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Velikonoce můžeme vnímat jako příchod jara, anebo si je můžeme spojit s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Vejce symbolizuje úrodnost a představuje nový život, ale také sílu, nesmrtelnost, návrat jara a díky 
skořápce i pocit bezpečí. Jako dárek musí být
červená – barva života.  
V Čechách jsou Velikonoce spojeny především s vítáním jara, kdy se pálí čarodějnice na znamení odchodu 
zimy, ze stejného důvodu se do potoka hází smrtka a o Velikonočním pondě
barevnými pentlemi, vajíčka, zajíčci a v téměř každé domácnosti je stůl ozdoben velikonočním beránkem. 
V dalších zemích se Velikonoce slaví takto:

Itálie - Kněz požehná velikonoční vajíčka, která se pak umístí doprostřed st
nádoby s jídlem. Tradice v Itálii je hlavně jídlo. Na masopustní úterý se jedí pouze palačinky, poté nastává 
sedm týdnů půstu.  
Francie -Ve Francii vyzývají kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou Velikonoc
Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Proto se říká, že odletěly do Říma, aby tam byly požehnány a zpátky se 
vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti, které jim pak hodí z nebes. 
Irsko - Ráno v den Velikonoc se jí vajíčka, aby se tak uzavřel půs
velikonoční koláč, musí zatančit.  
Austrálie - Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii zavřeny, je Velký pátek. V den Velikonoc 
hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční zajíček.
Rusko - Při oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat vajíčka a pak si je 
uvařená dají k velikonočnímu obědu. Také beránek a mazanec v Rusku existuje, pomlázky však ne.
Bulharsko - Den nebo dva před Velikonocemi posílají křesťans
obarvených vajec svým tureckým přátelům, kteří tento dar považují za čest. Posel, který ho předává, je 
tradičně obdarován malou peněžní částkou.
 

 

 

 

2013 / XXIII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Velikonoce můžeme vnímat jako příchod jara, anebo si je můžeme spojit s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
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skořápce i pocit bezpečí. Jako dárek musí být vajíčko plné a omalované. Tradiční a nejvýmluvnější je 

V Čechách jsou Velikonoce spojeny především s vítáním jara, kdy se pálí čarodějnice na znamení odchodu 
zimy, ze stejného důvodu se do potoka hází smrtka a o Velikonočním pondělí přichází ke slovu pomlázka s 
barevnými pentlemi, vajíčka, zajíčci a v téměř každé domácnosti je stůl ozdoben velikonočním beránkem. 
V dalších zemích se Velikonoce slaví takto: 

Kněz požehná velikonoční vajíčka, která se pak umístí doprostřed stolu a okolo nich se rozmístí 
nádoby s jídlem. Tradice v Itálii je hlavně jídlo. Na masopustní úterý se jedí pouze palačinky, poté nastává 

Ve Francii vyzývají kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou Velikonoc
Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Proto se říká, že odletěly do Říma, aby tam byly požehnány a zpátky se 
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Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii zavřeny, je Velký pátek. V den Velikonoc 
hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční zajíček. 

Při oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat vajíčka a pak si je 
uvařená dají k velikonočnímu obědu. Také beránek a mazanec v Rusku existuje, pomlázky však ne.

Den nebo dva před Velikonocemi posílají křesťanské rodiny bochník chleba a 10 
obarvených vajec svým tureckým přátelům, kteří tento dar považují za čest. Posel, který ho předává, je 
tradičně obdarován malou peněžní částkou. 
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Zprávy ze základní školy 

-   Nový  rok jsme začali vystoupením  žáků naší školy, kteří navštěvují    v ZUŠ  hru na  hudební nástroj, na tradičním koncertě 
Trnavské jesličky. První týden v novém roce nám tak rychle utekl a nás čekal již XX. reprezentační ples, na který navázal karneval 
pro děti.  -  Letos  jsme dále rozšířili spolupráci s místní mateřskou školkou a přijali pozvání k návštěvě prvňáčků ve školce a před 
zápisem do první třídy se do základní školy přišli podívat zase předškoláci.  Společně jsme se zúčastnili programu věnovanému 
pro nás neznámému sportu -  musherství (mašérství), což je sport, při kterém dva nebo více psů v postrojích tahají svého 
psovoda – mašéra na speciálních saních nebo na 
řiditelném vozíku.  Sami jsme si jízdu také vyzkoušeli. 
 -  Při zápisu do první třídy jsme zapsali rekordních 25 
dětí, a tak se těšíme, že snad nebude hodně odkladů a 
my budeme mít po letech ve škole „ velkou“  třídu. 
 - Začal plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku. 
-  Žáci II. stupně absolvovali lyžařský výcvikový kurz v RS 
Trnava.  Velký dík patří teda právem  Klubu rodičů, který 
částí výtěžku ze školního plesu tento kurz podpořil. 
 - Probíhá další ročník osvědčeného projektu „Školička“ 
pro předškoláky, aby si  děti v kratších úsecích postupně 
vyzkoušeli, jaké to ve škole je .  
 - Zúčastnili jsme se dějepisné olympiády a výchovného 
koncertu ve Zlíně, recitační soutěže v Kašavě. 
 - Ve druhém pololetí začal svou činnost zdravotnický kroužek – ostatní kroužky úspěšně pokračují ve své činnosti. Jsou to: 
Angličtina hrou pro 1. a  2.ročník, Hra na flétnu pro 1. a 2. ročník, Výtvarný kroužek, Taneční kroužek, Florbal. 
 - Po Velikonocích se bude konat sběr starého papíru. 
 - Besídka ke Dni matek se uskuteční 10.5.2013 – srdečně všechny zveme! 
 - Na školní výlet jedeme do Moravského krasu,  kde  navštívíme Punkevní jeskyně a propast Macochu. 
 - Vyřazení deváťáků bude doprovázeno vystoupením skupiny Réva a školní rok slavnostně a zábavně ukončíme rozdáním 
vysvědčení na školním hřišti se zábavným programem.  
- Na prázdniny je připraven  tábor pro všechny děti od 6 do 15 let, který se bude konat od 21.7. do 31.7. 2013 v rekreačním 
středisku Královec. Přihlášky a podrobnější informace včetně fotogalerie z minulých táborů jsou na stránkách školy –  zs.trnava.cz  
– a v kanceláři školy. 
 Základní škola přeje vám všem VESELÉ VELIKONOCE! 

 

    
Děkujeme sponzorům, obecnímu úřadu Trnava a Všem co jakkoli pomohli a přispěli na zdárné uskutečnění XX. ročníku 
Reprezentačního plesu a dětského karnevalu.  
Výdělek z těchto akcí bude použit pro děti Naší školy.  
První touto akcí byl lyžařský kurz 18.-22.2.2013 kde klub rodičů dofinancoval náklady spojené s kurzem. Poděkování patří 
středisku RS Trnava, panu Balůskovi, paní učitelce Staroveské a Bartíkové za dozor, přepravu a vedení dětí. 

           Eva Vajďáková 

Zprávičky z trnavské školičky 
,,Sluníčko už pěkně rozehřálo led a sníh, 

sněženka nám z trávy mává, ptáčci zpívají ve větvích. 
Vyjdeme si na procházku, na hřišti si budeme hrát, 
z písku hrady postavíme, ahoj jaro, pojď si hrát!“ 

Krásnou jarní básničkou Vás zase po nějakém čase zdravíme z naší mateřské školy. I když paní zima se opravdu ještě snaží 
vystrkovat zoubky,  v ,,naší chaloupce“ se pomalu, ale jistě chystáme na příchod jara a s ním spojené velikonoční svátky. Ale než 
se dostanu k tomu, co všechno na nás čeká, vrátím se o pár týdnů zpět a ráda Vám sdělím, co vše jsme s dětmi v mateřské škole 
prožili. 
Zimní měsíce jsou každoročně bohaté na různé akce a dobrodružství. Velmi nás potěšila návštěva dětí z první třídy základní školy 
spolu s paní ředitelkou. Děti si rády zavzpomínaly na dny prožité v MŠ a my jsme si s paní ředitelkou navzájem předaly informace 
o tom, na co všechno by se měli budoucí prvňáčci a jejich rodiče připravit. S radostí jsme využili nabídku pana Vraníka na exkurzi 



TrnavskTrnavskTrnavskTrnavskýýýý    zpravodajzpravodajzpravodajzpravodaj    
 
do místní pekárny, za kterou upřímně děkujeme. Předškolní děti si na vlastní kůži vyzkoušely práci pekařů a hotové výrobky, 
které se opravdu povedly, posléze ochutnaly všechny děti ze školky. Vánočního tvořivého odpoledne se opět zúčastnilo mnoho 
rodičů, kteří si v předvánočním shonu našli na svoje děti čas a strávili s nimi příjemné chvilky při kreativních činnostech, 
obohacené krátkým vánočním vystoupením našich dětí. Závěr roku nám zpříjemnily děti ze ZUŠ s pobočkou v Trnavě. Jejich 
umění ovládat hudební nástroje nás opravdu dojalo a děti měly krásný předvánoční zážitek. 

Vánoční prázdniny utekly rychle a na nás čekalo spousta dalších překvapení. Děti, které se chystaly 21.1.2013 k zápisu do ZŠ, 
navštívily společně s paní učitelkou ,, velkou školu“, seznámily se s budovou, třídami, tělocvičnou a vyzkoušely si opravdové 
školní lavice. Na některých jsme pozorovali rozpaky a trochu strachu z neznámého, ale většina předškoláků se do velké školy těší. 
Se základní školou dále  spolupracujeme na projektu ,, Školička“, určený  právě pro budoucí prvňáčky. Jednou v měsíci se děti 
z MŠ setkávají s paní ředitelkou ve škole a ta se je snaží seznámit se vším, co je čeká. 

Výčet všeho, co jsme prožili je opravdu velký – 
pohádková představení, karnevalový týden, tradiční 
dopolední  EVVO vycházky do přírody, návštěva mushera 
se psím spřežením a s opravdovou jízdou na polárních 
saních, malování ve sněhu – to vše přispívá a obohacuje 
výchovně - vzdělávací práci v naší školce.  A na co se 
těšíme v nejbližší době? Opět se podíváme do Vizovic na 
divadelní představení, s rodiči prožijeme odpoledne při 
velikonočním tvoření, pojedeme do zábavního centra 
Galaxie ve Zlíně a v neposlední řadě netrpělivě čekáme 
na nové děti, které se přijdou 30. dubna 2013 od 12:00 
do 17:00 hod. do MŠ zapsat. Tento den bude také ,, 
Dnem otevřených dveří“ pro všechny lidičky, kteří budou 
chtít naší školičku navštívit. 

Přeji krásné a pohodové jarní dny.                      
   

            Marcela Hanulíková a kolektiv MŠ Trnava 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Milí přátelé, 
postní doba nás přivedla ke Svatému Týdnu, kdy jsme prožívali události, které jsou trochu smutné. Tento čas před naše oči staví 
lidskou krutost, která dokázala odsoudit nevinného člověka k velmi bolestivé smrti a k odchodu z tohoto světa. Jistě chápeme, že 
křížová cesta a samotné utrpení na kříži přináší nesmírnou bolest odsouzenému. Římané takto běžně popravovali barbary, kteří 
se stavěli proti jejich pořádku.  
Po smutném prožitku však přichází radost ze vzkříšení Našeho Pána. Tak jako nebylo snadné pro apoštoly přijmout skutečnost 
krutého konce jejich Mistra, podobně tomu bylo s přijetím zprávy o jeho Vzkříšení. Zde vidíme velkou moudrost Boží. Vzkříšený 
Ježíš se zjevuje postupně. Z počátku jenom ženám. První byla Marie Magdalská, která plná smutku jde ke hrobu, kde bylo 
položeno mrtvé tělo Mistra. Poté, co zjistí, že hrob je otevřený a prázdný, dá se do pláče. Hledá Ježíše mezi mrtvými. Nemůže 
poznat Toho, kdo ji oslovil a ptá se po příčině jejich slz. Marie ho pokládá za zahradníka a podezírá ho, že odnesl Pánovo tělo 
z hrobu. Na svou otázku kam ho položil, dostává nečekanou odpověď. Mistr ji oslovuje jménem, jak měl dříve ve zvyku. „Marie“! 
Ona se odvrací od hrobu a poznává, že se setkala s živým Ježíšem. On ji posílá k učedníkům, aby jim zvěstovala velkou radost o 
jeho zmrtvýchvstání. Marie má po tomto setkání dostatek síly. Jde za apoštoly a říká: „Viděla jsem Pána.“ 
I jiné ženy dostaly podobné poslání a tak se ústním podáním dostala informace k těm, kteří jenom postupně přijímali tuto 
skutečnost. Nedivíme se jejich rozpakům. Také dva učedníci na cestě do Emauz nemohli hned poznat Ježíše a ani přijmout 
radostnou zprávu o Vzkříšení. Při jeho vysvětlování posvátných textů o Mesiáši, si všimli, že jim hořelo srdce a otevírala se jejich 
mysl, aby chápali. Poznali ho při lámání chleba a pak se jim ztratil z očí. Ani dnes není snadné pro mnohé lidi uvěřit ve 
skutečnosti, které apoštolové prožili během následujících dní. Oni se opakovaně setkávali se Vzkříšeným Mistrem. Všimli si, že 
jeho tělo je jiné. Říkáme, že má Tělo oslavené, které nepodléhá přírodním zákonům. Je zcela ovládáno duchem.   
Abychom během celé velikonoční doby promýšleli, rozjímali a vírou přijímali tyto skutečnosti, k tomu Vám všem žehná a dar víry 
vyprošuje                    
                 otec Emil. 
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Sv. Cyril a Metoděj 1150 let – Cyrilometodějské jubileum 

Rok 2013 je pro Českou republiku ve znamení velkého výročí. Uplyne 
1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu. Poutní místo Velehrad je národní, duchovní, kulturní i 
vzdělávací kolébkou našeho národa. Přípravy na cyrilometodějské 
jubileum byly zahájeny v květnu 2012 v Římě. V České republice začaly 
oslavy  v den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů na 
Velehradě a pokračují Setkáním kultur v Mikulčicích 24. – 26. Května 
2013. Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. – 5. Července 2013 
v rámci státního svátku ČR již tradičním projektem Dny lidí dobré vůle. 
Než se tak ale stane, čeká nás velké množství projektů – výstavy, 
konference, přednášky, semináře, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní 
programy pro děti a mládež, soutěže a řada dalšího. 
Cyrilometodějské oslavy se konají pod záštitami:  
Kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského;  Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, předsedy Národní 
komise k přípravě cyrilometodějského jubilea;  Vladyky Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolity Pravoslavné církve 
v českých zemích a na Slovensku;  RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády ČR;  Milana Štěcha, předsedy Senátu PČR;  Miroslavy 
Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR;  Mgr. Aleny Hanákové, ministryně kultury ČR;  prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., 
LL.M., ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR;  Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí ČR;  prof. Ing. Jiřího 
Drahoše, DrSc.,dr.h.c., předsedy Akademie věd ČR;  MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje;  Ing. Jiřího Rozbořila, 
hejtmana Olomouckého kraje;  JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje;  prof.RNDr. Václava Hampla, DrSC., 
rektora Univerzity Karlovy v Praze;  Doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity; prof. RNDr. Miroslava 
Mašláně CSc., rektora Univerzity Palackého v Olomouci 
_________________________________________________________________________________________________________ 

V měsíci březnu schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na rok 2013. 
Daňové příjmy se samozřejmě nedají přesně určit,  kolik stát vybere na daních právnických osob, DPH, dani ze závislé činnosti 
atd., můžeme skutečně jenom odhadovat. 
Ve výdajové části rozpočtu je počítáno s pravidelnými náklady, které jsou nezbytné pro chod obecního úřadu, obce, základní i 
mateřské školy apod. 
Mimo tyto nutné výdaje plánujeme v letošním roce opravu tělocvičny u základní školy, což bude velká investice. Dále vyměníme 
podlahovou krytinu v přízemí školy  a v horní třídě mateřské školy, do obou škol zakoupíme nové šatní skříňky. Demografický 
vývoj ukazuje, že do školy v následujících 6-ti letech přijdou silnější ročníky. Vypadá to, že se snad obec nebude vylidňovat, 
naopak staví se v obci nové domy a je zájem i o koupi starších nemovitostí.  
Ze SFŽP máme přislíbenu dotaci do lesa na nákup malotraktoru včetně příslušenství – radlice, vlečka, rozmetadlo, což bychom 
mohli využívat i v zimním období.    
Opravíme některé místní komunikace a rádi bychom vykoupili pozemky na plánované fotbalové hřiště pod obcí. Už před třemi 
lety nám vyšli zastupitelé Slušovic vstříc a dohodli jsme se na změně hranice katastru, abychom získali pozemky vhodné pro 
sportoviště. Změnili jsme také v územním plánu využití této lokality. Tyto pozemky budou těžko sloužit k jiným než zemědělským 
účelům a nebo na stavbu sportoviště, protože zde prochází vysokotlak plynu a musí se dodržet ochranné pásmo. Zájem o koupi 
z naší strany je velký, bude záležet na vlastnících, zda budou s prodejem souhlasit. Stávající fotbalové hřiště je v majetku 
Sportovních klubů Podkopná Lhota a každý rok platíme za nájem a údržbu částku přes 50 tis. Kč.  
Vždy se dá udělat něco víc a nebo jinak. Před nedávnem jsme třeba řešili rekonstrukci zahrady u mateřské školy. Vybudovat za 
milion a nebo třičtvrtě milionu u školky umělou přírodu, kde by si děti hrály v blátíčku a skotačily na povalených kmenech stromů 
a paní učitelky v pracovní době okopávaly zeleninové záhonky, se mi nezdálo to nejlepší. Zvláště v Trnavě, která je obklopena 
lesy, kopci, poli a není problém s dětmi do skutečné přírody kdykoliv vyjít. A už vůbec jsem si nedovedla představit, co by s tou 
zahradou bylo v době prázdnin.  
Naopak bych ocenila, kdyby se více mladých v obci mohlo věnovat třeba včelařství a nebo myslivosti. Už léta máme nevyužitou 
školní zahradu. Ale najít někoho ochotného věnovat se mladým ve svém volném čase, je problém. Každý má dost své práce a 
starostí o rodinu, dům, zahradu. Také je na zvážení, jestli by ze strany mladých o takové kroužky zájem byl. I když sedět pouze u 
počítače a žít ve virtuální realitě, se také nedá.  
Chtěla bych moc poděkovat a ocenit práci všech, kteří se ve svém volnu věnují činnosti v SDH, střeleckém kroužku, fotbalu, 
lyžařském klubu, ale i klubu rodičů a důchodců. Děkuji také paní knihovnici, která se stará o trnavské čtenáře více než 30 let. A 
přesto, že si před nedávnem někteří mysleli, že knihy  zcela  vytěsní  počítače, CD, DVD a jiné nosiče, pořád je dost těch, kteří si 
rádi dobrou knížku přečtou. 
Hezké velikonoční svátky a jaro nejen v kalendáři vám všem přeje  

                                                                                                                          Bořutová Marie 



Z Á P I S z veřejného  zasedání Obecního 

zastupitelstva v Trnavě, které se konalo dne 13.02.2013 
Obecní zastupitelstvo: 
- schválilo pronájem pozemků firmě Mamian a to 1,046 ha. 
Záměr byl vyvěšen v termínu 29.1. až 13.2.2013 
Pro:7                                                             Proti : 0 
- schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek 
3101/1 o rozloze 26 m2. Stavba horní konec obce. Záměr 
vyvěšen v termínu 29.1. až 13.2.2013. 
Pro:7                                                            Proti: 0 
- souhlasí s poskytnutím obecních pozemků  Honebnímu 
společenstvu Trnava – Vrchy  pro honitbu. Záměr byl 
vyvěšen od 29.01.2013 do 13.02.2013. A zároveň souhlasí 
s prodloužením členství, jak bylo uvedeno v zápise zast. ze 
dne 29.11.2012. 
Pro: 7                                                            Proti: 0 
- souhlasí s podpisem přílohy č. 01/2013 ke smlouvě o 
servisu a provozování TKR s firmou Satturn Holešov, spol. 
s r.o. Cena za jednu přípojku 98,10 Kč + DPH.  
Od 1.3. 2013 bude znovu zprovozněn program Discovery. 
Dále obec rozšíří programovou skladu HPS o program Prima 
Zoom.  
Pro: 7                                                            Proti: 0 
- souhlasí s prodloužením nájmu v obecním bytě na MŠ 
Trnava panu Hynčicovi Romanovi do 31.1.2014. 
Pro: 7                                                             Proti: 0 
- nebude reagovat na nabídku Financí Zlín o odkoupení akcií 
ve vlastniství Obce Trnava. 
Pro  : 7                                                           Proti : 0 
- souhlasí s ujednáním, že úroky z půjčky, která byla 
poskytnuta MAS Vizovicko a Slušovicko budou vyřešeny 
jednorázově při ukončení smluvního vztahu. 
Pro: 7                                                               Proti: 0 
- souhlasí s projektovou dokumentací na opravu tělocvičny 
u ZŠ v Trnavě a také s proplacením faktury za zpracování 
této dokumentace. 
Pro: 7                                                               Proti: 0 
- souhlasí s předloženým projektem „Zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 
města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina. Obec 
dofinancuje 10 % skutečných nákladů týkajících se obce 
Trnava.  
Pro: 7                                                                  Proti: 0 
- Na základě Rozhodnutí ministra financí ze dne 14.11.2012 
čj. MF-99332/2012/26-262 o prominutí části správního 
poplatku z tombol, se zastupitelstvo obce usneslo o 
prodloužení prominutí správního poplatku z tombol 

konaných při kulturních a sportovních akcích na území obce 
občanskými sdruženími a spolky občanů Trnavy. Usnesení č. 
4/2012 bylo přijato na zasedání OZ dne 13.2.2012. Platnost 
se prodlužuje do 31.12.2013.  
Pro: 7                                                                  Proti: 0 
- rozhodlo, že v letošním roce bude provedena výměna 
podlahy v MŠ – horní třída a ZŠ – chodba se šatnami 
v přízemí budovy. Dále obec zakoupí šatní skříňky pro děti 
jak v MŠ, tak v ZŠ Trnava.  Z rozpočtu obec uvolní částku cca 
700 tis. Kč. 
Pro:  7                                                                  Proti: 0 
- vzalo na vědomí zpracovanou územní studii – lokalita BI 16 
v lokalitě pod Podkopnou Lhotou. Dle této studie je možné 
v této části obce postavit  až 34 rodinných domů. 
Pro: 7                                                                   Proti: 0 
- projednalo průjezd obcí  vozů Rallye Kopná v sobotu 
11.5.2013. 
Pro: 4          Proti: 3 – Bořutová,  Březíková,  Ing. Chmelař 
Konání Rallye Kopná nebylo schváleno. Je potřeba, aby 
souhlasila nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce. 
- projednalo dopis z KÚ ZK ohledně možné změny v Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Pravidla byla 
schválena dne 31.8.2005.Obec o změnu požádá.  
Pro: 7                                                                        Proti: 0 
- projednalo návrh a schválilo zvýšení ročního příspěvku 
MAS VAS a DOS Mikroregion Slušovicko na léta 2013 a 2014 
v celkové  výši 50,- Kč na občana a rok.  
Pro: 7                                                                        Proti: 0 
- Starostka informovala přítomné o povinnosti nechat 
vypracovat Průkaz energetické náročnosti budov. Od 
1.7.2013 musí mít tento průkaz budovy v majetku obce o 
ploše větší než  500 m2, od 1.1.2015 budovy o ploše větší 
než 250 m2. Při prodeji bytu nebo domu je povinnost mít 
tento průkaz již od 1.1.2013. 
 - Od  28.3.2013 přestává Ministerstvo kultury přispívat na 
veřejný internet v knihovnách.  
- Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 359/1999 
Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Příslušnost 
k rozhodování o uložení výchovných opatření se přenáší 
z obecních úřadů na obce s rozšířenou působností, tj. u nás 
na MěstÚ Vizovice. 
-  K datu 31.3.2013 musí mít všechny obce zřízeny účty u 
České národní banky – novela zákona č. 218/2000 Sb. Na 
tyto účty budou zasílány dotace ze státních a Národních 
fondů apod.  a příjmy výnosů daní nebo podílu na nich. 
Pokud bude obec požadovat zasílání výnosů z daní na jiný 
účet, musí písemně požádat o výjimku.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Sportovně střelecký klub Trnava 

Sportovně střeleckému klubu v současné době vrcholí sezona ve střelbě ze vzduchových zbraní.  
Dne 16.2. jsme se zúčastnili otevřeného přeboru Moravsko-Slezského kraje v Neplachovicích .  
Tam jsme se umístili následovně :  
Daniel Bečica na 6.  místě , Jan Hanulík na 7. místě v kategorii do 12 let . Zdeněk Matulík na 6. místě a Martin Vrána na 8. 
v kategorii do 14 let .  
Dne 9.3. vrcholilo finále 3. kolem Tradix capu v Březolupech , Dan Běčica skončil po dvou kolech a finálovém kole na 4. místě a 
Martin Vrána na 10. místě.  
Současně taky probíhá Krajská liga mládeže, kde po třech kolech je v průběžném pořadí Jan Hanulík na 4. Místě, Dan Bečica na 7. 
místě a  Zdeněk Matulík na 10. místě. Do Finále zbývají ještě 2 kola , jedno v Uherském Ostrohu a finále se bude konat v Nivnici.  
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Nejdůležitější závody nás teprve čekají , dne 6.dubna se uskuteční MČR mládeže v Plzni , kde jsme zaslali jednu nominaci a 
doposud čekáme na potvrzení . Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim svěřencům , lidem co nám fandí a v neposlední řadě 
Obecnímu úřadu za podporu .  

   Za SSK Trnava : Radek Soukup 

Zpráva z činnosti SDH Trnava 
Rok 2013 jsme zahájili výroční schůzi, která se konala 4.1.2013 na obecním úřadě v Trnavě na které se účastnili jak členové 
našeho sboru s paní starostkou naší obce, tak i členové hasičských sborů z 11. okrsku. 
Zhodnotili jsme činnost roku 2012, kterou jsme shledali velmi úspěšnou a zároveň jsme naplánovali činnost na rok 2013. 
V průběhu schůze byla udělena starostou sboru čestná uznání řadě našim členům, kteří si toto uznání určitě zaslouží, protože 
tuto činnost vykonávají ve svém volném čase, a když je potřeba pomoc bližnímu svému tak jsou nápomocní. 

Rádi bychom Vás obeznámili z funkcionářů, kteří nadále zastávají tyto funkce pro rok 2013: 
Starosta – Gargulák Oldřich, Jednatel, zástupce starosty – Matúšů Radek, Velitel zásahového týmu – Zbranek Pavel,  
Zástupce velitele zás. Týmu - Soukup Radek, Strojník, vedoucí mužů – Březík Zdeněk, Vedoucí žen – Chmelařová Vlasta,  
Vedoucí mládeže – Vajďáková Eva, Vedoucí mládeže – Srovnal Miroslav, Hospodář  - Řezník Roman, Zdravotník – Šlahařová 
Andrea, Účetní – Březíková Helena, Kronikář – Březíková Denisa, Kulturní referent - Březíková Veronika, Členové výboru – 
Šlahařová Gabriela, Chmelař Zdeněk, Mozga Viktor, Soukup Marek, Srovnal Jožka 

Jako každý rok jsme nasadili veliké tempo přípravou na končiny, které započaly před obecním úřadem, kdy paní starostka nám 
udělila povolení k průvodu po naší obci. Končiny byly zakončeny zábavou ze skupinou FOCUS, bylo i půlnoční překvapení na, 
které jsme netrpělivě čekali. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na této akce a hlavně těm, kteří nám otevřeli dveře a připravili něco dobrého na 
zahřátí. 
Děkujeme a těšíme se na příští masopustní průvod 2014. ☺☺☺☺ 

 

Začátkem měsíce dubna plánujeme velký jarní úklid hasičské zbrojnice, a přípravu techniky na sportovní soutěže, na které se již 
připravujeme každé úterý v tělocvičně základní školy. 
„Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce základní školy za možnost chodit trénovat do tělocvičny.“ 
Jako již tradičně plánujeme cestu na jubilejní XX. Mezinárodní hasičskou pouť na Sv. Hostýn, která proběhne v soboru 
27.4.2013. 
V letošním roce nás čeká několik soutěží, které již tradičně začnou soutěží I. kola požárního sportu 11. okrsku, který letos pořádá 
město Slušovice. Rádi bychom se zúčastnili všech soutěží 11. okrsku, přičemž plánujeme řadu nočních soutěží v Loučce, Kašavě i 
v Tučapech a samozřejmě účast na setkání Trnav. Soutěží se účastní nejen družstvo mužů ale i ženy. Účastnit se těchto soutěží 
znamená i trénovat, je to náročné, neboť najít čas, kdy mají všichni volno, není vůbec jednoduché. 
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   „Pokud by měl někdo zájem se přidat mezi nás, tak bez váhání se ozvěte a přijděte mezi nás.“ 

V průběhu roku máme naplánované školení zásahové jednotky, pravidelnou údržbu techniky. Dále máme v plánu stánek 
s občerstvením při příležitosti poutě přímo u kolotočů, uspořádaní Hodové zábavy. 
„Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům za účast na trénincích, soutěžích při organizaci zábavných akcí a hlavně když je 
potřeba pomoci bližnímu svému.“ 

Vlasta Chmelařová 

 

 

 

Rok 2013 pro děti začal ve slavnostním duchu, všechny byly poznány na výroční Valnou hromadu, kde byly představeny a 
předány odznaky odbornosti, které získali v roce 2012.  
Přípravou Masopustního průvodu a nácvikem vystoupení na Končinovou zábavu nám zabralo spoustu času. Všechno se 
připravovalo, ladilo a postupem času se hromadila radost a trošičku i nervóza na blížící se datum, kdy děti mohly na vesnici. 
„Fašanky, Turice, Velké noc přijde, 
kdo nemá kožůška zima mu bude!“ 
…a tak tomu bylo i ve skutečnosti 9.2.2013 při Masopustním průvodu. Od ranních hodin do pozdního odpoledne. Letošní rok byl 
mimořádně chladný, kdo neměl masku s „kožůškem“ tak opravdu zažil zimu. Připravené teplé čaje a občerstvení nás  
rozehřívalo. Děkujeme Všem co nás přijali s otevřenou náručí a pohostinností. Průvodu se účastnilo 19 mladých hasičů. 
Večerní vystoupení bylo hlučnějšího rázu , děti hrály na Vše co se našlo. Vystoupení klaplo a děti byly rozvezeny po dlouhém a 
náročném dnu domů. Všem patří velká poklona , že zvládly tento náročný den. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2013 proběhly zkoušky odbornosti v Zádveřicích do řad   mladých hasičů přibylo 8 držitelů odznaku odbornosti.  
PREVENTISTA   – Zdeněk Matulík, Martin Vrána,   STROJNÍK     Matěj Polášek, Daniel Rafaja, CVIČITEL –     Terka Gerychová, 
Kamila Kozubíková, VELITEL        Dominika Polášková, Jiří Vajďák. Všem BLAHOPŘEJEME !!! 
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Rok se rozjíždí a nás čekají plánované akce: 30.3. Štípský beránek, 1.5. Bohuslavice, 18.-19.5. plamen Otrokovice,  
15.6. Zádveřice, 22.6. Želechovice, 29.6.Veselá,6.7. Hrobice,  12.-13.7. tradiční dvoudenní výšlap na sv.Hostýn - pozvání pro 
všechny ,  20.7. Provodov, mezi tím budou brigády na zbrojnici, úprava nového místa na tréninky a plánovaný výlet na hvězdárnu 
Zlín. 
V měsíci dubnu bude probíhat  nábor do mladého hasiče – přihlásit se můžou všichni od 6 do15 let. Kontaktovat nás můžete 
telefonicky nebo osobně dojít na zbrojnici kde se každý čtvrtek scházíme od 15:00 do 18:00.  
sdhtrnava@email.cz, 739 666 817 Vajďáková Eva, 728 883 544 Březíková Helena 
Děkujeme všem co nám pomáhají s dětmi a údržbou jejich techniky!!                     

 Eva Vajďáková 

_________________________________________________________________________________________________________ 

MATRIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český červený kříž uděluje  zlatou madaili prof. MUDr. J. Jánského  
dárci krve panu Pavlovi Bečicovi,  bytem Trnava 111,   
za dovršení 40 bezplatných odběrů. 
Obecní úřad  mu tímto vyslovuje poděkování a velké uznání. 
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Narození:Narození:Narození:Narození:                                                                         

Jurášková Adéla  14.9.2012 č.p. 156 

Reisnerová Vendula 21.1.2013 č.p. 300 

Tomečková Viktorie 7.2. 2013 č.p.   76    

 

Úmrtí:Úmrtí:Úmrtí:Úmrtí:    

Škrabanová Marie 22.12.2012 č.p. 6 

Výskalová Marie  3.1.2013 č.p. 268 

Kovařčíková Ludmila 6.2.2013 č.p. 183 

Macová Jarmila  26.2.2013 č.p. 115 

Slavík Jan  18.3.20113 č.p. 329    

Plánované akce: 

8.-15.4. 2013 Sběr starého papíru 

20.4.2013 Sběr železného odpadu 

4.5.2013 Vítání občánků 

10.5.2013 Besídka ke Dni matek 

26.5.2013 Pouť u kapličky na Papradné  

2.6.2013 Trnavská pouť 

15.6.2013 Po stopách Loupežníka Píšťalky VI. Ročník 

 


