
       Trnavský                 

 občasník 
 

 

____________________________________________________________ 

  únor 2013 

 

V dnešním čísle najdete: 

 OBECNÍ PLES 

 SBÍRKA OBLEČENÍ 

 VÝSLEDKY VOLEB 

 VČELAŘSKÝ KROUŽEK 

 

 HONEBNÍ SPOLEČNOST 

 USNESENÍ ZO 

 NAŠE ŠKOLIČKA 

 
 

Všechny příznivce dobré zábavy 

přijdeme v sobotu 23.2.2013 osobně pozvat 

s doprovodem místní dechové hudby na 

 

TTRRAADDIIČČNNÍÍ  OOBBEECCNNÍÍ  PPLLEESS  

„„MMAAMMKKOO    MMOOJJAA““,,  

který se koná 

v sobotu 2.3.2013 v 19.30 hod. 

v Sokolovně v Trnávce. 

K tanci a poslechu hraje skupina 

DUO KIWI, 

vstupné 70 Kč, 

občerstvení zajištěno. 

Vstupenky se budou prodávat 

od 25.2.2013 

na Obecním úřadě v Trnávce. 

 
 
 

 



Trnavský občasník  únor 2013 str. 2 

 

 HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ 
 

Obec Trnávka ve spolupráci s Občanským sdružením 
Broumov organizuje humanitární sbírku oblečení (dámské, 
pánské, dětské). 
Sbírka bude uspořádána dne 25. března 2013 
dopoledne od 8.00 – 12.00 hodin, 
odpoledne od 13.00 – 17.00 hodin. 

 
Občané mohou zabalené oblečení do krabic nebo 
igelitových pytlů (aby se transportem nepoškodily) odevzdat v uvedený 
termín a hodinu v přízemí budovy zámku. 
 

VÝSLEDKY VOLEB 
 
25.-26. ledna 2013 proběhlo druhé kolo přímé volby prezidenta 
republiky. Z celkových 610 osob zapsaných do výpisu ze stálého nebo 
zvláštního seznamu voličů přišlo 392 voličů, z toho bylo 390 hlasů 
platných. 
 
Výsledky hlasování 2.kola přímé volby prezidenta republiky: 
 
Miloš Zeman 273 hlasů  
Karel Schwarzenberg 117 hlasů 
 

VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE 

 
V roce 1991 založil Rudolf Vlkovič Včelařský kroužek 
mládeže (VKM) při ZO Českého svazu včelařů v Příboře 
a tento kroužek vede dodnes. 
VKM mohou navštěvovat žáci od 1. třídy ZŠ a studenti 
do ukončení studia na střední škole. Záměrem je 
výchova mladé generace ke kladnému přístupu 
k přírodě, popřípadě výchova nových včelařů. 

Ukazatelem znalostí je každoročně konaná soutěž „Zlatá včela“, která má 
dvě kola. Základní - oblastní kolo je organizováno v jednotlivých krajích, 
druhé kolo je celostátní a zúčastňují se ho pouze první tři vítězové 
jednotlivých kategorií. I. kategorie: 1.-5. třída, II. kategorie: 6.-9. třída, 
III. kategorie: žáci středních škol. 
Vítězové celostátního kola se účastní mezinárodní soutěže. 
V celostátní soutěži v minulosti získal 1. místo v II. kategorii Michal 
Šimíček a 6. místo v II. kategorii Petr Šimečka. 
V loňském roce se v soutěži „Zlatá včela“ v I. kategorii umístil na 4. místě 
z 30 zúčastněných Daniel Bula. 
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V současné době navštěvují kroužek dva žáci naší obce, dva žáci 
z Kateřinic a dva z Příbora. 
Včelařské muzeum Chlebovice bude pro žáky VKM 
pořádat v červenci akci „Letní škola včelaříků“, jíž 
se někteří naši žáci zúčastní. 
V případě zájmu o kroužek se můžete obrátit na vedoucí 
VKM (Vlkovič Rudolf, Šimečka Lumír).  
 

POZVÁNKA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 
 
Honební společenstvo TRNÁVKA-KATEŘINICE se sídlem v Trnávce 
čp. 84, IČO 48804622 svolává dne 28.2.2013 do Restaurace Obecní dům 
v Kateřinicích ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.  
Prezentace od 17.00 do 18.00 hodin.  
 
Program: 

 Prezentace, kontrola hlasů a schopnosti usnášení VH 

 Zahájení VH 

 Volba zapisovatele a sčítání hlasů a ověřovatele zápisu 

 Finanční zpráva 

 Zpráva revizní komise 

 Zpráva mysliveckého hospodáře 

 Volba 1. člena do výboru 

 Schválení pronájmu 

 Diskuze 

 Usnesení – závěr 

 Občerstvení 
 

Účast a právo hlasování na VH mají jen členové HS. Člen HS se může 
nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci k zastupování 
k hlasování. Hlasování se provádí aklamací a VH rozhoduje prostou 
většinou hlasů přítomných členů HS. 
 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
10. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 14.2.2013 a projednalo 
následující záležitosti: 
 
Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce. 

 Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí 
Regionu Poodří, konaného dne 11.12.2012 v kanceláři Regionu 
Poodří. 
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Schválilo: 

 Rozpočtové opatření obce č. 1/2013. Po úpravě jsou příjmy ve výši  
6.600.000,-Kč, výdaje ve výši 9.700.000,- Kč a třída 8 financování 
ve výši 3.100.000,- Kč. 

 Plán úkolů na rok 2013. 

 Příspěvek formou peněžitého daru ve výši 3.000,- Kč na dítě, které 
se narodí v roce 2013. Nedílnou podmínkou vyplacení finančního 
daru je trvalé bydliště obou rodičů zapsané v obci Trnávka. 
Příspěvek bude vyplacen rodičům dítěte v měsíci prosinci 2013 
na slavnostním vítání občánků do života. 

 
NAŠE ŠKOLIČKA 
 
První pololetí školního roku 2012/2013 skončilo 31. ledna 2013 
předáním vysvědčení žákům školy. 
 

ročník celkem žáků chlapci dívky 
prospěli 

s vyznamenáním 
prospěli průměr 

1. 8 4 4 8 0 1,02 

2. 14 9 5 13 1 1,21 

3. 12 8 4 12 0 1,09 

4. 6 3 3 6 1 1,22 

 
5. února 2013 proběhl na škole zápis do 1. ročníku, k němuž se dostavilo 
celkem 22 dětí, 11 děvčat a 11 chlapců, z toho 13 dětí z Trnávky, 
8 z Kateřinic, 1 z Příbora. Kolik žáků nastoupí do 1. ročníku ve školním 
roce 2013/2014 je prozatím ještě v jednání. Každopádně se bude jednat 
o jednu z nejpočetnějších tříd po dlouhé době. 
V úterý 12.2. škola přivítala lektorky z Centra pro výcvik psů Alfa 
s programem „Poznej svého psa“. Děti se dověděly, jak se chovat 
k pejskům v určitých situacích, vyzkoušely si psa nakrmit, navléci mu 
postroj a zapřáhnou do saní. Zlatým hřebem pak byla 
projížďka 
na saních se psím spřežením. Fotografie z akce si 
můžete prohlédnout na školním webu zs.trnavka.cz.  
V pátek 23.2. škola ukončí 10. lekcí plavecký výcvik, 
žáci obdrží „mokré vysvědčení“. Jarní prázdniny 
budou v týdnu od 25.2 do 2.3.2013.  

 
 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


