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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

  listopad 2015 
                

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

 

Kulturní komise obce Trnávka zve 

všechny své spoluobčany na tradiční 

akci s názvem „Rozsvícení 

vánočního stromu“, která se 

uskuteční první adventní neděli 29. 

11. 2015 v 15.00 hodin u zámku 

v Trnávce.  

 

Vystoupí děti z Mateřské školy v Kateřinicích, 

žáci ze Základní školy v Trnávce a také vystoupí 

cimbálovka Tragač z Brušperku. Bude připraven vánoční jarmark, živý 

betlém a občerstvení bude zajištěno. 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Kulturní komise obce Trnávka připravuje pro děti v sobotu 5. 12. 2015 

Mikulášskou nadílku s roznáškou po domech. 

Zájemci o tuto tradici z řad našich občanů mohou přihlásit své dítě, které 

letos dovršilo maximálně 10 let věku, za symbolický poplatek 50 Kč osobně 

na Obecním úřadu v Trnávce, a to nejpozději do 30. 11. 2015. Přihlášené dítě 

s trvalým pobytem v obci obdrží od obce Trnávka mikulášský balíček. 

Obsah: 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 11. 6. 

2015 na Obecním úřadu v Trnávce 

Zastupitelstvo obce Trnávka: 

Bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce; 

 Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru kontroly o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnávka za rok 2014. 

 Zápis z 1. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. 1. 2015. 

 Zápis z 2. jednání kontrolního výboru konaného dne 30. 1. 2015. 

 Zápis z 3. jednání kontrolního výboru konaného dne 11. 3. 2015. 

 Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru konaného dne 3. 6. 2015. 

 Zprávu kontrolního výboru k závěrečnému účtu obce za rok 2014. 

 Zápis z 1. jednání finančního výboru konaného dne 19. 12. 2014. 

 Zápis z 2. jednání finančního výboru konaného dne 16. 3. 2015. 

 Zápis z 3. jednání finančního výboru konaného dne 5. 6. 2015. 

 Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí 

Regionu Poodří, konaného dne 22. 12. 2014 v kanceláři Regionu 

Poodří. 

 Informaci o průběhu projednávání „Návrhu zadání Územního plánu 

Trnávky“ ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy. 

 

Schvaluje: 

 Ověřovatele zápisu pana Jiřího Baletku a pana Petra Beránka; 

 Účetní závěrku k 31. 12. 2014 a zároveň v souladu s vyhláškou č. 

220/2013 Sb., posoudilo podklady k účetní závěrce ve smyslu § 13, 

odst. 1 vyhlášky s tím, že nejsou předpoklady a nebyly zjištěny žádné 

okolnosti, že by účetní závěrka obce k 31. 12. 2014 nebyla úplná a 

průkazná. Rovněž nebyla vyhodnocena předvídatelná rizika a ztráty. 

Společně s výkazy, tj. Rozvaha k 31. 12. 2014, Výkaz zisku a ztráty 

k 31. 12. 2014 a přílohy k účetní závěrce k 31. 12. 2014 byly 

předloženy k projednání následující písemnosti, které tvoří nedílnou 

součást účetní závěrky k 31. 12. 2014: 

o Inventarizační zpráva k 31. 12. 2014 
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o Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnávka za 

rok 2014 

o Zápisy z jednání kontrolního výboru konaných dne 28. 4. 2014, 

2. 6. 2014, 1. 9. 2014 

 Závěrečný účet obce Trnávka za rok 2014 a souhlasí s celoročním 

hospodařením obce Trnávka za rok 2014 a to bez výhrad; 

 Hospodaření Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková 

organizace za rok 2014. 

 Rozpočtové opatření obce č. 1/2015. Po úpravě jsou příjmy ve výši 

6.976.320,- Kč, výdaje ve výši 12.376.320,- Kč a třída 8 financování ve 

výši 5.400.000,- Kč. 

 Dle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, „zadání 

Územního plánu Trnávky“. 

 Úhradu nákladů za Obec Trnávka ve výši 168.777,- Kč za „Varovný 

protipovodňový systém pro obce v mikroregionu Poodří“, nositeli 

projektu Obci Petřvald n/M. 

 Záměr k bezplatnému převzetí do trvalého vlastnictví nemovitý 

majetek ve vlastnictví Sokol Trnávka ČOS, Trnávka 136, 742 61. 

 

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 10. 9. 

2015 na Obecním úřadu v Trnávce  

Zastupitelstvo obce Trnávka: 

Bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce; 

 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2014 

a výsledek přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014. 

 Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí 

Regionu Poodří, konaného dne 18. 6. 2015 v kanceláři Regionu Poodří. 

 Čerpání rozpočtu obce k 31. 7. 2015. 

 Informace starosty obce k plnění plánu úkolů 2015. 

 Smlouvu o dílo podepsanou mezi Obcí Trnávka a JANKOSTAV s. r. o., 

číslo smlouvy zhotovitele: 3899/2015/427, ze dne 3. 8. 2015. 
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Posoudilo: 

 Ve smyslu § 13, odst. 1 vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 

předběžně posoudilo mezitimní účetní závěrku obce k datu 30. 6. 2015 

s tím, že nejsou předpoklady, že by účetní závěrka nebyla úplná, 

průkazná a nebyly zjištěné předvídatelné rizika a ztráty. 

 

Schvaluje: 

 Ověřovatele zápisu pana Luboše Demla a pana Václava Podstavka. 

 Rozpočtové opatření obce č. 2/2015. Po úpravě jsou příjmy ve výši 

10.728.000,- Kč, výdaje ve výši 16.128.000,- Kč a třída 8 financování ve 

výši 5.400.000,- Kč. 

 Zpracovaný Digitální povodňový plán obce Trnávka. 

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/238/i/2015/ Ja, 

sepsanou mezi Obcí Trnávka a Moravskoslezským krajem. 

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 24. 9. 

2015 na Obecním úřadu v Trnávce  

Zastupitelstvo obce Trnávka: 

 Pověřuje: 

 předsedy komisí k součinnosti při vytváření Plánů úkolů pro rok 2016. 

 zastupitelstvo obce pověřuje radu obce, aby pověřila komisi životního 

prostředí vypracováním studie na stanovení nejvhodnějšího systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na území obce Trnávka. 

Schvaluje: 

 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Trnávka. 
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Městský úřad Kopřivnice informuje občany o konání konzultační schůzky, 

jejímž tématem budou „Kotlíkové dotace“. Schůzky se zúčastní 

konzultanti/pracovníci odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří poskytnou zájemcům o tyto 

dotace informace o výzvě: 

o vyhlášené v červenci 2015 Ministerstvem životního prostředí pro 

kraje, v níž může Moravskoslezský kraj získat pro své občany až 

1,4 mld. Kč na výměnu starých neekologických kotlů 

o Moravskoslezského kraje k předkládání žádostí o poskytnutí 

dotace zveřejněné v prosinci 2015 a příjmu žádostí v únoru 2016.  

Schůzka se uskuteční ve středu 2. 12. 2015 od 15.30 hodin v budově 

Městského úřadu Kopřivnice, v zasedací místnosti zastupitelstva města v 10. 

nadzemním podlaží. 

Více informací naleznete na webových stránkách www.trnavka.cz. 

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2015 
  

Půlnoční Mše sv. (24.12.2015)       Slavnost Narození Páně (25.12.2015) 

15.30 hod Trnávka    7.30 hod Mošnov 

20.00 hod Mošnov    8.45 hod Trnávka 

22.00 hod Petřvald    10.00 hod Petřvald 

 

Svátek sv. Štěpána (26.12.2015)   Nový rok (01.01.2016) 

7.30 hod Mošnov     7.30 hod Mošnov 

8.45 hod Trnávka     8.45 hod Trnávka 

10.00 hod Petřvald    10.00 hod Petřvald 

 

Pobožnost u jesliček 27. 12. 2015 v 14.30 (Petřvald) 
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VEŘEJNÁ SBÍRKA 

Římskokatolická farnost Trnávka chce své vážené spoluobčany touto cestou 

co nejsrdečněji pozdravit a informovat o průběhu Veřejné sbírky, kterou 

vyhlásila prostřednictvím Krajského úřadu na opravu kostela sv. Kateřiny.  

Během trvání sbírky se podařilo na účtu shromáždit částku 44.000,- Kč. 

Rozpočet na opravu kostela je 921.000,- Kč, v tom byla počítána 

elektroinstalace, výmalba interiéru kostela, oprava a nátěr fasády. V tomto 

roce farnost oslovila i několik podnikatelů a podala také žádosti o dotace, ale 

nebyla úspěšná. 

V současné době je dokončen projekt na opravu kostela a v dokončovací fázi 

je také projekt na opravu farní budovy v Trnávce, která by mohla v 

budoucnu sloužit jako středisko volného času pro mládež a rodiny. Celková 

cena těchto projektů je 60.000,- Kč a bude uhrazena z dotací obcí Trnávka a 

Kateřinice a sbírek v kostele. Tyto projekty byla farnost nucena zajistit, aby 

mohla v budoucnu žádat o dotace. 

Prioritou je oprava kostela, a proto budou peníze z veřejné sbírky a další 

finance, které se farnosti podaří zajistit, použity nejdříve na elektroinstalaci 

uvnitř kostela sv. Kateřiny. 

Pokud máte možnost přispět jakoukoliv částkou, farnost bude velice ráda, a 

zároveň takto pomůžete společně dokončit dobré dílo. Seznam dárců 

naleznete na webových stránkách http://petrvaldfarnost.webnode.cz. Číslo, 

na které můžete zasílat své dary, je 264657700/0300.  

Pan farář přeje všem požehnané svátky vánoční, které prožijete v kruhu 

svých blízkých, a do nového roku 2016 přeje hodně štěstí, zdraví a Božích 

milostí. 
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 

Na Obecním úřadu v Trnávce si můžete zakoupit reklamní předměty, např.: 

Nálepka        7 Kč 

Dřevěná tužka s gumou, přírodní    9 Kč 

Kuličkové péro červené Olympia    15 Kč 

Titanové-hliníkové péro metalické šedé   30 Kč 

Přívěsek na klíče Wisp, zelený, oranžový   35 Kč 

Šňůrka na krk       54 Kč 

Červená skládací taška      68 Kč 

Hrnek s potiskem       77 Kč 

Čepice s kšiltem       83 Kč 

Deštník        229 Kč 

 

RECEPT MĚSÍCE 

 

 

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. 

 

 

Nepečené koka kuličky 

Ingredience: 
18 dkg sušenek koka; 25 ks kulatých piškotů; 

10 dkg másla; 3 lžíce mléka; 1 dávka falešného 

marcipánu; kokosová tresť podle chuti; 10 dkg 

čokolády; 3 dkg 100% tuku 

 

Na polevu: 
bílá čokoláda podle potřeby na dozdobení 

 

Postup: 
Sušenky a piškoty rozdrtíme najemno, 

přidáme změklé máslo, mléko a rukou 

zpracujeme. 

Tvoříme malé kuličky, které obalíme v 

marcipánové hmotě. 

Hmotu při vyvalování podsypávejte cukrem a 

vyválejte ji dost slabě. Aby se Vám při balení 

hmota netrhala, tak kousek si vždy malinko 

otočte v mikrovlnce. 

Hotové namočíme v čokoládě a necháme 

zatuhnout.  
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KONTAKTY 

 

 

Obecní úřad Trnávka 

Telefon: 556 729 049 

 Pošta Trnávka 

Telefon: 556 729 062 
Pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00  Pondělí  13.00-16.30 

Středa 8.00-12.00 13.00-17.00  Úterý 8.00-10.30  

    Středa  13.00-16.30 

Knihovna Trnávka  Čtvrtek 8.00-10.30  

Pondělí  16.00-18.00  Pátek  13.00-16.00 

Čtvrtek 8.00-11.00      

 

 

 

MUDr. Krkošková Ivana 

Telefon: 556 722 802 

 MUDr. Krkoška Jan 

Telefon: 556 722 082 

Pondělí 
7.00-13.00 Příbor  Pondělí 7.00-13.00 Příbor 

13.30-15.00 Trnávka  Úterý 7.00-13.00 Příbor 

Úterý 7.00-13.00 Příbor  
Středa 

7.00-8.30 Kateřinice 

Středa 13.00-18.00 Příbor  13.00-18.00 Příbor 

Čtvrtek 7.00-13.00 Příbor  Čtvrtek 7.00-13.00 Příbor 

Pátek 7.00-12.00 Příbor  Pátek 7.00-12.00 Příbor 

 

 

 

MUDr. Švidrnoch Amil 

Petřvald 

Telefon: 556 754 152 

 Dětská lékařka - Petřvald 

MUDr. Olga Váhalová 

Telefon: 556 300 370 

Pondělí 7.00-10.30 13.00-15.00  Pondělí 11.00-14.00  

Úterý 7.00-10.30 13.00-17.00  Úterý  12.30-16.00 

Středa 7.00-12.00   Středa 7.30-9.30  

Čtvrtek 7.00-10.30 13.00-15.00  Čtvrtek 7.30-10.00  

Pátek 6.30-12.00   Pátek 11.00-13.30  

 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


