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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

     únor 2017 
 

TTŘŘÍÍKKRRÁÁLLOOVVÁÁ  SSBBÍÍRRKKAA  

Každým rokem se 3 dobrovolníci vydávají 

do ulic a žádají občany o příspěvek pro 

potřebné – na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám 

s dětmi v tísni a jiným potřebným 

skupinám lidí. 

 

V obci Trnávka se od 7.1. do 11.1.2017 vybralo od občanů 

 

 celkem 24.147,- Kč. 

 

Touto cestou děkujeme všem, kteří v této sbírce přispěli. 

 

 

OOBBEECCNNÍÍ  PPLLEESS  

Obec Trnávka a kulturní komise vás co nejsrdečněji zve na 

 

TRADIČNÍ OBECNÍ PLES,  

tentokrát na téma 

„POMALU, ALE JISTĚ“. 

 

Ples se uskuteční v budově sokolovny v Trnávce v sobotu 4.3.2017 od 19:30 hodin. 

K tanci a poslechu zahraje skupina HEC, občerstvení je zajištěno a tombola bude opět 

bohatá!  

Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek s místenkami bude zahájen v pondělí 27.2.2017 na 

Obecním úřadě v Trnávce. 

Jako každým rokem půjde i letos obcí masopustní průvod masek, které 

budou roznášet pozvánky na ples. V sobotu 25.2.2017 přijdeme i k vám!   
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 A CO PŘINESE NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ   

Vážení spoluobčané, 

držíte v rukou první vydání Trnavského občasníku v roce 2017. Protože začátek roku bývá 

obdobím bilancování, dovolte mi krátce se za uplynulým rokem ohlédnout a připomenout 

nejvýznamnější změny v naší obci: 

 Bylo úspěšně ukončeno jednání o směně pozemků se společností Moravan; krátce 

před koncem roku se Obec Trnávka stala majitelem části pozemků v areálu bývalého 

JZD, kde je plánováno zajištění parkování autobusů a vybudování zázemí pro obecní 

pracovní četu. 

 Na místním koupališti proběhla kompletní rekonstrukce budovy kiosku a byla 

vybudována nová pergola. Návštěvníci koupaliště si tak mohli v uplynulé sezóně užít 

mnohem většího komfortu. 

 Ve spolupráci s firmou Matěj agro s.r.o. byl zahájen svoz bio odpadu do nové 

kompostárny v areálu bývalého JZD; občané Trnávky mají nyní možnost likvidace 

neomezeného množství bio odpadu. 

 Bylo schváleno nařízení obce o zákazu podomního prodeje na celém území obce 

Trnávka. 

 Proběhlo výběrové řízení na výstavbu další etapy chodníkového tělesa v úseku od 

zastávky u Dvorka k Jednotě. 

 Byly dokončeny úpravy kolem pomníku padlých v 1. světové válce. 

A co nás čeká v nejbližším období? 

 Jakmile nastanou příhodné klimatické podmínky, bude zahájena výstavba výše 

uvedené části chodníku, termín dokončení je 30.4.2017. 

 Bude ukončena tvorba Územního plánu obce – po veřejném projednání byl ÚP 

postoupen na krajský úřad a přibližně v dubnu by mělo dojít k jeho schválení. 

 Znění kupní smlouvy mezi Obcí Trnávka a Jednotou a.s., jejímž předmětem je 

odkoupení budovy pohostinství, bylo před koncem roku oběma stranami schváleno  

(v poslední fázi se jednání pozdržela z důvodu nutnosti vyřešení přístupu do budovy) 

a v současné době nic nebrání převedení pohostinství do majetku obce. 

 Připravuje se studie na stavební úpravy budovy zámku v Trnávce. 

Věřím, že snad žádnému z občanů Trnávky není lhostejné, co se v naší obci děje. Aby se 

Trnávka i nadále rozvíjela a vzkvétala, nesmíme ve své práci a ve svém úsilí polevit. Máte-li, 

vážení spoluobčané, jakékoliv nápady na zlepšení života v obci, na její zvelebení, úpravy či 

opravy, sdělte nám je prosím. Přivítáme každý podnět. 

          Dalibor Šimečka 

          starosta obce 
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MÍSTNÍ POPLATKY  

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů činí 420,- Kč za osobu. 

Poplatek ze psů činí 120,- Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes starší  

3 měsíců. 

Oba tyto poplatky je nutné uhradit do konce března 2017 buď v hotovosti na Obecním 

úřadě v Trnávce, nebo převodem na účet č. 25929801/0100. Variabilní symbol pro odpady 

je 1340+č.p. (např. Trnávka č.p. 16 – VS 134016), variabilní symbol pro psy 1341+č.p. (např. 

Trnávka č.p. 16 – VS 134116). 

TOPNÁ SEZÓNA  

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že po ukončení topné sezóny (v průběhu března – 

bude upřesněno) si mohou vyzvednout nálepky na popelnice na rok 2017.  

 

OOBBEECCNNĚĚ  ZZÁÁVVAAZZNNÁÁ  VVYYHHLLÁÁŠŠKKAA  ČČ..  11//22001166  

Na svém zasedání dne 20.12.2016 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Roční poplatek zůstává nezměněn ve výši 

420,- Kč a stejně jako každý rok je nutné jej uhradit do konce března, případně ve dvou 

splátkách. 

Náklady na odstraňování komunálního odpadu jsou vysoké a naše obec musí každý rok 

přispívat nemalé částky, protože poplatek vybraný od občanů tyto náklady zdaleka 

nepokryje. V roce 2013 obec přispěla částkou 231.570,- Kč, v roce 2014 to bylo 214.015,- Kč 

a v roce 2015 se jednalo o částku 172.563,- Kč, kterou obec celkové náklady na likvidaci 

odpadů dorovnala.  

Tato částka naštěstí klesá a děje se tak proto, že zodpovědně odpady třídíme – čím dál více. 

Za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů totiž získává obec od firmy EKO-

KOM Praha každoročně zpět do rozpočtu několik desítek tisíc.  

Všem občanům, kteří pravidelně třídí odpad ze svých domácností, pomáhají tak chránit 

životní prostředí a v neposlední řadě také pomáhají snižovat náklady obce na likvidaci 

odpadů, patří velký dík. 

Plné znění vyhlášky najdete na webu obce a na úřední desce. 
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SSTTAATTIISSTTIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  OOBBCCEE  

V obci Trnávka bylo ke dni 31.12.2016 k pobytu trvale přihlášeno 745 obyvatel, z toho 119 

dětí do 15 let a 183 obyvatel starších 60 let. Z celkového počtu je 382 mužů a 363 žen. 

V roce 2016 celkem: 

o narodilo se      5 dětí (3 holky a 2 kluci) 

o zemřeli      4 občané 

o přihlásilo se k trvalému pobytu  19 občanů  

o odhlásilo se z obce    18 občanů 

 

 

 

UUSSNNEESSEENNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 20.12.2016 na 

Obecním úřadě v Trnávce 

Zastupitelstvo obce Trnávka: 

Bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti rady obce, 

Vydává: 

 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu; 

 OZV č. 2/2016 – Požární řád obce Trnávka 

Schvaluje: 

 ověřovatele zápisu pana Václava Podstavka a pana Jiřího Baletku; 

 rozpočtové opatření č. 4/2016. Po úpravě jsou příjmy ve výši 10.614.568,20 Kč, výdaje 

ve výši 16.414.568,20 Kč a třída 8 financování ve výši 5.800.000,- Kč; 

 rozpočet obce na rok 2017; 

 kupní smlouvu na odkoupení parcely č. 845 v k.ú. Trnávka v obci Trnávka o výměře 

354 m2 za navrhovanou cenu 18.800,- Kč 

Souhlasí: 

 s úplatným nabytím pozemku parcely č. 845 o výměře 354 m2 vodní plocha, 

katastrální území obec Trnávka u Nového Jičína. 
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KKOONNTTRROOLLAA  KKOOTTLLŮŮ  ––  JJAAKK  NNEENNAALLEETTĚĚTT  PPOODDVVOODDNNÍÍKKŮŮMM  

Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů 

většiny kotlů na tuhá paliva, policie ČR apeluje především na osoby seniorského věku, aby 

vždy důkladně zvážily, koho vpustí do svého obydlí. 

Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016 

takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž od 

začátku letošního roku může vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností. 

Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou z povinností, obecní 

úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní. 

Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně 

porušuje některou z povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem 

kontroly. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup 

ke kotli, jeho příslušenství a používaným palivům. 

Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se při 

výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průkazem vydaným příslušným kontrolním 

orgánem. V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný úřad, kde si tuto 

osobu můžete snadno prověřit.  

Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první řadě písemně 

upozorní a až poté přistoupí ke kontrole kotle u vás doma. 

Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím nejrůznějších záminek snaží 

vloudit do vašeho obydlí.  

Pro případ neočekávané návštěvy je dobré: 

- Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit, kdo je za dveřmi. 

- Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem. 

- Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterým se kontroloři prokazují. 

- V případě podezření ihned volat linku 158. 

Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného činu, vám poskytne například 

kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje s názvem „Černá 
kronika aneb ze soudních síní“, která v jednotlivých příbězích, vycházejících z reálných 

případů, osvětluje zásady bezpečného chování.  
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DDAAŇŇ  ZZ  NNEEMMOOVVIITTÝÝCCHH  VVĚĚCCÍÍ  

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci 

klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající 

v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím emailu .  

Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně emailem, obdrží každoročně před 

splatností první splátky daně jednu emailovou zprávu na jím určenou emailovou adresu a  

v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf. 

Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem, 

nebude zaslána složenka. 

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení 

daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku . 

Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně emailem, musí vyplnit a podat 

způsobem uvedeným v ustanovení § 71 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí ,  

ve které jednoznačně určí jednu emailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro 

placení daně, a tuto žádost podá místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je 

poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou žádost na každý finanční 

úřad zvlášť. 

Pro zaslání údajů pro placení daně emailem na dané zdaňovací období musí být žádost 

poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. 

Více informací, včetně Žádosti, naleznete na webových stránkách www.financnisprava.cz. 

DŮLEŽITÉ: Jestliže každý rok platíte daň z nemovitých věcí složenkou, kterou obdržíte 

poštou, a nechcete tento způsob měnit, není třeba podávat žádnou žádost.   

 

ZZVVÝÝŠŠEENNÍÍ  MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  MMZZDDYY  AA  DDŮŮCCHHOODDŮŮ  VV  RROOCCEE  22001177  

S novým rokem také přichází novinky v našich předpisech a zákonech. 

Od 1.1.2017 je měsíční minimální mzda zvýšena z původních 9.900,- Kč na 11.000,- Kč. 

Zároveň došlo k navýšení tzv. zaručené hodinové mzdy, která se zvýšila z 58,70 Kč na  

66,- Kč na hodinu. Vykonávané práce jsou rozdělené do 8 skupin podle jejich namáhavosti, 

složitosti a odpovědnosti, pro každou skupinu je stanovena jiná úroveň nejnižší zaručené 

mzdy. 

Současně došlo také k navýšení důchodů. Starobní a invalidní důchody díky valorizaci 

vzrostly od 1.1.2017 průměrně o 308,- Kč měsíčně. 

http://www.financnisprava.cz/
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NNOOVVÉÉ  OOBBČČAANNSSKKÉÉ  PPRRŮŮKKAAZZYY  
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RREECCEEPPTT  MMĚĚSSÍÍCCEE  

 

 

 

 

Podělte se o svůj recept. Baví vás vařit 

a  chcete se naučit něco nového? 

Toužíte se pochlubit svými 

kulinářskými výtvory ostatním? Už 

víte, co uvařit? Nechte se inspirovat 

nebo inspirujte ostatní. Pošlete nám svůj 

oblíbený recept a za otištění 

v Trnavském občasníku získejte 

upomínkové předměty od obce Trnávka. 

 

Recepty posílejte na e-mail: 
ou@trnavka.cz nebo je můžete donést 

osobně na obecní úřad v Trnávce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky obce Trnávka:  

 www.trnavka.cz 

 

 

V případě, že nestihnete hlášení místního rozhlasu, máte možnost si zavolat na telefonní 

ústřednu na tel. č. 721 769 867. Přehraje se vám poslední uskutečněné hlášení (jen vlastní 

hlášení bez znělky a hudebního doprovodu). 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 

 

Cizrna v rajčatové omáčce s vejci v trojobalu 

 
Ingredience: 

7 vajec, z toho 6 pošírovaných neboli ztracených; 75 g 

hladké mouky + 100 g strouhanky; 2 lžíce olivového 

oleje; 1 velká cibule, nakrájená nadrobno; 2 dlouhé 

červené chilli papričky, zbavené semen a nakrájené 

nadrobno; 2 stroužky česneku, utřené; 2x 400g 

konzerva drcených rajčat; špetka cukru; 2x 400g 

konzerva cizrny, scezená a propláchnutá; sůl a čerstvě 

mletý pepř; rostlinný olej na smažení; 150–200 g sýra 

feta, rozdrobeného; rukola a světlý chléb (třeba 

ciabatta) k podávání 
 

Postup: 
1. Jedno syrové vejce prošlehejte v misce. Na dva mělké 

talíře nasypte mouku a strouhanku. Pošírovaná vejce 

obalte postupně v mouce, prošlehaném vejci a 

strouhance. Odložte na talíř vyložený papírovou 

utěrkou a dejte na 20 minut do chladničky. 

2. Mezitím rozehřejte na středním plameni olej v pánvi, 

vsypte cibuli a opečte ji 8 minut doměkka. Přidejte 

chilli a česnek a míchejte, aby se rozvoněly. Vmíchejte 

rajčata, 125ml vody a cukr. Zvolna vařte 5 minut, až 

směs mírně zhoustne. Přidejte cizrnu a za občasného 

zamíchání zvolna vařte 10 minut, do zhoustnutí. Osolte 

a opepřete. 

3. Do čisté hluboké pánve nalijte 4cm vrstvu oleje a 

rozehřejte jej na prudkém ohni. Vejce vyndejte z 

chladničky a smažte je z každé strany minutu, aby byl 

obal křupavý a zlatý a žloutky zůstaly tekuté. Osmažená 

vejce přeneste na talíř vyložený papírovou utěrkou. 

Podávejte s cizrnovou směsí posypanou sýrem, rukolou 

a chlebem. 

 

http://www.trnavka.cz/

