnavský zpravodaj

Chodníky
Výstavba chodníků bude ukončena v říjnu
letošního roku. – Doufám. Z důvodu bezpečnosti
dopravy a omezení některých občanů byla posunuta
zastávka „U Lipek“ do prostoru mezi obchodem LiLi
a č. p. 10. Ze stejného důvodu je posunuta i zastávka
„U Hasičské zbrojnice“.
Chtěl bych poděkovat občanům, kteří ustoupili
obci ve svých právech a vzdali se větší části

pozemků, než bylo dohodnuto. Především děkuji

panu J. Bochezovi, J. Gabrhelíkovi, R. Tomšů, M.
Gabrhelíkovi a paní L. Nedvědické a všem občanům,
kterých se stavba majetkově týká. Co se týká silniční
poruchy v prostoru bývalé zastávky „U Lipek“,
investor akce, Ředitelství silnic Zlínského kraje
pravděpodobně nebude požadovat odstranění této
poruchy. Aby nedošlo k tvorbě kaluží, byla do
nejnižšího místa přidána kanalizační vpusť.

Kanalizace
Vážení občané, na 180 majitelů nemovitostí
obdrželo Smlouvu o smlouvě budoucí pro umístění
splaškové kanalizace pro účely získání územního
rozhodnutí. Jsem příjemně překvapen, jak jste se
k problematice projekčních prací postavili. Součástí
smlouvy je i situační plán, kde je zakreslena
kanalizace na vašem pozemku, případně čerpací
šachta. V případě, že kanalizace je umístěna
v rozporu se situací na místě (především umístění
septiku) proveďte prosím zákres skutečného stavu a
opravenou situaci odevzdejte na O.Ú. Vaše
požadavky budou zapracovány do projektové
dokumentace a následně předány zpět vám. Pro
účely územního rozhodnutí není nutné takto
postupovat, ale předejde se zbytečným komplikacím
pro zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení. Dále musím upozornit občany, kteří
nepochopili nebo nechtějí mít s kanalizací nic
společného, že veškerou problematikou, kterou nyní
prochází O.Ú. si budou muset časem projít sami, ale
hlavně, za vlastní peníze! Vážení občané, není
povinností obce zřídit kanalizaci, likvidace
odpadních vod je věcí majitele nemovitosti. Způsob
likvidace odpadních vod, který jsme zvolili, je
finančně a technicky nejnáročnější, ale z hlediska
životnosti a údržby dochází k návratnosti těchto
prostředků, ale hlavně, nikdo se nemusí o nic starat a
pouze platí stočné. Představa občanů, že budou
vypouštět splašky do potoka, jako dnes je naprosto
mylná. Česká republika se EU zavázala snížit
vypouštění odpadních vod do vod povrchových
prakticky na minimum, i když nás o to nikdo
nežádal. V této souvislosti orgány ochrany přírody
začaly daleko tvrději postupovat, k nelibosti majitelů
nemovitostí a situace bude ještě horší, možná dřív
než si myslíte. Vážení občané, kdyby se podařilo
splaškovou kanalizace realizovat, a současné
zastupitelstvo tomu pevně věří, nikdy nedovolte, aby
přešla z majetku obce na jiný subjekt.
Tělocvična ZŠ a mateřská školka
V měsíci září byla dokončena oprava budovy
tělocvičny naší Základní školy. Z celkového nákladu
2.696.724,-Kč poskytl Zlínský kraj v rámci
dotačního programu „RP02-17DT1/087 Oprava
budovy tělocvičny ZŠ Trnava“ dotaci ve výši
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1.000.000,-Kč. V této souvislosti bych chtěl velmi
poděkovat panu Janu Pijáčkovi, člen Rady Zlínského
kraje pro řízení dotačních programů, rozvoj venkova
a cestovní ruch, který nám velmi pomohl svými
zkušenostmi a vstřícným přístupem. Během prázdnin
zároveň probíhaly stavební opravy sociálních
zařízení. V rámci úspor, opravy provedl pan Radek
Vajďák a aby se necítila ochuzena školka, tak rovněž
opravil sociální zařízení a vymaloval provozní
prostory. V kotelně MŠ byly vyměněny plynové

kotle v hodnotě 132.000,-Kč.
Školní jídelna
Dovolte mi, abych jménem O.Z. poděkoval paní
M. Hradilíkové, dlouholeté kuchařce z naší školní
kuchyně. Přeji Vám, aby se Vám dařilo ve Vašem
novém zaměstnání a zároveň bych chtěl přivítat naši
novou kuchařku školní jídelny paní Marii
Bečicovou. Mimo jiné Vám přeji, ať se Vám dobře
vaří v novém konvektomatu, který O.Ú. pořídil do
školní jídelny v celkovém nákladu 270.000,-Kč.
V nejbližší době plánujeme ještě opravu školní
kotelny v celkovém nákladu 70.000,-Kč.
Hřbitov
Na místním hřbitově byla provedena údržba
veřejného osvětlení. V roce 2018 proběhne oprava
dlažeb a hlavně oprava hřbitovních schodišť.
V měsíci říjnu obdrží nájemci hrobových míst dopis,
v němž Vás budeme informovat o ukončení staré
nájemní smlouvy a uzavření nové od 1. 1. 2018.
Infokanál - porucha
Vážení občané, z důvodu závažné technické
poruchy na našem infokanálu nebude možné cca dva

týdny sledovat zprávy. Novinky jsou a budou
zobrazovány na www.trnava.cz – Kabelová televize.
Sběr nebezpečných odpadů 7. října 2017
Vážení spoluobčané, dne 7. října proběhne sběr
nebezpečných odpadů. Novinkou je, že nově bude
jenom jedno sběrné místo. Jistě se ptáte proč? Je to
po hrůzné zkušenosti z letošního jara, kdy
neukáznění občané nanosili svůj odpad na určená
místa již den před svozem. Jistě, zní to logicky, ale
většina občanů si druhý den ráno nepřišla svůj odpad
odevzdat a roztřídit do připravených vozů. Tuto práci
za ně museli obstarat zaměstnanci svozové firmy a
zaměstnanci obce, kdy již po druhé zastávce bylo
zpoždění 30 minut a do Podkopné Lhoty se odjíždělo
již s 3hodinovým zpožděním. Hrůzné scény
z Rozcestí a od Pekárny nemá cenu rozepisovat.
Chování některých občanů nerozumím a připisuji ho
k bio předpovědi č. 3 a zvýšeným erupcím na Slunci.
Obě věci mají prokazatelně vliv na lidské chování a
pocitovou pohodu.
Firma Marius Pedersen bude připravena provádět
sběr Na točně v Hořansku od 7.30 do 10.00 hodin.
Myslím si, že je to dostatečná časová rezerva
odevzdat svůj odpad. Tento model je převzat z obce
Liptál, kde jeden svoz NO je proveden na více
sběrných místech a jeden je proveden pouze na
jednom sběrném místě. Dle sdělení pracovníků
svozové firmy, tak starosty Liptálu se předejde výše
popsaným problémům.
Vážení občané, doufám, že není pravda to, co mi
bylo naznačeno, že v některých, a věřím, že ve
výjimečných případech je likvidován odpad
z okolních obcí! Kdy dotyčný/í převezou švagrovi
válendu a sud vyjetého oleje z Kašavy nebo ze
Všeminy nebo z jiného místa, protože to zrovna
zavazí v garáži. Ano, jistě je do dobrá ukázka
solidarity s rodinou, ale za Vaše vlastní peníze! Proto
tady platíme 500 Kč/osoba/rok a možná proto
v okolních obcích platí méně. Vynásobte si úsporu
počtem členů domácnosti a třeba dojdete k tomu, že
jste se připravili o pět piv.
Další věc, co mi hlava nebere, proč žluté a
oranžové pytle na plasty a kartonové nápoje vidívám
v Podkopné Lhotě nebo, dle sdělení obsluhy
svozového vozu, v popelnicích s komunálním
odpadem! Jsou to Vaše peníze, vy dáte příbuznému
v okolní vesnici, v dobré víře, barevný pytel, ale je to
jako byste mu dali 3,50 Kč z vlastní peněženky, tolik
totiž stojí jeden pytel. Jinak Vás musím pochválit za
sběr plastů, nápojových kartonů a skla, kdy oproti
loňskému roku došlo k nárůstu svezeného množství.
M. Kašpárek, starosta obce
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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
23. 3. 2017
Majetkové záležitosti obce
5a) Obecní zastupitelstvo schválilo svým
rozhodnutím č. 9.2.2017/6m ze den 9.2.2017 výherce
výběrového řízení na akci Silnice II/4893: Trnava,
průjezdní úsek III. SO 102-Chodníky, sjezdy a
napojení MK, SO 301-Kanalizace dešťová, SO 302Úprava břehů Trnávky – II.. Nejnižší cenu
z výběrového řízení podala firma SMO a.s., která
z VŘ odstoupila. Dne 17.3.2017 proběhlo nové
hodnocení nabídek. Druhá v pořadí skončila firmy
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. s nabídkovou
cenou 5.328.313,04 Kč bez DPH. . Rozpočtová cena
projektu byla 8.679.857,51 Kč.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí
s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového řízení
firmy Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a
uvolněním finančních prostředků na tuto akci.
Usnesení č.: 23.3.2017/5a)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5a) bylo schváleno
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo tři nabídky na
výkon funkce dozoru stavebníka akce Silnice
II/4893: Trnava, průjezdní úsek III. SO 102Chodníky, sjezdy a napojení MK, SO 301Kanalizace dešťová, SO 302-Úprava břehů Trnávky
– II.. Nabídku podal Ing. Pavel Morávek za cenu
145.000,-Kč, Ing Radek Stejskal za cenu 130.000,Kč a pan Ing. Pavel Andrýsek za cenu 120.000,-Kč
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s výběrem
dozoru stavebníka akce Silnice II/4893: Trnava,
průjezdní úsek III. SO 102-Chodníky, sjezdy a
napojení MK, SO 301-Kanalizace dešťová, SO 302Úprava břehů Trnávky – II. s panem Ing. Pavlem
Andrýskem z důvodu nejnižší cenové nabídky.
Usnesení č.: 23.3.2017/5b)
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5b) bylo schváleno
5c) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na zvýšení
poplatku za kabelovou televizi na 1800,- Kč/rok,
tedy 150,-Kč/měsíc.
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí se zvýšením
poplatku za kabelovou televizi na 1800,- Kč/rok,
tedy 150,-Kč/měsíc. V roce 2017 bude období leden

– březen placeno 250,-Kč, období duben – prosinec
1.350,-Kč.
Usnesení č.: 23.3.2017/5c)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 23.3.2017/5c) bylo schváleno
5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh na
zavedení čtyř nových programů kabelové televize na
základě nabídky firmy Satturn Holešov, spol. s r. o..
Dva digitální programy STV1 HD a STV2 HD,
Markíza International a Nova Sport 2 HD za cenu
instalace 32.000,-Kč s DPH.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zavedením čtyř
nových programů kabelové televize na základě
nabídky firmy Satturn Holešov, spol. s r. o.. Dva
digitální programy STV1 HD a STV2 HD, Markíza
International a Nova Sport 2 HD za cenu instalace
32.000,-Kč s DPH.
Usnesení č.: 23.3.2017/5d)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5d) bylo schváleno
5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o
poskytnutí dotace panu Petru Zvolenskému na
Velikonoční nohejbalový turnaj trojic o částku
3.000,-Kč.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením dotace na
Velikonoční nohejbalový turnaj trojic.
Usnesení č.: 23.3.2017/5e)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 23.3.2017/5e) bylo schváleno
5f) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí
dotace SK Orfeus Trnava, z. s., zastupující Mgr.
Lubomír Vývoda na celoroční činnost spolku o
částku 64.000,-Kč.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace
SK Orfeus Trnava, z. s.,, zastupující Mgr. Lubomír
Vývoda na celoroční činnost spolku na částku
20.000,-Kč. Z toho je vyčleněno 12.000,-Kč na
Memoriál Rudolfa Oškery a 6.000,-Kč na volejbal
dívek.
Usnesení č.: 23.3.2017/5f)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 23.3.2017/5f) bylo schváleno
5g) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem
smlouvy obce Ostrata „Smlouva o ukládání
biologicky rozložitelných (rostlinných)zbytků –
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biomasy. Cena za m3 zpracované biomasy činní
180,-Kč. (V roce 2016 to bylo 130,-Kč)
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy
s obcí Ostrata.
Usnesení č.: 23.3.2017/5f)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5f) bylo schváleno
5g) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh rozpočtu
Základní školy Trnava na rok 2017 a to ve výši
1.882.000,-Kč. Jmenovitě: Provoz 1.214.000,-, Mzda
190.000,-, Dotace na školu v přírodě 20.000,-, dotace
Trnavský běh 25. ročník 4.000,-, dotace na letní
dětský tábor 4.000,-, Obnova kuchyňského vybavení
50.000,-, nový konvektomat 300.000,-, oprava
rozvaděče kotelny 100.000,-.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem rozpočtu
Základní školy Trnava na rok 2017 s výhradami: na
základě požadavků ZŠ provede starosta obce
nabídkové řízení. OZ nesouhlasí s nákupem
kuchyňského vybavení.
Usnesení č.: 23.3.2017/5g)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5g) bylo schváleno
5h) Ředitelka Mateřské školy požaduje schválit
účetní uzávěrku MŠ za rok 2016. Výkaz zisku a
ztráty +20.203,57 Kč. Rozvaha – výsledek
hospodaření +20.203,57 Kč.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s účetní uzávěrkou za
rok 2016.
Usnesení č.: 23.3.2017/5h)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5h) bylo schváleno
5ch) Ředitelka Mateřské školy požaduje schválit
hospodářský výsledek MŠ za rok 2016 ve výši
32.108,51,-Kč a to 10.000,-Kč do fondu odměn a
22.108,51,-Kč do rezervního fondu.
Návrh
usnesení:
Obecní
zastupitelstvo
souhlasí
s rozdělením
hospodářského výsledku 2016.
Usnesení č.: 23.3.2017/5ch)
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5ch)bylo schváleno
5i) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou
MŠ Trnava o schválení termínu zápisu
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Trnava dne 3. 5.
2017 od 13:00 do 16:00 v budově MŠ.

Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s termínem zápisu
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Trnava dne 3. 5.
2017 od 13:00 do 16:00 v budově MŠ.
usnesení č.: 23.3.2017/5i)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5i) bylo schváleno
5j) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno Domov pro
seniory
Lukov,
Dotek
o.p.s.,
Nemocnice
milosrdných bratří Vizovice, Středisko rané péče
Educo Zlín z.s. a Spolek přátel hradu Lukova o
poskytnutí finančních zdrojů na provoz zařízení.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo poskytuje finanční prostředky:
Domov pro seniory Lukov ve výši 2.000,-Kč.
Dotek o.p.s. ve výši 2.000,-Kč.
Nemocnice milosrdných bratří Vizovice ve výši
5.000,-Kč.
Středisko rané péče Educo Zlín z.s. ve výši 2.000,Kč.
Spolek přátel hradu Lukova ve výši 0.000,-Kč.
Usnesení č.: 23.3.2017/5i)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/5i) bylo schváleno
5k) Kresta Racing s.r.o. žádá o povelení testování
závodních vozů v úseku Trnava Čertová – Všemina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s konáním
testování závodních vozů Kresta Racing s.r.o. na
místních komunikacích obce za podmínek:
Akce se uskuteční v časovém úseku od 09:00 hod. do
12:30 hod..
Způsob zajištění bezpečnosti v průběhu konání akce:
Pořadatel akce zajistí informovanost obyvatel obce
(zavazujeme se, že všechny občany a vlastníky
staveb k individuální rekreaci seznámíme nejpozději
1 kalendářní týden před konáním akce
s bezpečnostními pokyny, přesnými údaji o
uzávěrách trati a průjezdu testovaných vozidel.
Řádné rozmístění dopravního značení a pořadatele
podél celé trati.
Usnesení č.: 23.3.2017/5k)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 23.3.2017/5k) bylo schváleno
5l) Tlušťák Racing s.r.o. žádá o povelení testování
závodních vozů na místní komunikaci v úseku
Trnava Čertová – Všemina.
Návrh usnesení:
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Obecní zastupitelstvo nesouhlasí
závodních vozů Tlusťák Racing s.r.o..

s testováním

Usnesení č.: 23.3.2017/5l)
Pro: 3
Proti: 5
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 23.3.2017/5l) bylo schváleno
5m) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh
směny pozemků p. č. 122 a p. č. 2901/1 v k. ú.
Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, za pozemky
p. č. 3086/5 a p. č. 1104 k. ú. Trnava u Zlína ve
vlastnickém právu České republiky s právem
hospodaření pro Státní pozemkový úřad Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem směny
pozemků p. č. 122, p. č. 2901/1 a p. č. 1130 v k. ú.
Trnava u Zlína v majetku obce Trnava, za pozemky
p. č. 3086/5 a p. č. 1104 k. ú. Trnava u Zlína ve
vlastnickém právu České republiky s právem
hospodaření pro Státní pozemkový úřad Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Usnesení č.: 23.3.2017/5m)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 23.3.2017/5m) bylo schváleno
5n) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o
poskytnutí dotace Mladým kroužkem včelařů Trnava
zastupující Roman Droběna na celoroční činnost
spolku o částku 30.000,-Kč.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace
Mladému kroužku včelařů Trnava zastupující Roman
Droběna na celoroční činnost spolku o částku
30.000,-Kč
Usnesení č.: 23.3.2017/5n)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 23.3.2017/5n) bylo schváleno

6. Organizační záležitosti obce
6a) Obecnímu zastupitelstvu je navrženo vyhlásit
výběrové řízení na částečný pracovní poměr
referentky obecního úřadu Trnava. Náplň práce se
skládá z výběru místních poplatků, péče o www
stránky obce, kabelovou televizi, administrativní
činnosti a matriky. Pracovní závazek činní 80 hodin
měsíčně.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením
výběrového řízení na referentku obecního úřadu
Trnava.
Usnesení č.: 23.3.2017/6a)

Pro: 8
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/6a) bylo schváleno
6b) Starosta obce seznámil OZ s návrhem České
pošty, s. p. na zrušení její pobočky v budově
Obecního úřadu Trnava a zavedení Pošty Partner
s jiným smluvním partnerem.

7. Schválení rozpočtu obce 2017
7a) Starosta obce předložil zastupitelům návrh
obecního rozpočtu 2017.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženým
návrhem rozpočtu obce na rok 2017, který je
nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č.: 23.3.2017/7a)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 23.3.2017/7a bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15
hodin.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
26. 4. 2017
5. Majetkové záležitosti obce
5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek
nabídkového řízení na zhotovitele projektové
dokumentace na „Hasičská zbrojnice Trnava, změna
zdroje vytápění, stavební úpravy a zateplení“
Předloženy byly tři nabídky. Uposs, spol. s r.o.
s cenou 271.860,-Kč, LP projekce s.r.o. s cenou
282.700,-Kč a KB projekt, s.r.o. s cenou 287.600,Kč. Nejlevnější nabídku podala firma Uposs, spol.
s r.o. s cenou 271.860,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí
s uzavřením smlouvy s výhercem nabídkového řízení
firmy Uposs, spol. s r.o..
Usnesení č.: 26.4.2017/5a)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5a) bylo schváleno
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo šest nabídek na
nákup konvektomatu do školní jídelny ZŠ Trnnava.
Z nabídek byly posuzovány ty, které dávaly záruku
pouze jeden rok a nabídky, kde nebylo v ceně
uvedeno zaškolení obsluhy. Nejvhodnější nabídku
podala firma Gastrotechno s.r.o. za 172.200,-Kč.
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s nabídkou
firmy Gastrotechno za cenu 172.200,-Kč
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Usnesení č.: 26.4.2017/5b)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5b) bylo schváleno
5c) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek
nabídkového řízení na zhotovitele výměny
stávajícího topného zdroje v Mateřské škole Trnava.
Nabídku podal: Petas Petřík s.r.o. za cenu
131.394,56 Kč, Jiří Bartík za cenu 147.000,-Kč a
Milan Biernat za cenu 94.792,-Kč. Milan Biernat byl
z nabídkového řízení vyloučen, protože jeho nabídka
neobsahovala úpravu komínového systému. Za
nejvýhodnější nabídku byl vybrán Petas Petřík s.r.o
s cenou 131.394,56 Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava považuje za
nejvýhodnější nabídku firmy Petas Petřík s.r.o. a
souhlasí s provedením prací.
Usnesení č.: 26.4.2017/5c)
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5c) bylo schváleno
5d) Obecní zastupitelstvo svým rozhodnutím č.
15.9.2016/6d) ze dne 15. 9. 2016 rozhodlo o pořízení
projektové dokumentace na opravu mostu u č. p.
196. Předpokládané projekční náklady byly 55.660,a stavební náklady byly až 1.000.000,-Kč. Následně
bylo zjištěno, že most je ve stavu, kdy jej nelze
opravit. Vhledem k vážnosti situace starosta obce
rozhodl, že bude zpracována dokumentace pro
vydání předběžného stavebního povolení a budou
zahájeny kroky, které povedou k získání dotace. Dne
30. 3. 2017 rozhodlo MMR ČR o přidělení dotace
obci. Firma MSS-projekt s.r.o. předložila návrh
smlouvy pro vypracování DSP+PDPS pod názvem
„Obnova obecního majetku poškozeného povodní
v roce 2016: Most přes potok Trnávka Pod horní
točnou v obci Trnava u Zlína“. Cena za dílo byla
stanovena na 185.400,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zadáním
projekčních
prací
opravy
mostu
v rámci
podprogramu obnova obecního a krajského majetku
po živelných pohromách 2016 firmě MMS-projekt
s.r.o. za cenu 185.400,-Kč bez DPH.
Usnesení č.: 26.4.2017/5d)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 26.4.2017/5d)bylo schváleno
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh na
odkoupení pozemku p. č. 1081/10, ostatní plocha, k.

ú. Trnava u Zlína o výměře 852 m2 za cenu 65,Kč/m2.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem výše
uvedeného pozemku.
Usnesení č.: 26.4.2017/5e)
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5e) bylo schváleno
5f) Obecní zastupitelstvo potvrzení Hematologickotransfuzního oddělení Zlín pro pana Františka
Matúšů za 80 bezplatných odběrů krve.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením daru ve
výši 2000,-Kč panu Františku Matúšů za 80
bezplatných odběrů krve.
Usnesení č.: 26.4.2017/5f)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 26.4.2017/5f) bylo schváleno
5g) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno paní Janou
Chrastinovou a panem Lubošem Krčmou o opravu
obecní komunikace u p. č. 679.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s opravu obecní
komunikace u p. č. 679 v září letošního roku.
Usnesení č.: 26.4.2017/5g)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č.: 26.4.2017/5g) bylo schváleno
5h) Zastupitelstvu obce Trnava byla předložen
závěrečný účet obce Trnava za rok 2016.
Zároveň byla předložena zpráva o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016, kterou provedl
K.Ú.Z.K.. Závěrečný účet i zpráva byly vyvěšeny
v termínu 5. 4. 2017 - 21. 4. 2017 na úřední desce
O.Ú. a elektronické úřední desce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava schvaluje
předložený závěrečný účet obce Trnava za rok 2016
a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2016.
Usnesení č.: 26.4.2017/5h)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 26.4.2017/5h) bylo schváleno
5ch)Zastupitelstvu obce Trnava byla předložena
účetní závěrka obce Trnava
za rok 2016.
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 v platném znění
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky v souvislosti s účetními
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záznamy provedenými do následujícího období,
které budou skutečnostmi obsaženými v účetní
závěrce následujícího účetního období. Protokol o
schválení účetní závěrky je přiložen.
Usnesení č.: 26.4.2017/5ch)
Obecní zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní
závěru obce Trnava za rok 2016. Zastupitelstvo obce
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č.
220/2013 v platném znění věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky
v souvislosti
s účetními
záznamy
provedenými do následujícího období, které budou
skutečnostmi
obsaženými
v účetní
závěrce
následujícího účetního období. Protokol o schválení
účetní závěrky je přiložen.
Usnesení č.: 26.4.2017/5ch)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 26.4.2017/5ch) bylo schváleno
5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o schválení
účetní závěrky Základní školy Trnava za rok 2016 a
přidělení kladného hospodářského výsledku do
rezervního fondu.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky
Základní školy Trnava za rok 2016. Hospodářský
výsledek za rok 2016 ve výši 738,77,-Kč byl
převeden do rezervního fondu.
Usnesení č.: 26.4.2017/5i)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5i) bylo schváleno
5j) Obecní zastupitelstvo bylo obdrželo žádost obce
Ostrata, aby byl poskytnut dar panu Ondrovi
Hánělovi z Ostraty, kterému byla diagnostikována
rakovina.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s darem pro Ondru
Háněla ve výši 5.000,-Kč.
Usnesení č.: 26.4.2017/5j)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 26.4.2017/5j) bylo schváleno
5k) Obecní zastupitelstvo zveřejnilo usnesením č.
23. 3. 2017/5m) svůj záměr směnit pozemky p. č.
122, 2901/1 a 1130 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku
obce Trnava za pozemky p. č. 3086/5 a 1104 v k. ú.
Trnava u Zlína ve vlastnictví Státního pozemkového
úřadu.

Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí se směnou výše
uvedených pozemků.
Usnesení č.: 26.4.2017/5k)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5k) bylo schváleno
5l) Obecní zastupitelstvu byly předneseny
rozpočtová opatření za období 4/2017 a to:
Navýšení výdajů: cestovní ruch 8.000,-Kč
stavební materiál, zajištění mostu 16.000,-Kč
čarodějnické odpoledne-skákací hrad 8.000,-Kč
vyúčtování byty služby 2016 9.000,-Kč
daňové poplatky 2.000,-Kč
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými
opatřeními za období 4/2017.
Usnesení č.: 26.4.2017/5l)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5l) bylo schváleno
5m) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno LČR, s.p.,
Lesní správou Vsetín, zastoupené Ing. Pastyříkem o
prodej pozemků p. č. 3030 a p. č. 3032 k. ú. Trnava
ve vlastnictví obce Trnava o prodej pozemků
z důvodu výstavby lesní komunikace spojující
„Baťkovou s lesní cestou „Záborská v k. ú. Trnava u
Zlína.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uveřejněním záměru
prodeje pozemků p. č. 3030 a p. č. 3032 k. ú. Trnava
u Zlína pro LČR, s. p..
Usnesení č.: 26.4.2017/5m)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5m) bylo schváleno
5n) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o
poskytnutí dotace na celoroční činnost SDH Trnava
ve výši 50.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace
na celoroční činnost SDH Trnava ve výši 50.000,Kč.
Usnesení č.: 26.4.2017/5n)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/5n) bylo schváleno

6. Organizační záležitosti obce
6a) Obecní zastupitelstvo svým usnesením č.:
26.4.2017/6a) ze dne 26. 4. 2017 rozhodlo vyhlásit
výběrové řízení na referentku obecního úřadu
Trnava. Do výběrového řízení se přihlásila pouze
paní Veronika Březíková, která splnila všechny
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požadavky
výběrového
řízení.
Obecnímu
zastupitelstvu je navrženo schválit přijetí paní
Veroniky Březíkové do částečného pracovního
poměru.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím paní
Veroniky Březíkové jako referentky obecního úřadu
do částečného pracovního poměru.
Usnesení č.: 26.4.2017/6a)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/6a) bylo schváleno
6b) Obecnímu zastupitelstvu bylo navrženo zrušení
poplatků pro místní organizace, které chtějí sportovat
na hřišti s umělým povrchem.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zrušením poplatku
pro místní organizace, které chtějí sportovat na hřišti
s umělým povrchem.
Usnesení č.: 26.4.2017/6b)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 26.4.2017/6b) bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15
hodin.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
7. 6. 2017
5. Majetkové záležitosti obce
5a) Obecnímu zastupitelstvu, na základě stížností
občanů, byla předložena nabídka na posílení
rozhlasové sítě o dvě jednotky s reproduktory.
Nabídku předložila firma PWS Plus s.r.o., která
provádí servis rozhlasové sítě v obci. Cenová
nabídka je ve výši 46.362,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí
s rozšířením rozhlasové sítě firmou PWS Plus s.r.o.
Usnesení č.: 7.6.2017/5a)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5a) bylo schváleno
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo sdělení a
smlouvu o poskytnutí dotace RP02-17 Programu na
podporu obnovy venkova od Zlínského kraje na
Opravu budovy tělocvičny ZŠ Trnava ve výši
1.000.000,-Kč,-.
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0540/2017/STR
s poskytovatelem dotace Zlínským krajem v rámci
dotace RP02-17 Programu na podporu obnovy

venkova od Zlínského kraje na Opravu budovy
tělocvičny ZŠ Trnava ve výši 1.000.000,-Kč.
Usnesení č.: 7.6.2017/5b)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5b) bylo schváleno
5c) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na
přeřazení neinvestice projektu Oprava budovy
tělocvičny ZŠ Trnava na akci investiční. O projektu
bude následně účtováno, jako o investičním.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí
přeřazením neinvestice projektu Oprava budovy
tělocvičny ZŠ Trnava na akci investiční. O projektu
bude následně účtováno, jako o investičním.
Usnesení č.: 7.6.2017/5c)
Pro: 8
Proti:
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5c) bylo schváleno
5d) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost slečny
Alžběty Pavalové o prodloužení nájmu v nemovitosti
č. p. 326, byt č. 3.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu
slečně Alžbětě Pavalové.
Usnesení č.: 7.6.2017/5d)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 7.6.2017/5d)bylo schváleno
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo Registraci akce
Trnava-oprava místní komunikace. Z celkových
nákladů 946.461,-Kč byla poskytnuta dotace ve výši
473.231,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace
a vypsáním výběrového řízení Trnava-oprava místní
komunikace.
Usnesení č.: 7.6.2017/5e)
Pro: 8
Proti:
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5e) bylo schváleno
5f) Obecní zastupitelstvo obdrželo Registraci akce
Rekonstrukce mostu pod Horní Točnou přes potok
Trnávka u Zlína poškozeného živelní pohromou
31.7.2016. Z celkových nákladů 5.892.870,-Kč byla
poskytnuta
dotace
ve
výši
3.500.000,-Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace
a vypsáním výběrového řízení Rekonstrukce mostu
pod Horní Točnou přes potok Trnávka u Zlína
poškozeného živelní pohromou 31.7.2016.
Usnesení č.: 7.6.2017/5f)
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Pro: 8
Proti:
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5f) bylo schváleno
5g) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno ředitelkou
MŠ Trnava, paní Marcelou Hanulíkovou o schválení
rozpočtu na rok 2017. Rozpočet je sestaven jako
vyrovnaný s příjmy a výdaji 2.671.000,-Kč.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok
2017. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s příjmy
a výdaji 2.671.000,-Kč. Obecní zastupitelstvo
požaduje předložit vyúčtování daru 40.000,-Kč.
Usnesení č.: 7.6.2017/5g)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5g) bylo schváleno
5h) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena
Smlouva o pronájmu nebytových prostor a
sportoviště SK Podkopná Lhota.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí
s uzavřením Smlouvy o pronájmu nebytových
prostor a sportoviště SK Podkopná Lhota.
Usnesení č.: 7.6.2017/5h)
Pro: 6
Proti: 1
Zdržel se: 2
Usnesení č.: 7.6.2017/5h) bylo schváleno
5ch) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno LČR, s.
p., zastoupené ing. J. Pastyříkem, Lesním správcem,
Lesní správy Vsetín o prodej dvou pozemku
v majetku obce p. č. 3030 a p. č. 3032 v k. ú. Trnava
u Zlína z důvodu výstavby lesní cesty „LC Baťková
- Trnava“. Záměr prodat pozemky byl zveřejněn na
základě usnesení 26.4.2017/5m) ze dne 26. 4. 2017
ve dnech 19. 5. 2017-7. 6. 2017. Cena za pozemky
činí 15.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej dvou
pozemku v majetku obce p. č. 3030 a p. č. 3032 v k.
ú. Trnava u Zlína z důvodu výstavby lesní cesty „LC
Baťková - Trnava“. Záměr prodat pozemky byl
zveřejněn na základě usnesení 26.4.2017/5m) ze dne
26. 4. 2017 ve dnech 19. 5. 2017-7. 6. 2017. Cena za
pozemky činí 15.000,-Kč.
Usnesení č.: 7.6.2017/5ch)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5ch) bylo schváleno
5i) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o podporu
Linky bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši
7.500,-Kč.

Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením podpory
ve Linky bezpečí ve výši 2.000,-Kč.
Usnesení č.: 7.6.2017/5i)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5i) bylo schváleno
5j) Obecní zastupitelstvo bylo obdrželo žádost ZŠ
Trnava o dar ve výši 4.000,-Kč na dětský tábor
v rekreačním středisku Jestřabí Rusava ve dnech 30.
7. – 9. 8. 2017.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s darem ve výši
4.000,-Kč na dětský tábor v rekreačním středisku
Jestřabí Rusava ve dnech 30. 7. – 9. 8. 2017.
Usnesení č.: 7.6.2017/5j)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 7.6.2017/5j) bylo schváleno
5k) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení
finančního daru ve výši 18.270,-Kč SK lyžařskému
klubu Trnava, zisk ze sběru kovových odpadů v obci,
na kterém se lyžařský klub podílel.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo schválit
finanční dar ve výši 18.270,-Kč
Usnesení č.: 7.6.2017/5k)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 7.6.2017/5k) bylo schváleno
5l) TJ Sokol Trnava požádal o poskytnutí dotace na
celoroční činnost v roce 2017 - muži ve výši
30.000,- Kč a dále žádost o poskytnutí dotace na
činnost v roce 2017 – přípravky žáci ve výši
30.000,-Kč.
Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace
na celoroční činnost v roce 2017 - muži ve výši
30.000,- Kč a dále žádost o poskytnutí dotace na
činnost v roce 2017 – přípravky žáci ve výši 30.000,Kč.
Usnesení č.: 7.6.2017/5l)
Pro: 8
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 7.6.2017/5l) bylo schváleno
5m) Obecní zastupitelstvu byly předneseny
rozpočtová opatření za období 06/2017 a to:
Navýšení příjmů: daň obce 21.000,-Kč
hazardní hry 22.000,-Kč
Navýšení výdajů: dárkové předměty 6.000,-Kč
MŠ rozbory pitné vody 24.000,-Kč
ZŠ oprava sociálního zařízení 30.000,Kč
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Linka bezpečí dar 2.000,-Kč
Nemocnice Milosrdných bratří dar 5.000,-Kč
Daňová povinnost DPH 140.000,-Kč
Pronájem fotbalového hřiště 50.000,Návrh
usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými
opatřeními za období 6/2017.
Usnesení č.: 7.6.2017/5m)
Pro: 7
Proti: 1
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/5m) bylo schváleno
6. Organizační záležitosti obce
6a) Obecní zastupitelstvu bylo dáno na vědomi
uzavření MŠ Trnava ve dnech letních prázdnin od
10. 7. – 25. 8. 2017.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením MŠ
Trnava ve dnech letních prázdnin od 10. 7. – 25. 8.
2017.
Usnesení č.: 7.6.2017/6a)
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 7.6.2017/6a) bylo schváleno
6b) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana
Eduarda Sedláčka o změnu
pořízení změny
územního plánu Trnava a to funkční využití
pozemků p. č. 1332 a p. č. 1330 k. ú. Trnava u Zlína
plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou ÚP ve
prospěch pana E. Sedláčka. Tato žádost bude
prověřena ve Zprávě o uplatnění ÚP Trnava, která
bude zpracována v roce 2017.
Usnesení č.: 7.6.2017/6b)
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 7.6.2017/6b) bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45
hodin.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 3.
7. 2017
5. Majetkové záležitosti obce
5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek
výběrového řízení na zhotovitele stavební akce
„Rekonstrukce mostu pod Horní Točnou přes potok
Trnávka v obci Trnava u Zlína poškozeného živelní
pohromou 31.7.2017“. Předloženy byly čtyři
nabídky. VAST TERCIA, spol. s r.o.
s cenou
4.375.975,34,-Kč, KKS, spol. s r.o. s cenou

4.473.440,79,-Kč a 1.VASTO, spol s r.o. s cenou
4.651.645,29,-Kč. Nejlevnější nabídku podala firma
VAST TERCIA, spol. s r.o. s cenou 4.375.975,34,Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí
s uzavřením smlouvy s výhercem nabídkového řízení
firmy VAST TERCIA, spol. s r.o..
Usnesení č.: 3.7.2017/5a)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 3.7.2017/5a) bylo schváleno
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na
výkon funkce dozoru stavebníka akce „Rekonstrukce
mostu pod Horní Točnou přes potok Trnávka v obci
Trnava u Zlína poškozeného živelní pohromou
31.7.2017“. Nabídku podal Mgr. Ondřej Martiník za
cenu 50.000,-Kč.
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s výběrem
dozoru stavebníka akce „Rekonstrukce mostu pod
Horní Točnou přes potok Trnávka v obci Trnava u
Zlína poškozeného živelní pohromou 31.7.2017“.
Usnesení č.: 3.7.2017/5b)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 3.7.2017/5b) bylo schváleno
5c) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na
výkon funkce koordinátora BOZP stavebníka akce
„Rekonstrukce mostu pod Horní Točnou přes potok
Trnávka v obci Trnava u Zlína poškozeného živelní
pohromou 31.7.2017“. Nabídku podal Lubomír
Kocfelda za cenu 20.000,-Kč.
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s výběrem
funkce koordinátora BOZP stavebníka akce
„Rekonstrukce mostu pod Horní Točnou přes potok
Trnávka v obci Trnava u Zlína poškozeného živelní
pohromou 31.7.2017“.
Usnesení č.: 3.7.2017/5c)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 3.7.2017/5c) bylo schváleno
5d) Obecnímu zastupitelstvo projednalo dle § 6 odst.
5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) Zprávu o uplatňování
Územního plánu Trnava.
Součástí usnesení je: Zpráva o uplatňování
Územního plánu Trnava
Návrh usnesení:
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Obecnímu zastupitelstvo souhlasí na základě
projednání dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
Zprávu o uplatňování Územního plánu Trnava.
Součástí usnesení je: Zpráva o uplatňování
Územního plánu Trnava
Usnesení č.: 3.7.2017/5d)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.: 3.7.2017/5d) bylo schváleno
5e) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Mgr.
Hany Bartikové o prodloužení nájemní smlouvy
v bytovém domě č. p. 314, byt č.7.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu
paní Mgr. Haně Bartikové.
Usnesení č.: 3.7.2017/5e)
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 3.7.2017/5e) bylo schváleno
5f) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana Le
Van Hau o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém
domě č. p. 314, byt č. 4.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájmu
panu Le Van Hau.
Usnesení č.: 3.7.2017/5f)
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 3.7.2017/5f) bylo schváleno
5g) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno
s nabídkou Regionální rozvojové agentury pro rozvoj
Východní Moravy na získání dotace „Výstavba
sportoviště – ZŠ Trnava“. Dotace spočívá ve
výstavbě zpevněné plochy před tělocvičnou ZŠ.
Dotace činí 80 % stavebních nákladů.
Návrh
usnesení:
Obecní
zastupitelstvo
souhlasí
s nabídkou
Regionální rozvojové agentury pro rozvoj Východní
Moravy na získání dotace „Výstavba sportoviště –
ZŠ Trnava“. Dotace spočívá ve výstavbě zpevněné
plochy před tělocvičnou ZŠ. Dotace činí 80 %
stavebních nákladů.
Usnesení č.: 3.7.2017/5g)
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 3.7.2017/5g) bylo schváleno
6. Organizační záležitosti obce
6a) Obecní zastupitelstvo na vědomí uzavření MŠ
Trnava dne 7. 7. 2017 a následné po dobu letních
prázdnin od 10. 7. 2017 – 25. 8. 2017.
Návrh usnesení:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením MŠ
Trnava dne 7. 7. 2017 a následné po dobu letních
prázdnin od 10. 7. 2017 – 25. 8. 2017.
Usnesení č.: 3.7.2017/6a)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 3.7.2017/6a) bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00
hodin.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
13. 7. 2017
5. Majetkové záležitosti obce
5a) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek
veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele
stavební akce „Oprava místní komunikace v obci
Trnava“. Předloženy byly čtyři nabídky. VAST
TERCIA, spol. s r.o. s cenou 739.414,-Kč, Antonín
Pavelka s cenou 731.616,-Kč a POLAŠTÍK realizace
staveb s.r.o., s cenou 755.653,-Kč. Nejlevnější
nabídku podala firma Antonín Pavelka s cenou
731.616,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí
s uzavřením smlouvy s výhercem veřejné zakázky
malého rozsahu firmy Antonín Pavelka.
Usnesení č.: 13.7.2017/5a)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 13.7.2017/5a) bylo schváleno
5b) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídku na
výkon funkce dozoru stavebníka akce „Oprava
místní komunikace v obci Trnava“. Nabídku podala
firma Pavela, s.r.o. za cenu 25.000,-Kč bez DPH:
Návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s výběrem
dozoru stavebníka akce „Oprava místní komunikace
v obci Trnava“.
Usnesení č.: 13.7.2017/5b)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 13.7.2017/5b) bylo schváleno
5c) Obecní zastupitelstvu byly předneseny
rozpočtová opatření za období 07/2017 a to:
Navýšení
výdajů:
zpracování
projektové
dokumentace „Hasičská zbrojnice – změna zdroje
vytápění, stavební úpravy a zateplení 330.000,-Kč
Návrh
Obecní zastupitelstvo souhlasí
opatřeními za období 7/2017.

usnesení
s rozpočtovými
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Usnesení č.: 13.7.2017/5c)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.: 13.7.2017/5c) bylo schváleno
5d) Obecní zastupitelstvo bylo pořádáno o vyvěšení
záměru prodej části obecního pozemku p. č. 3097/7,
k. ú. Trnava u Zlína. Na pozemku se nachází část
technické budovy a předzahrádka o celkové výměře
112m2.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje
části pozemku.
Usnesení č.: 13.7.2017/5d)
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13.7.2017/5d) bylo schváleno
5e) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o
poskytnutí dotace panem Petrem Zvolenským na
akci Trnavský kolík o částku 3.000,-Kč.
Návrh
usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s udělením dotace na
akci Trnavský kolík ve výši 3.000,-Kč.
Usnesení č.: 13.7.2017/5e)
Pro: 5
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13.7.2017/5e) bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00
hodin.

Podmínky dotací na zateplení bytových
domů jsou v současné době velmi
výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném
regionálním operačním programu, se v tomto
programovacím období (2014–2020) již nedá

očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni
ti, co uvažují o zateplování či pořízení
fotovoltaických kolektorů, případně o změně
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje
administraci a zároveň hledá další možnosti jak
pomoci žadatelům získat potřebnou podporu,
která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových
způsobilých výdajů projektu.
MMR
i
nadále
zjednodušuje
proces
předložení žádostí o
podporu
energeticky
úsporných opatření pro
bytové domy se čtyřmi a
více bytovými jednotkami a urychluje jejich
administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně
třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší
vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně
zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také
zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje
tepla, informuje náměstek pro řízení sekce
evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou
MMR je umožnit podporu výměny např. plynového
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což
v současné době není možné a nabídnout tedy
vlastníkům bytových domů více možností při hledání
nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak
zateplení
obvodových
stěn nebo výměna oken a
dveří, tak i pořízení
nového zdroje vytápění
nebo fotovoltaických kolektorů. V létě
2016 se podařilo dojednat vyšší míru
podpory pro žadatele a tedy zateplit
bytový dům je v současné výzvě ještě
výhodnější. Zároveň je možné říci, že
podpora je výhodná pro všechny typy
bytových domů: evidujeme žádosti o
podporu na malé bytové domy o 4
bytech, ale také na velké panelové
domy, dodává náměstek Semorád.
Jako
nejaktivnější
v předkládání
žádostí se zatím jeví vlastníci
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bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud
byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém
objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech
administrovaných žádostí v aktuální výzvě).

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá
do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo
byste se rádi dozvěděli další informace o získání
podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra
pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit,
co s úspornou zářivkou, která po letech přestala
svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a
výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat
nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová
žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová.
Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky
přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně
všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky
šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární
zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček.
Pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit
v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství
obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve
vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu
nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční
zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném místě na
Obecním úřadě, Trnava 156. Obsluha sběrného místa

Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do
speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro naši obec Trnavu zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část
prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací
úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší
spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně
přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na www.ekolamp.cz.
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Vrt Slušovice 1
V souvislosti s výskytem manganu v pitné vodě byla
oslovena organizace Palivový kombinát Ústi, s. p.,
který v roce 1985 prováděl v našem katastru vrty.
Jednalo se o vrt určený k průzkumu kapalných a
plynných uhlovodíků. Není pravděpodobné, že by
výskyt manganu souvisel s touto činností, protože by
rovněž muselo dojít ke kontaminaci slanou vodou.
Příčina je spatřována spíše v horninovém podloží.
Výpis z technické zprávy:
Vrt Slušovice 1 byl vyhlouben za účelem strukturněstratigrafického a naftově-geologického průzkumu
flyšových příkrovů, svrchního karbonu, karbonátů
paleozoika a svrchní části krystalinika. Hloubení vrtu
probíhalo od 21. 12. 1984 do 4. 8. 1986. Čerpací
zkoušky byly ukončeny 8. 4. 1987. Projektovaná
hloubka byla 5000 m ± 200 m. Ve skutečnosti bylo
navrtáno.4000m.
Podle zhodnocení geologů vrt zastihl tyto
stratigrafické profily:
•
•
•
•
•
•
•

zlínské vrstvy (0–790 m)
belovežské vrstvy (do 1720)
soláňské vrstvy (do 2946 m),
drcené spodní pestré soláňské vrstvy (do
3080 m)
přesunutí magurské jednotky karpat (do 3777
m, sedimenty o mocnosti téměř 700 m)
stratigraficky nezařazené uhlí karpat nebo
devon (do 3783 m)
devon (do 3877 m)

Zprávičky z mateřské školičky
Dovolte, abych Vás v tomto sychravém
podzimním počasí pozdravila a napsala zde pár řádků
ze života naší školičky.
Před zahájením nového školního roku jsme opět
pečlivě připravili naši školu k tomu, aby nově
příchozí děti i starší ,,mazáci“ mohli vyplout na svou

krystalinikun (do 4000 m)

Souřadnice vrtu
X – 1 158 680,41
506 387,96
Z
–
Technická konstrukce vrtu:
-

-

Y –
344,67

Úvodní kolona 530 mm zapažena do hloubky
321,06 m, zacementována patou po povrch
I. technická kolona 340 mm zapažena do hl.
1904,73 m, cementována patou i oknem v hl.
1062,25 m
II. technická kolona 244 mm zapažena do hl.
3696,0 m cementována patou i oknem v hl.
2417,95 m
těžební kolona v délce 356,73 m byla zapažena
v intervalu 4000 – 3643,27 m a zacementována
patou

Ve vrtu byly vyzkoušeny všechny nadějné intervaly
z hlediska přítomnosti kapalných a plynných
uhlovodíků, jejich výskyt nebyl v průmyslově
těžitelném množství zjištěn. Poslední perforovaný
interval (2068–2007 m) byl ve spolupráci s VUGI
Brno zkoušen na využití termální vody z této hloubky.
Přítok vody nebyl dostačující a vrt pro využití
termální vody nevhodný. Bylo rozhodnuto vrt
zlikvidovat.
Fyzická likvidace byla provedena postavením
izolačního cementového mostku s hlavou v hl. 1504
m a mezikruží φ244 x φ340 mm bylo zacementováno
oknem v hl. 60 m. V pažnicích φ 244 mm byl
postaven další izolační cementový mostek v hl. 60 m
po povrch. Likvidace sondy byla ukončena 15.4.1987
zacementováním ústí sondy.
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další cestu dětským životem. Pro mnohé je to cesta
do neznáma, ty ostřílené dětičky pokračují v cestě,
kterou s námi započaly již dříve. Aby jejich cesta
byla hladká a co nejradostnější, připravili jsme pro ně
spoustu nových podnětů – dovybavení tříd novým
nábytkem, úložnými prostory, kryty na topení,
novými koberci, hračkami a dalšími nezbytnými
pomůckami. Základem pro předškolní vzdělávání
je kvalitní a smysluplný školní vzdělávací
program. Ten náš dostal v tomto školním roce
zcela novou tvář. V tomto dokumentu pod názvem
,,Pohádkový svět, aneb jak to bylo pohádko?“ jsou
zakotveny všechny podstatné informace ze života
naší mateřské školy. Vize naší mateřské školy
vychází z environmentální výchovy - citlivý přístup
k lidem, zvířatům a všemu živému, co nás obklopuje.
Hlásíme se k filozofii podpory zdraví ve škole,
neboť zdraví není pouze nepřítomnost nemoci,
ale úzce souvisí se subjektivním pocitem životní
pohody, souladu a harmonie. Smyslem naší
práce je navazovat na výchovnou a vzdělávací
péči rodiny. Rodiče jsou ve vztahu k mateřské
škole nejdůležitějšími partnery a na vztazích
s nimi velmi záleží, proto si nesmírně vážím
důvěry a přístupu všech rodičů a věřím, že tyto
pozitivní vztahy budeme nadále prohlubovat. Tímto
také všem rodičům i ostatním lidičkám za vše velmi
děkuji.
Již v minulém školním roce se posádka naší lodi
rozšířila o místo chůvy– nadále využíváme dotaci z
OP na pokrytí platu chůvy. Tuto pozici nově zastává
paní učitelka Adélka, která společně s paní učitelkou
Janičkou zajišťují výchovně-vzdělávací proces v
první třídě, kde svůj nový život započaly malé
dvouleté děti. Pro úspěšnou adaptaci těchto dětí jsme
vytvořili potřebné podmínky. Chůva pomáhá učiteli
s péčí o dvouleté děti v oblasti sebeobsluhy, zajištění
bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Snížili
jsme počet dětí ve třídě, pro malé děti jsme
připravili menší stůl i židle, dokoupili jsme hračky
a pomůcky určené pro tuto věkovou skupinu a z
dosahu jsme odstranili předměty a hračky, které
vyžadují zvýšené bezpečnostní riziko, pro děti je
připraven klidový koutek k odpočinku i během
dopoledne, na hygienické zařízení jsme umístili
pevný stupínek s protiskluzovým povrchem
usnadňující přístup na toaletu a k umyvadlu, byl
zakoupen přebalovací pult a nášlapný koš na
případné pleny, dále byla pořízena skříňka pro
ukládání hygienických potřeb pro jednotlivé děti,
byla dokoupena nová lehátka s atestem státního
zdravotnického ústavu, zajištěny gumové podložky
na lehátka Úzce spolupracujeme s rodiči při
vytváření základních hygienických návyků a
nabízíme rodičům adaptační program, který proběhl
v měsíci květnu a červnu a měl velmi pozitivní ohlas.

Ve druhé třídě, kde se vzdělávají děti plnící
povinnou školní docházku, děti odkladové a děti
starší čtyř let, pracuje paní učitelka Terezka s paní
ředitelkou. Hlavním
cílem této třídy je
příprava dětí na
vstup do základní
školy a individuální
práce s odkladovými
dětmi dle doporučení
KPPP. Činnosti jsou
pravidelné,
všestranné, učitelky
dbají na harmonický rozvoj osobnosti, mapují
komunikační a sociální dovednosti, děti se učí
pracovat
samostatně,
zapojují se do
nabízených aktivit.
V této
třídě
respektujeme
individuální
potřebu
spánku,
tudíž
dětem
nabízíme
činnosti v podobě grafomotorických
činností založených
na metodě dobrého
startu, seznamování
dětí s anglickým
jazykem, hudebněpohybové
hry,
seznamování se s
hrou na flétnu apod.
Intenzivně
se
věnujeme systematické skupinové i individuální
logopedické prevenci.
Přeji Vám všem
krásné a pohodové
podzimní dny a
loučím se s Vámi
novým mottem naší
školy:
,,Děti jsou čisté, i
když jsou od bláta,
zlaté, byť nejsou ze zlata.
Jsou upřímné, i když někdy zalžou,
křehké i s jizvou na bradě.
Děti jsou nejvzácnější, i když jsou všude!“
Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava
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Ze základní školy
Nový školní rok jsme začali 4. září 2017 tradičně. V místním kostele se nejprve konala mše a potom se
všichni shromáždili před školou. Zde za přítomnosti hostů (O. Janiusze, pana starosty Martina Kašpárka, paní
místostarostky Heleny Březíkové) a spousty rodičů s ostatními příbuznými jsme společně tento školní rok
zahájili. Do první třídy letos nastoupili: Adámková Marie, Černochová Aneta, Dědek Daniel, Droběna David,
Krajčová Eliška, Krčmová Ema, Mozga Ladislav, Oškera Tobiáš,Vraník Antonín, Vraník Jan a Vrlíček
Matyáš. V celé škole máme letos 130 žáků. Vyučují jsou: Mgr. Helena Vývodová (1.+2. ročník), Mgr. Alice
Henzl (3. ročník), Mgr. Irena Košárková (4. ročník), Mgr. Adéla Pavelková (5. ročník), Mgr. Věra Marková
(6. ročník, jazyk anglický), Mgr. Hana Bartíková (7. ročník, jazyk český, dějepis, výchovná poradkyně), Mgr.
Lubomír Vývoda (8. ročník, matematika, tělesná výchova), Ing. Jana Divilková (9. ročník, přírodopis,
zeměpis), Mgr. Vladislava Mžourková (matematika, fyzika, výtvarná výchova), Mgr. Kateřina Oškerová
(hudební výchova) a Mgr. Marie Bečicová (náboženství). Máma dvě oddělení školní družiny, kde se o děti
starají vychovatelky Jana Špačková a Kateřina Garguláková. Ve školní kuchyni jsou Marie Bečicová a Eva
Sovjáková. Vedoucí školní jídelny a v kanceláři školy je Božena Hanulíková, správními zaměstnanci jsou
Josef Gabrhelík, Věra Polaštíková a Jana Sovjáková.
Od druhého týdne v říjnu se rozběhne činnost kroužků, bude to: minivolejbal, volejbal, anglická
konverzace, pohybové hry pro I. stupeň, badminton, hra na flétnu, florbal, dramatický kroužek, čtenářský
kroužek, výtvarný kroužek, angličtina hrou a možná i sborový zpěv. Na naší škole mohou žáci také
navštěvovat pobočku ZUŠ Zlín – hra na klavír a kytaru, střelecký kroužek, výuku břišních tanců a včelařský
kroužek.
Přeji všem našim žákům a jejich rodičům úspěšný nový školní rok 2017/2018 !

Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy
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Okresní přebor v přespolním běhu
opět v Trnavě
Základní škola v Trnavě u Zlína pořádala již po
pětadvacáté okresní přebor v přespolním běhu.
Závody se konaly ve středu 27. září 2017. Ve čtyřech
kategoriích se účastnilo 135 závodníků. Do Trnavy
přijeli učitelé se svými žáky z patnácti škol okresu
Zlín. Dopravu zajištoval okresní výbor AŠSK dvěma
autobusy. Za krásného podzimního slunečného
počasí se závody opět vydařily. Startérem byl letos
pan Oskar Opavský čestný člen Českého atletického
svazu.
V 10:00 hodin odstartovaly na okruh dlouhý 1500
m mladší dívky (6.-7. třída). V cíli byla nejdříve
Kateřina Maršálková ze ZŠ Mánesova Otrokovice.
Druhé a třetí místo obsadily běžkyně ze ZŠ Vizovice
Tereza Surá a Kristýna Krocová.
Druhým závodem byl běh mladších hochů.
Z náskokem devíti vteřin zvítězil Nikis Kotopulos
ze ZŠ Emila Zátopka Zlín. Druhý doběhl Jaromír
Steiger ze ZŠ Štípa a třetí skončil Daniel Landt ze
ZŠ Církevní ze Zlína.
Starší dívky (8.-9. třída) vyběhly na náročný
okruh o půl jedenácté. Vítězkou se stala Victoria
Kuchmister ze II. ZŠ Napajedla. Pro stříbrnou
medaili si doběhla Kristýna Hlaváčová ze ZŠ Štípa.
Třetí v cíli byla Simona Horáková ze ZŠ Mánesova
Otrokovice.
Prestižním a vždy nejvíce vyhecovaným je závod
starších chlapců, který se běží na dva okruhy. Je
dlouhý 3000 Zde jsme zaznamenali nejvyšší účast.
Celkem běželo 39 závodníků. Po taktickém běhu
vyhrál mladý hokejista ze ZŠ Emila Zátopka Adam
Macík. Po loňském čtvrtém místě si letos, jak sám
říkal, přijel pro vítězství. Na druhém místě skončil
František Palla ze ZŠ Halenkovice. Bronz vybojoval
Zdeněk Čechman ze ZŠ Emila Zátopka
Každoročně vyhodnocujeme nejúspěšnější domácí
závodníky. Ceny pro ně věnuje Spolek rodičů
a
přátel školy v Trnavě. Nejlépe doběhl v kategorii
straších žáků osmák Kryštof Žůrek na pěkném
13 místě. Mezi dívkami se stala nejlepší trnavskou
běžkyní na 19. místě Karolína Brhelová ze sedmé
třídy.
V každé kategorii tradičně odměňujeme deset
nejlepších závodníků. Medaile a diplomy nejlepším
předával vzácný host našeho závodu, trnavský patriot

a

úspěšný sportovec Roman Kresta spolu se starostou
obce Martinem Kašpárkem.
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Do
Poděkování za podporu mládežnického sportu
krajského kola, patří především těmto subjektům: OÚ Trnava,
které se koná ve SK Lyžařský klub Trnava, AŠSK Zlín, Imecon
čtvrtek 5. října Trnava, Fagus Březová, Pneu Vraník, Elzvo Trnava,
2017 v Bystřici Ganas, SRPŠ Trnava, Hotel Rusava a M-Trade
pod Hostýnem Mladcová.
postoupily tyto
Vše zdokumentoval pan Petr Staroveský ze Zlína.
základní školy:
Jubilejní 25. ročník Trnavského vrchu máme
ZŠ Štípa a ZŠ zdárně za sebou a těšíme se na další ročník, který se
Komenského 78 bude konat ve středu 26. září 2018….
Zlín ve dvou
Na této adrese naleznete fotodokumentaci
kategoriích, dále ZŠ Emila Zátopka Zlín, ZŠ z letošního ročníku:
Mánesova Otrokovice, ZŠ Vizovice a ZŠ Fryšták.
https://www.facebook.com/pg/ZsTrnava/photos/?tab=album&album_id=10155863736151349

Z historie Trnavského vrchu.
Ve školním roce 1993/94 jsem nastoupil do
funkce ředitele
školy v Trnavě. Vzápětí jsem
navázal spolupráci s podobnou vesnickou školou v
Kašavě a hned 8.11. 1993 přijeli kašavští běžci pod
vedením pana učitele Pavla Lajza do Trnavy na první
společné sportovní klání a to v přespolním běhu. Na
obtížné trati s výběhem na vrch Chovančák, který se
nachází nad školou se utkalo napoprvé 62 běžců z
obou škol. Závodníci vybíhali na trať jednotlivě v
minutových intervalech. Po doběhu všech závodníků
se srovnaly časy nejlepších ve čtyřech kategoriích.
Všechna první místa vybojovali běžci z Kašavy.
Závod se nám líbil a domluvili jsme se, že se za rok
sejdeme
znovu.
V přípravném týdnu na školní rok 1994/95 se v
prostorách ZŠ Trnava konalo třídenní metodické
školení učitelů tělesné výchovy okresu Zlín.
Semináře byly ve třídě nad tělocvičnou, sportovalo se
v tělocvičně, noclehy byly tamtéž. Učitelé tělesné
výchovy se zde seznamovali s novými hrami a jejich
pravidly. Zahráli jsme si poprvé florbal, ringo a další
zajímavé sporty. Domluvil se zde i kalendář
okresních přeborů a soutěží na následující školní rok.
Dohodli jsme se, že 29.9. 1994 se v Trnavě uskuteční
přespolní běh. Měli jsme vyzkoušený závod dvou
škol, a tak jsme se pustili do organizování okresního
přeboru. Napoprvé přijelo do Trnavy 23 škol z
celého okresu. Startovalo se na školním dvoře s
výběhem na silnici. Trať vedla kolem hasičské
zbrojnice uličkou kolem Gabrhelíkového nahoru na
Chovančák! Obrovský, táhlý a dlouhý kopec
prověřil všechny závodníky. Ve čtyřech kategoriích

se utkalo 172 běžců. Nejvíce závodníků běželo v
kategorii H-IV.Nejstarších hochů bylo 53.
Pro závodníky i jejich doprovod jsme připravili
bohaté občerstvení a ceny pro nejlepších deset
závodník v každé kategorii. Všem se v Trnavě líbilo!
Bylo pěkné počasí a pohostinnost organizátorů
rozhodla o tom, že se všichni těšili na další ročník.
Třetí ročník se konal až 8. listopadu 1995, což se
ukázalo jako absolutně pozdě. Na trati byl už v ten
den sníh a závod byl pro běžce velmi nebezpečný. V
následujících letech jsme se vrátili k termínu v měsíci
říjnu. Tento závod dostal s přibývajícími ročníky
svůj charakter a získal oblibu. Počet zúčastněných
škol stále rostl a na pátý ročník v roce 1997 se do
Trnavy sjelo neuvěřitelných 34 škol a na startu se
prezentovalo 257 běžců ve dvou kategoriích dívek a
dvou kategoriích chlapců. Největší počet závodníků
jsme zaznamenali v roce 2000 při osmém ročníku
Trnavského vrchu, kdy se na startu prezentovalo 267
běžců!
I trať se během let vyvíjela. První čtyři ročníky se
startovaly ze školního dvora a běželo se po trase
prvního ročníku, tedy na Chovančák. Dobíhalo se
opět na školní dvůr. Bylo to nebezpečné. Vzhledem
ke stavebním úpravám v areálu školy jsme byli
nuceni trasu změnit. Taky ten ostrý kopec byl
opravdu vražedný. Pátý ročník (1997)měl start u
obecního domu č. 18, vlastně na cestě u jídelny.
Běželo se dolů k hasičárně a přes můstek k mateřské
školce. Odtud byl výběh lesem na louky do
Miluchova a zpět přes potok po travnatém povrchu
ke škole. Doběh byl opět na asfaltu. Trať byla
přibližně 1500 m dlouhá, nebyla však tak náročná na
výběhy. V nejstarší kategorii žáků se běžely dva
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okruhy, tedy tři kilometry. V roce 2001 jsme
vypustili úsek přes potok, trať se tedy trošku zkrátila.
Vzhledem k tomu, že při startech z kopce docházelo
často k nebezpečným hromadným pádům, rozhodli
jsme se v roce 2003 otočit směr běhu. Od té doby se
startuje u hasičské zbrojnice a prvních dvě stě metrů
se běží po silnici do mírného kopce. Tato varianta se
osvědčila!
Letos proběhl již 25. ročník Trnavského vrchu.
V jeho dlouhé historii proběhlo jeho tratě již 4645
závodníků! Mnozí vítězové nebo účastníci našeho
závodu se stali v budoucnu dokonce reprezentanty
naší republiky v různých sportech. Například tenistka
Renata Voráčová ze Hvozdné doposud sbírá body
na turnajích po celém světě. Michal Smola ze Zlína
byl český reprezentant v orientačním běhu. Ve své
době nejlepší český orientační běžec vybojoval 6
titulů Mistra světa na juniorských a akademických
MS, mezi dospělými na mistrovství světa potom
obsadil 2. místo na krátké trati (doposud nejlepší
mužský výsledek v této disciplíně) a 4. místo na
klasické trati. Kalenda Jan ze Zlína běhá
vytrvalostní běhy , juniorský reprezentant – běh do
vrchu, účast na MS v běhu do vrchu Aljaška, ME v
běhu do vrchu Insbruck, MČR dlouhé tratě. Petr
Čabla z Otrokovic, český reprezentant ve
veslování:Mistrovství ČR: 15x zlato, 13x stříbro, 5x
bronz.
Světový pohár: 3x start. Nejlepší umístění 12.místo v
Mnichově.
Mistrovství.Eropy:
2x
start.

Mistrovství Světa do 23 let: 4x start. Nejlepší
umístění 9. místo v Amsterdamu.
Beáta Polišenská – ploutvové plavání, medailová
umístění na Světovém poháru (3. místo v roce 2012),
mnohonásobná mistryně ČR, trojnásobná účastnice
na Juniorském mistrovství světa
Andrea Očadlíková – házená. Aktivní hráčka
interligové soutěže žen v házené, účast na Olympiádě
dětí a mládeže v roce 2007 – házená, reprezentantka
ČR v letech 2008-2010, účast na kvalifikaci v
Maďarsku, účast na ME v Srbsku
Nejúspěšnější závodnicí z Trnavy je v 25leté
historii závodu Petra HANULÍKOVÁ (1985), která
byla pětkrát vyhlášena nejlepší závodnicí ze ZŠ
Trnava a v roce 1998 obsadila vynikající 2. místo
v kategorii starších žaček. V té době byla již členkou
AK Zlín, kde trénovala pod vedením Stanislava
Nebojsy a jen obrovská smůla na startu ji připravila o
triumf v tomto populárním závodě. (viz stránky ZŠ
Trnava – www.zstrnava.cz)
Nejúspěšnější školou je sportovní škola ZŠ Emila
Zátopka Zlín, jejíž závodníci zvítězili 26 krát.
Dvanáct vítězství má ZŠ Mánesova Otrokovice. Na
třetím místě se ziskem sedmi titulů se nachází čtyři
školy: ZŠ Kašava, ZŠ Luhačovice, ZŠ Slovenská
Zlín a ZŠ Dřevnická Zlín. Alespoň jednu medaili
vybojovali zástupci 24 škol okresu Zlín.
Poděkování za dlouhověkost tohoto závodu patří
všem pracovníků školy, kteří se všichni zapojují do
přípravy a průběhu tohoto závodu. Taky všem
trnavským závodníkům i ostatním žákům, kteří se
podílí na organizaci běhu. Bez pomoci OÚ Trnava a
dalších místních i regionálních sponzorů bychom se
určitě neobešli. Děkujeme Vám, kteří ochotně
podporujete mládežnický sport v Trnavě. Již se
těšíme, že za pět let oslavíme opravdu kulaté
výročí…

Ve stopě Trnavského vrchu – XIX. ročník –
přespoláček pro děti z I. stupně

vypadá to, že se nová trať osvědčila. Všichni
přítomní měli celou trasu závodu pěkně na očích a
mohli stále fandit všem soutěžícím. Konalo se
celkem deset běhů podle ročníků 1.–5. tříd. Zvlášť
běžela děvčata a zvlášť chlapci. Aby si zazávodilo co
nejvíce dětí.
Pokud máte zájem podívat se na více fotografií
z tohoto běhu, nahlédněte na stránky ZŠ Trnava
(http://zs.trnava.cz/)
do
fotogalerie, kde naleznete velké
množství fotek a uvidíte
fantastickou atmosféru tohoto
závodu pro naše běžecké
naděje.
Lubomír Vývoda, učitel TV

Tento závod pořádáme pro okolní školy
malotřídní a spřátelené okolní menší školy. Letos
nám počasí moc nepřálo, přesto přijely školy
z Veselé, Lukova, Kašavy a Fryštáku. Závod se
poprvé konal v areálu venkovního školního hřiště a
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Tábor Zámořské objevy 2017
Letní prázdniny jsou za námi a tábor s nimi
spojený jakbysmet. Letošní Zámořské objevy na
Rusavě byly opravdu dobrodružné!
Šest posádek usilovalo o přízeň naší královny a
plnily nejrůznější úkoly, aby se dostaly do královské
flotily. To se všem šikovným námořníkům úspěšně
podařilo. Sluníčko a hezké teplé počasí nás vítaly
každé ráno a s rozcvičkou nás lákaly z našich
námořnických kajut. Pluli jsme ve stopách Kryštofa
Kolumba a jeho tří lodí Pinty, Niňy a Santa Marii,
zkusili jsme si opravdickou honbu za pokladem,
předávali jsme důležitou zašifrovano zprávu. Pluli
jsme světem křížem krážem, honili jsme
tasmánského čerta, měli autogramiádu na Novém
Zélandu, zastavili se v indickém přístavu a to vše za
prozpěvování námořnických písní, protože jsme
zjistili, že když je na palubě veselo, všechno jde hned
líp! A proto: „Way hay tak si zpívej, way hay tak si
zpívej, way hay tak si zpívej, zpívej pro radost!“ ☺
Naši plavbu zpříjemňovaly i dopisy, pohledy a
balíky, které jsme dostávali, a vždy vykouzlily
nejeden námořníkův úsměv.
Mile nás překvapila Česká televize a jejich pořad
„Šikulové“, kteří si vybrali náš tábor pro natáčení
jednoho ze svých dílů. Tak jsme se jeden den
účastnili natáčení a mohli nahlédnout do zákulisí, jak
to chodí. Ivo i Jana byli kamarádští a my jsme si to
moc užili. Naši Šikulové se budou vysílat v neděli,
8. 10., v 11:00 na ČT :D, repríza bude následující
čtvrtek, 12. 10., opět v 11:00 na ČT :D.

Jako první do závěrečného přístavu připlula
Nemova posádka, v patách jim byli Amundzeni, dále
Podvodníci, Salazarova Garda, Marko-Polovci a
nakonec dorazila i Dogova posádka. Po zakotvení
každá z posádek vybrala svého nejlepšího trubadúra,
který se ucházel o ruku i srdce královny svou
opěvnou písní či básní. Výkony byly dechberoucí až
omračující a nakonec zvítězil trubadúr Podvodníků.
Celou jedenáctidenní plavbu jsme si všichni
společně na jedné palubě moc užili, poznali jsme
spoustu nových kamarádů, zažili nové dobrodružství
a dopluli jsme bezpečně do cíle. Pokud si chcete
připomenout námořnické táborové chvíle, podívejte
se na www.taborytrnava.rajce.idnes.cz .
Děkujeme všem námořníkům, že pluli s námi, a
už teď se těšíme na příští prázdniny a další tábor!
Za táborové vedoucí
Míša Dolanská
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Sezóna, tak jako každý rok, plná soutěží, brigád a
tréninků.
Aktivita.mladých.hasičů:
6.5.2017 Slušovice starší "A" 1.místo, starší "B"
4.místo,
mladší
5.místo
13.5.2017 brigáda v potoce - úsek od skaly po
zbrojnici
20.5.2017 druhá část okresního kola Hry Plamen v
Otrokovicích - letos po dlouhé době jen starší
družstvo, které se v hodnocení celé sezóny
2016/2017, jarního a podzimního kola umístili na
krásném
5.místě.
27.5.2017 Klečůvka starší "A" 2.místo, starší "B"
7.místo
V průběhu května jsme dali dohromady družstvo
přípravky, která se poprvé představilo na okrskové
soutěži na Březové. Přípravka jsou děti od 3 do 6 let,
které potřebují speciální pozornost a přípravu,
přibylo
i
šest
nových
instruktorů.
3.6.2017 okrsková soutěž Březová starší "A" 4.místo,
starší "B" 6.místo, mladší 4.místo, přípravka 2.místo.
10.6.2017 ráno Provodov starší "A" 5.místo, starší
"B" 6.místo, mladší 9.místo, odpoledne Zádveřice
starší "A" 4.místo, starší "B" 3.místo, mladší 3.místo.
17.6. Želechovice starší "A" 2.místo, starší "B"
6.místo
Veselá 24.6.2017 starší 3.místo, mladší "A" 14.místo
,mladší
"B"(přípravka)
15.místo.
Hrobice 1.7.2017 starší "A" 8.místo, starší "B"
11.místo, přípravka "A" 3.místo, přípravka "B"
2.místo.
21.-22.7.2017 výšlap na sv.Hostýn letos se vycházelo

za mírného deště v počtu 22 poutníků z toho 11 dětí.
Na večerní špekáček za námi přijelo ještě dalších 20
fanoušků
:-)
2.9.2017 Neubuz starší 6.místo, mladší 8.místo,
přípravka
3.místo
16.9.2017 Ublo starší "A" 4.místo, starší "B"
11.místo, mladší 5.místo, přípravka 4.místo
1.9. začíná nová sezóna pro mladé hasiče a tím se

musíme rozloučit z řad mladých hasičů dovršením 15
let s Danielem Němečkem a Davidem Rafajou - za
jejich odvedenou práci a snahu v řadách mladých
hasičů
patří
velké
poděkování.
Do konce roku nás ještě čeká 30.9.2017 Pojezdová
soutěž, noční soutěž o Bochořskou Sovu, 14.10.
podzimní část kola Hry Plamen 2017/2018, fotbalový
turnaj
a
ukončená
roku.
Kroužek hasičů vedou proškolení vedoucí mládeže:
Eva Vajďáková, Pavel Váhala a Helena Březíková.
Pro družstvo přípravky přibyli instruktoři, kteří se v
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průběhu roku proškolili a nyní mají hodnost vedoucí
mládeže jsou to: Pavel Zbranek, Zdeněk Březík,
Tomáš Výmola, Jiří Vajďák ml., Dominika
Polášková
a
Tereza
Gerychová.
Pro zájem o tento kroužek a jakýkoli informace
volejte na tel. 739 666 817 nebo pište

sdhtrnava@email.cz
Veškeré dění, plánované akce a soutěže najdete na
stránkách: www.sdhtrnava.cz.
Děkujeme všem co nám jakýmkoli způsobem
pomáhají s dětmi.
Eva Vajďáková

SDH Trnava
S příchodem Jara se v naši obci
konala Rally Sprint Kopná 8.4.2017,
kdy jsme neváhali a otevřeli stánek
s občerstvením.
Letos probíhaly zkoušky odbornosti Hasič II a III.
stupně 21.4. 2017 u nás v Trnavě, zkoušek se
samozřejmě účastnili i naši hasiči, které úspěšně
složili.
21.4.2017 úklid hasičské zbrojnice s přípravou

techniky
na
sezónu.
Již tradičně 29.4.2017 jsme se zúčastnili XXIV.
Mezinárodní hasičské poutě na Sv. Hostýn, kde jsme
reprezentovali
náš
sbor
zástavou.
Sportovní hasičskou sezónu začali naši muži A účastí
15.4.2017 na Velikonoční pohárové soutěži ve
Vsetíně pak následoval třetí ročník pohárové soutěže
ve Slušovicích 6.5.2017, kde nás reprezentovalo
celkem pět družstev. Ve Slušovicích ženy A skončily
na 5. místě, ženy B na 6. místě, muži A na 4. místě,

muži A nad 35 let na 4 místě a muži B nad 35 let na
9
místě.
Již jak každý rok následovalo první kolo požárního
sportu 11. okrsku, kterou letos pořádal SDH Březová
dne 3.6.2017. Prvního kola v požárním sportu se
účastnily naše ženy A, které vybojovaly 3. místo a
naši muži A, kteří skončili na 2. místě, které se jim
povedlo vybojovat jak loni. Naši muži A v ten den
neváhali a vyrazili ještě na Jihovalašskou noční ligu
do
Mirošova.
9.6. muži A se zúčastnili noční soutěže v Leskovci.
Další den 10.6.2017 jsme se po druhé zúčastnili
Pohárové soutěže v Zádveřicích v kategorii nad 35
let, ženy vybojovaly krásné 1. místo a muži bohužel
skončili s uděleným N na posledním místě, protože
jim během útoku upadl koš do kádě. Tento den se
jako každý rok konala i noční soutěž v Zádveřicích,
kde jsme se účastnili v sestavě ženy A, které si
přivezli 4. místo a samozřejmě se zúčastnili i muži A.
25.6.2017 jsme se účastnili celkem dvou soutěží a to:
pohárové soutěže na Veselé, v kategorii nad 35 let
naši muži vybojovali 4. a 5. místo v kategorii muži
naši muži A vyhráli 1. místo a v kategorii žen naše
Ženy A vybojovali 4. místo a ženy B vyhrály 1.
místo. Po skončení soutěže na Veselé, se naši muži
A přesunuli do Valašských příkaz, kde v kategorii
dorost
vyhráli
2.
místo.
1.7. jsme také účastnili Pohárové soutěže na
Hrobicích, v obsazení muži A a ženy A, které
vyhrály 3. místo s časem 21:98s v ten den se naši
muži A ještě účastnili noční soutěže v Horním Lidči.
Další den tj. 2.7.2017 naši muži a ženy se vydali na
další soutěž, a to do Seninky, kde jsme se účastnili
kategorie nad 35 let v kategorii muži a ženy, bohužel
ze Seninky se nám nepovedlo dovést ani jeden pohár.
15.7.2017 se muži A vydali na Jihovalašskou noční
ligu
do
Poteče.
22. 7. 2017 jsme se již tradičně účastnili námi blízké
soutěže v Kašavě, a to družstvo žen A, které vyhrálo
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3. místo s časem 21:52s
a muži A.
4.8.2017 se konala Pohárová soutěž v Lidečku, kde
se
účastnili
naši
muži
A.
5.8.2017 se naši muži A účastnili noční Jihovalašská
liga
ve
Vysokém
poli.
12.8.2017 jsme se účastnili velmi oblíbené pohárové
soutěže nad 35 let na Březové v zastoupení jen
jednoho družstva mužů. Před samotným útokem
muži musí proběhnout štafetou, a splnit úkoly, které
mají na trati. Bohužel naši muži dostali trestné
sekundy za nesplnění úkolu uvázaní uzlu, díky
kterému se už nedokázali umístit na stupínku vítězů.
V ten den naši muži A vyrazili ještě na noční soutěž
do
Tichova.
19.8.2017 se naši muži účastnili posledního kola
noční
Jihovalašské
ligy
ve
Vrběticích.
Naši muži A se v celkovém pořadí na Jihovalašské
noční lize umístili na 34. místě ze 49 družstev mužů.
Náš Sbor se v průběhu roku nevěnoval jen
sportovním
aktivitám:
13. 5. 2017 – účast na brigádě čištění potoka v
Trnavě
27.5.2017 - ZŠ 1. a 2. třída prezentace o práci
dobrovolného hasiče s prohlídkou hasičské zbrojnice
28. 5. 2017 - Pouť v Trnavě otevření stánku s
občerstvením
3. 6. 2017- sběr elektroodpadu po Trnavě, který
celoročně
sbíráme
na
hasičské
zbrojnici
26. 8. 2017 - stánek s občerstvením Barum Czech
Rally Zlín
Co plánujeme:

7. 10. 2017 – Burčákový pochod 2017 NechoryPrušánky
18.11.2017 – Pohodová zábava 2017
5. 12. 2017 – Mikuláš
10. 2. 2018 – Masopustní průvod
10. 2. 2018 – Končinová zábava se skupinou
SKARLET
Pozvánka:

„Chtěli bychom Vás tímto pozvat na Hasičskou
zábavu, která se uskuteční 18. listopadu 2017 od
20.00 hod. K tanci a poslechu bude hrát skupina
KOSOVCI“

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
Bez výjezdu. Pomoc občanům a obecnímu úřadu.
Průběžné proškolení zásahové jednotky.

Před hasičskou zbrojnicí za potokem je
umístěn kontejner, který je již plný pytlů s
pískem pro případné přívalové deště.
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“

Bc. Vlasta Chmelařová

Sportovně střelecký klub Trnava
Začátek sezony kulových zbraní začal druhým
kolem Českého poháru talentované mládeže
(ČPTM), který se konal 1. 7. 2017 v Ostravě, kde
Marek Grebeníček obsadil 6. místo a Jakub Gerych
7. místo. V ten samý den se zde střílela i vzduchová

puška, zde Marek obsadil 2. místo.
Následující víkend se konal závod v Přerově.
Marek Grebeníček na těchto závodech zvítězil ve své
věkové kategorii a Jakub Gerych se umístil na 6.
místě.

Trnavský zpravodaj
Od 1.–8. 8.2017 jsme se účastnili soustředění
pořádané Střediskem vrcholového sportu konaném
v Plzni. Tohle soustředění bylo zaměřeno na nácvik
střelby na elektronické terče, na které se střílí pouze
na vrcholných závodech sezony. Po skončení tohoto
soustředění jsme následující sobotu jeli opět do
Plzně, kde se konalo 3. kolo ČPTM společné pro
Čechy a Moravu, tam v malorážce Marek obsadil 25.
místo a Jakub 33. místo a v disciplíně vzduchová
puška obsadil Marek 5. místo.
Po tomto kole proběhla nominace na finále ČPTM
v Plzni, do kterého se oba naši střelci nominovali.
Na tento vrchol sezony jsme se snažili co nejlépe
připravit, ale vinou nervozity se nám vůbec nedařilo.
V malorážce obsadil Marek 33. místo a Jakub 34.
OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE (ODM) 2017
ODM se uskutečnila 24.–29.6.2017 v Brně na
brněnském
výstavišti.
Organizátorem
byl
Jihomoravský kraj. Olympiády se zúčastnilo celkem
4800 sportovců. Zlínský kraj obsadil 7. místo.
Olympiáda se skládala celkem z 22 druhů sportů.
Za Zlínský kraj reprezentovali sportovní střelbu
následující závodníci:
1. Puška:
Marek Grebeníček, SSK
Trnava
Kateřina Kolková, SSk Březolupy
2. Pistole: Lukáš Kovařík a Dagmar
Dvořáková, SSK Uherský Brod
Trenérský doprovod tvořil Radek Soukup (puška)
a Zbyněk Hrdlička (pistole).
Celkově získal střelecký sport 13 % z celkového
počtu bodů pro Zlínský kraj.
Ze 7. Místa postoupil do finále pistole Lukáš
Kovařík, kde obsadil konečné 2. místo. Marek
Grebeníček postoupil do finále pušky z 5. místa,

místo. Dobře začal pro Marka závod ve vzduchové
pušce, kde byl průběžně druhý, avšak závěr mu
vůbec nevyšel a propadl se na konečné 9. místo.
Konec sezony vyvrcholil Mistrovstvím České
republiky (MČR) konané 10. 9. 2017 opět v Plzni.
Tam se nominovali oba dva závodníci. Střelnice
v Plzni je pro Marka a Kubu zakletá. Ne příliš
dobrými výsledky obsadili 60. a 86. místo.
Tímto sezona kulových zbraní skončila a začala
sezona vzduchovkových zbraní, která vrcholí
v dubnu na MČR.
Případné zájemce rádi uvidíme na naších
trénincích konaných v tělocvičně ZŠ Trnava.
Dále bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu
Trnava a všem příznivcům za jejich podporu.

které následně obhájil. Závodnice Kateřina
Kolková a Dagmar Dvořáková se do finále
nenominovaly. V další disciplíně sportovní střelby,
MIX družstev, se závodníci pušky dostali do finále a
obsadili 7. místo. Závodníci pistole se v této
disciplíně do finále nedostali.
ODM byla výborně zorganizovaná a pro všechny
zúčastněné to byl nezapomenutelný zážitek.
Následně byli závodníci na medailových pozicích
oceněni hejtmanem Zlínského kraje, Jiřím Čunkem.
Tato akce byla motivací pro budoucí olympioniky
České republiky, kteří nás případně budou
reprezentovat na „skutečné“ olympiádě.

Radek Soukup

TJ SOKOL TRNAVA - žáci
Po fotbalové sezoně 2016/17, která byla naše první v
kategorii mladších žáků, jsme skončili s nejmladším
týmem na posledním místě.
Přes prázdniny jsme potrénovali, dorostli a
zesílili.
První zářijovou neděli jsme vyběhli k prvnímu
zápasu nové sezony.
Tento jsme prohráli ale hned ve středu jsme si
spravili chuť na Přílukách a zvítězili 4–1. Další zápas

jsme odehráli doma s Kašavou, kterou jsme
rozstříleli 9–2 za velké podpory domácích fanoušků.
Rád

bych

Vás

pozval

na

další

zápasy.
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Dále máme velkou radost, že se kluci začali
znovu vracet na fotbalové hřiště a chodí rádi
na tréninky, které mají čím dál větší účast čímž se
blížíme ke dvaceti hráčům.
Rádi mezi sebou uvítáme další spoluhráče.
Pro ročník narození 2010 připravil FAČR fotbalový
balíček dárků, který obsahuje fotbalový batoh, dres,
míč, lahev na pití a další. Toto Vám
rád pomohu získat. Stačí jen začít chodit na tréninky,
které probíhají ve středu a v pátek od 16.00 do 17.30
hodin.
Petr Pavelka

Triatlon Trnavský kolík se jako již tradičně konal
první zářijový víkend. I za deštivého počasí jsme u
registrace zapsali celkem 58 závodníků. Nejlepší čas
00:31:28 kašavského rodáka Tomáše Minaříka z roku
2014 překonán nebyl, vítězný čas
letos byl 00:32:31, což je
vzhledem k deštivému počasí
velmi kvalitní čas. Vítězem se stal
Petr Pospíšil z kašavského týmu
Valachybajk
před
Ondřejem
Minaříkem z Držkové, který do
cíle dorazil se ztrátou 18 sekund
na vítěze. Na třetím místě skončil
Vladimír Zicháček z Holešova
s časem 00:34:51. Jako první žena
dorazila do cíle již stálá vítězka
Lucie Javorová z Valachybajk
Kašava. Lucie by mohla dokonce
získat Trnavského kolíka, jelikož
její babička bydlí v Trnavě,
kořeny tedy v naší vesnici má.

Hanáček z Trnavy se stal v 60 letech tím nejstarším a
David Blažek ze Zlína v 6 letech tím nejmladším.
I přes nepřízeň počasí hodnotíme letošní 10.
ročník jako velmi povedený. Deštivé počasí většinou
časy zpomaluje, letos tomu tak nebylo a i na mokrém
terénu závodníci předvedli velmi rychlé časy. Na
startovní čáře přesně v 12:00
hod stanuly všechny kategorie
dohromady a tak závodníci
mohli
po
dlouhé
době
vyzkoušet společný triatlon, ve
většině ročníků jsme závod
rozdělovali na dvě etapy
vzhledem k počtu účastníků.
Poprvé se zázemí přeneslo
do prostor stodoly hned vedle
Pivovaru Vraník, zatopili jsme
v krbu a závodníci se mohli
pěkně v teple osušit a nabrat
síly na regeneraci organismu.
Celým dnem nás provázel
skvělý
moderátor
Martin

V juniorech na prvním místě
skonči David Lavička ze Zlína,
v juniorkách Barbora Píšová ze
Slušovic. V kategorii dětí závodil
nejmladší účastník David Blažek
ze Zlína a ve věku 6 let získal
krásné první místo. V kategorii
starší děti Radovan Kleibl ze
Zlína
s časem
00:49:56.
Absolutním Trnavským kolíkem z Trnavy se stal
pravidelný účastník Marek Kresta. Nezapomeňme i
na nejmladšího a nejstaršího závodníka. Olda

Pášma.
Atmosféra
byla
fantastická, dovoluji si napsat,
že byla jedna z nejlepších
atmosfér za dobu konání
triatlonů.
Na konci jsme vzpomněli
na našeho kamaráda a
spoluzakladatele Trnavského
Kolíka Luďka Vraníka, který
se zúčastnil téměř každého závodu triatlonu
Trnavský kolík. Manželka Luďka, Slávka,
vzpomněla milým slovem na svého manžela a

Trnavský kolík

Trnavský zpravodaj
závěrem pozvala všechny účastníky na závod v roce
2018, který se bude konat v neděli 2. září.
Původním tedy prvotním plánem bylo uspořádat
Triatlon Trnavský kolík pro pravé Trnavské otužilce.
Když si Luděk Vraník, Olda Hanáček, Petr
Zvolenský a Roman Vogeltanz omámení krásným
letním večerem v roce 2007 hecli k organizaci tohoto
závodu, neměli ponětí, že závod bude tak skvěle
obsazován a hodnocen závodníky. Jen nás mrzí, že
jen 9 účastníků bylo z Trnavy a zbytek z okolních

vesnic. Velké poděkování patří týmu Valachybajk
z Kašavy, který bere většinou první místa a
zúčastňuje se již pravidelně každý rok. Proto se na
Vás Trňavani těšíme příští rok u startovní pásky.
Velké poděkování patří organizátorům akce,
zdravotní jednotce, obsluze ve skvělém Pivovaru
Vraník, sponzorům a hlavně všem nadšencům tohoto
sportu, ať již účastníkům či jejich podporám na trati,
kteří dělají tento závod jedinečným.
TEAM Trnavský kolík

Výzva ke shromažďování starých
fotografií Trnavy
Mým Trnavjanům!
V roce 2018 oslaví Trnava 650 let od první
písemné zmínky o obci. Věřím, že tak významné
jubileum zasluhuje, aby na jeho památku vznikl
nějaký upomínkový předmět. Myslím si, že krásný
způsob, jak spojit praktickou věc s historicky
hodnotným obsahem, je kalendář s historickými
fotkami – i když kalendář po roce pozbyde svého
účelu, může se uschovat i nadále jakožto cenná
sbírka vizuálních pamětí na doby obce dávno minulé.
A tak bych rád oslovil a požádal Vás – obyvatele
Trnavy, abyste chvíli svého času věnovali
prohledávání Vašich domácích alb se staršími
fotkami. Mimo to, že tato činnost bývá často velmi
příjemnou, neboť si při ní oživujeme vzpomínky na
dřívější doby, může naše společná snaha při
shromažďování cenných historických fotek vydat
opravdový užitek v podobě kalendáře s fotografiemi,
které zachycují kus dějin naší krásné.dědiny. Velmi

rád bych se ujal úkolu sběru těchto fotografií. Jak
možná již někteří víte, zabývám se již nějaký čas
sbíráním trnavských pamětihodností, které bych chtěl
vydat v knižní podobě. Jejich nedílnou součástí jsou
samozřejmě i fotografie. A tak, kladete-li si otázku,
jaké fotografie jsou cenné, odpovídám – jakékoliv
fotografie krajiny (hor, polí, luk, pastvin, potoka),
staveb i silnice v obci, fotografie, které zachycují
každodenní i sváteční život ve veřejném životě i
v domácím hospodářství – ty všechny mají
vypovídající hodnotu, kterou je potřeba uchovat.
Tudíž pokud by se některé fotografie neužily
v zamýšleném kalendáři, jistě najdou své místo
v knize, na které pracuji.
Vaše vybrané fotografie mi můžete k zapůjčení
předat v průběhu měsíce října osobně po domluvě,
a to buď pomocí telefonního čísla: 730 069 766, nebo
e-mailu: pavelhanulik@seznam.cz. Předem Vám
všem děkuji a věřím, že společnými silami se nám
podaří vytvořit krásné dílo ku připomínce 650. výročí
naší obce.
Pavel Hanulík

V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001
Sb.) bude letos proveden ve vaší obci

Sběr nebezpečných odpadů
z domácností
sobota 7. 10. od 7.30 do 10.40 hod.
Trnava – horní konec–točna
autobusu: 7.30–10.00 hod.
Podkopná Lhota - budova školy:
10.05 – 10.40 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

Trnavský zpravodaj
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 •

(koberce, linolea, kočárky, mísy WC,
umyvadla...)
• odpady zeleně • stavební odpady •
klasický kovový šrot • dřevo •

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.

Základní škola Trnava pořádá
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 9.-13. října
CO: svázaný papír
KDE: dvůr ZŠ, kontejnery
Soutěží každá třída jednotlivě,
Počítáme kg/na jednoho žáka, podzimní i jarní sběrové týdny se sčítají.

24.10.2017 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
8.12.2017 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Společenská kronika
narození:
Lukáš Macík 4/2017
Lucie Čiháková 8/2017
Stanislav Tomšů 9/2017
sňatky:
Simona Machů a Petr Pempuš
Viktor Štěpánek a Veronika Čáňová
Michal Pavelka a Lenka Potůčková
úmrtí:
Marie Strousková 8/2017
Antonín Kubica 9/2017
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