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OBECNÍ PLES

29. února 2020 od 19.30 h

občerstvení a tombola

sokolovna Trnávka

hoj na uvítanou 19.30 – 20.30 h

vstupné 100 Kč

hraje kapela HEC

Prodej místenek proběhne od 24. února 2020 na OÚ Trnávka.
V sobotu 22. února 2020 půjde obcí tradiční
průvod spojený s pozváním
občanů na ples.
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POCHOD Z TRNÁVKY DO TRNÁVKY
Letošní pochod připravujeme opět na první jarní
sobotu, 21. března. Rok 2020 snad nebude výjimkou a
sluníčko nás bude při této krásné procházce hřát do
tváří. Maminky si mohou zvolit osvědčenou trasu pro
kočárky.
Registrace účastníků začne v 8.30 a start bude od místní
sokolovny v 9.00 hodin. Start kočárkové trasy pak bude v 10.00 hodin.
Zápisné dospělých osob činí 50 Kč, dětí do 15 let věku 20 Kč.
V jednotlivých stanovištích bude nachystaný teplý čaj a po příchodu
občerstvení.
Délka velké trasy je 30 km, malé 15 km a kočárkové cca 8 km.

SAMOVÝROBA
Obec
Trnávka
umožňuje
a
nabízí
zájemcům
o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva a
odkup dřeva za stanovených podmínek.
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám za stanovenou
cenu vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí
lesní hospodář. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a
na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné
dřevo, např. vývraty, zlomy, souše, které určí a označí lesní hospodář.
Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo
této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmějí žádným
způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy.
Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým
dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.
O samovýrobu palivového dříví je možno požádat odborného lesního
hospodáře Lukáše Koutného na telefonním čísle 724 525 004.
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OZV č. 1/2019, MÍSTNÍ POPLATKY
Na svém zasedání dne 10. prosince 2019 schválilo zastupitelstvo obce
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ve které byl stanoven poplatek za odpady pro rok
2020 ve výši 420 Kč za osobu a stejně jako každý rok je nutné jej uhradit do
konce března, případně ve dvou splátkách.
Známky na popelnice za rok 2019 platí do konce března 2020, nové známky
na rok 2020 budou vydávány od konce března a v průběhu dubna 2020.
Poplatek ze psů na rok 2020 činí 120 Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes
starší 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku
(tzn. Obecnímu úřadu) vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen také oznámit zánik své
poplatkové povinnosti.
Oba výše uvedené poplatky je nutné uhradit do konce března 2020 buď
v hotovosti na Obecním úřadě v Trnávce v úřední dny, 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 je 1341+č.p. (např. Trnávka č.p. 16 – VS
134116).
Pro letošní rok se tedy cena za odvoz odpadů pro občany nemění, ale je to
už naposledy. Všichni jsme si toho vědomi a vidíme, jak ceny kolem nás
rostou – rostou ceny téměř všeho zboží i služeb, zvedají se mzdy i důchody,
stručně řečeno se zdražuje téměř všude. Takže logicky se toto zdražování
musí projevit i v odpadovém hospodářství. Firma FCC Česká republika,
s.r.o., která zajišťuje svoz odpadů pro naši obec, avizovala zdražení svých
služeb již pro rok 2020, vedení obce však rozhodlo ponechat zatím poplatek
za popelnice ve stávající výši. V příštím roce už však bude vše jinak a je
třeba se na to připravit.
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Většina z nás přistupuje k problematice odpadů ze svých domácností
zodpovědně, své odpady třídí a umožňuje tak jejich recyklaci a opakované
využití. Protože to je jediná správná cesta. Ideální samozřejmě je
produkovat odpadů co nejméně, ale ne vždy je možné fungovat
„bezodpadově“.
Objem vytříděného odpadu v naší obci každoročně stoupá, což je dobrá
zpráva, protože je vidět, že občané odpad opravdu třídí, ale stále zde máme
rezervy, stále je množství směsného (= netříděného) odpadu obrovské.
A právě jeho množství, a tedy i cena za jeho likvidaci, a především za
skládkování roste nejvíce, za několik let dokonce nebude skládkování
možné vůbec. Bude tedy třeba zaměřit se tímto směrem, bude třeba, aby se
každý z nás zamyslel nad každou věcí, kterou chce vyhodit. Velké množství
z nich nepatří do popelnice, kterou máme u domu, ale dá se odložit
do žlutého, modrého, nebo zeleného kontejneru, do kompostéru či na
kompost, případně odvézt do kompostárny v areálu bývalého JZD.
Ano, spousta z nás takto postupuje a odpady třídí, ale stále je mezi námi
velké množství těch, kteří se tím nezatěžují. Neuvědomují si, že v zájmu
svého pohodlí poškozují své okolí a životní prostředí nás všech. Je třeba si
uvědomit, že výhledově může ten, kdo odpad netřídí, za jeho vývoz zaplatit
více než ten, kdo třídí zodpovědně. Jiná cesta neexistuje a vzorec
je jednoduchý – netřídíš, zaplatíš.
V následujících měsících se problematice odpadového hospodářství budeme
nejen v občasníku věnovat mnohem více.
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STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE
V obci Trnávka bylo ke dni 31. prosince 2019 k pobytu trvale přihlášeno
750 obyvatel. Z tohoto celkového počtu bylo 379 mužů (průměrný věk
40,33 let), 371 žen (průměrný věk 43,65 let), dětí do 15 let věku 123, dětí do
18 let věku 144 a 196 občanů starších 60 let.
V roce 2019 celkem:
• se narodilo

7 dětí

• zemřelo

9 občanů

• k trvalému pobytu se přihlásilo

22 občanů

• odhlásilo se z obce

13 občanů

VODNÉ, STOČNÉ
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK
byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020 takto:

Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)

41,10 Kč/m3 (bez DPH)

47,27 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH)

41,99 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již po dvacáté vás počátkem tohoto roku navštívili tříkráloví koledníci
s přáním všeho dobrého do nového roku a s prosbou o finanční příspěvek
na záměry Charity Studénka.
Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, ze srdce děkujeme. Velké dík patří
zvláště koledníkům a koordinátorům sbírky, kteří svůj volný čas a pohodlí
věnovali potřebným a bez jejichž pomoci by se samotná sbírka vůbec
nemohla uskutečnit. Pro Charitu Studénka bylo od trnavských občanů
vybráno 24 610 Kč.
Peníze vybrané v roce 2020 budou použity na financování:
• projektové dokumentace budovy, ve které by byla navýšena kapacita
Domova sv. Anny, zřízen denní stacionář a odlehčovací služba,
• zakoupení a opravy zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
• celostátních projektů a zahraniční pomoc (35 % vybraných peněz),
• volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se
sbírka konala (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod).
Finanční příspěvek ve výši max. 500 Kč na dítě bude vyplacen přímo
subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout přímo
v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách
www.studenka.charita.cz.
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Výsledky tříkrálové sbírky 2020
Název obce
Studénka I
Butovice
Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec +Vyškovice
Albrechtičky
Stará Ves
n.Ondřejnicí, Košatka
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
Bítov
Celkem

Počet
pokladniček
14
15
2
6
8
6
5
1
23
6

Sbírka
2019
82 651
101 869
5 929
36 112
18 455
17 728
35 939
5 903
144 328
30 683

Sbírka
2020
94 105
113 880
6 166
37 595
17 599
20 559
39 592
7 071
170 095
32 829

13

113 523

113 814

6
6
2
9
2
4
3

35 271
22 260
22 635
67 933
24 005
23 529
-

44 560
22 919
24 755
67 732
24 610
30 271
20 383

31

788 753

888 535
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H Á ZE N Á
Výsledná tabulka mladších žáků hrajících Moravskoslezskou ligu sk. I
(po podzimní části)
B

Z

V

R P

skóre

1 Poruba A

10

10

0

0

260 : 139

20

2 Klimkovice

10

6

0

4

221 : 198

12

3 Fr.-Místek B

10

5

0

5

160 : 175

10

4 Trnávka

10

4

1

5

181 : 148

9

5 TJ TŽ Třinec

10

4

1

5

163 : 182

9

6 SKH Polanka B

10

0

0

10

81 : 224

0

Vzhledem k tomu, že se naši mladší žáci po podzimní části umístili na
4. místě, jarní část sezóny odehrají o konečné 7. - 12. místo s družstvy
z druhé skupiny, které jsou na tom obdobně.
Moravskoslezská liga házená ml. žáci umístění o 7. - 12. místo (jaro 2020)
15.3.2020

NE 14:45 hod.

Hlučín

Sokol Trnávka

15.3.2020

NE 16:00 hod.

TJ TŽ Třinec

Sokol Trnávka

29.3.2020

NE 16:15 hod.

SKH Polanka B

Sokol Trnávka

29.3.2020

NE 17:30 hod.

Hlučín

Sokol Trnávka

26.4.2020

NE 11:45 hod.

Sokol Trnávka

Nový Jičín

26.4.2020

NE 14:15 hod.

Sokol Trnávka

Havířov

17.5.2020

NE 11:30 hod.

Hlučín

Sokol Trnávka

17.5.2020

NE 13:00 hod.

Sokol Trnávka

Nový Jičín

31.5.2020

NE 11:45 hod.

Sokol Trnávka

Nový Jičín

31.5.2020

NE 14:15 hod.

Sokol Trnávka

SKH Polanka B

v Třinci
v Hlučíně
v Trnávce
v Novém
Jičíně
v Trnávce

I v této sezóně proběhnou soutěže žactva turnajovým způsobem. Délka jednoho turnaje pro
všechny kategorie nepřesáhne 4 hodiny. Jedná se vždy o turnaj o třech družstvech, kdy
pořádající oddíl hraje první a třetí utkání, hostující družstva hrají dvě utkání za sebou.
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Výsledná tabulka mužů hrajících Moravskoslezskou ligu
(po podzimní části)
B

Z V R P skóre

1 Trnávka

8 7 0 1 201 : 155

14

2 Orlová

8 6 0 2 189 : 174

12

3 Krmelín

7 4 0 3 204 : 151

8

4 TJ Senice na Hané

8 3 1 4 177 : 179

7

5 TJ Holešov B

8 3 1 4 181 : 185

7

6 Suchdol n/O

7 3 0 4 162 : 160

6

7 TJ Sokol Horka n. M.

8 0 0 8 150 : 260

0

Po odehrání jarní části sezóny bude následovat nástavbová část stejně jako
v minulé sezóně, kdy první dvě družstva z této skupiny a z druhé skupiny
sehrají další zápasy o konečné umístění na 1. až 4. místě. O dalších zápasech
v nástavbové části budeme občany a sportovní fanoušky samozřejmě
informovat.
Moravskoslezská liga házená muži sk. I. (jaro 2020)
29.3.2020

NE 10:00 hod.

Sokol Trnávka

Sokol Krmelín

19.4.2020

NE 14:30 hod.

TJ Holešov B

Sokol Trnávka

26.4.2020

NE 10:00 hod.

Sokol Trnávka

Suchdol n. O.

02.5.2020

SO 09:00 hod.

TJ Meteor Orlová

Sokol Trnávka

Za oddíl házené TJ Sokol Trnávka
Martin Bula
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ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2019
Členové klubu důchodců se v roce 2019 pravidelně scházeli každou druhou
středu v měsíci. Během tohoto roku jsme uskutečnili tři zájezdy. První
zájezd byl zorganizován pro ženy do Frýdku – Místku do výrobny
medových dortů Marlenka. Druhý zájezd do nošovické automobilky
Hyundai a pivovaru Radegast. Během zájezdu třetího jsme měli možnost
prohlédnout si jak muzeum času ve Šternberku, tak Pradědovu galerii
s vyřezávanými sochami v Jiříkově. U příležitosti MDŽ a Dne seniorů jsme
připravili malé pohoštění. V měsíci květnu jsme byli pozváni kulturní
komisí obce Trnávka na zámek, kde nás zástupci obce seznámili s činností
obecního úřadu a také jsme měli možnost zhlédnout záznam scénky
obecního plesu a průvodu.
V prosinci jsme uspořádali společnou večeři s tombolou. Při této příležitosti
jsme též poblahopřáli k úctyhodnému životnímu jubileu panu Leoši
Šimečkovi, který oslavil 90 let, a předali mu malý dárek.
Během roku nás opustila dlouholetá předsedkyně klubu paní Jarmila
Šimečková i s manželem panem Břetislavem Šimečkou.
K 31. prosinci 2019 měl náš klub 39 členů pod vedením pana Břetislava
Vajbara, hospodářky paní Dáši Poláškové a kulturní paní Dagmar Hlavaté.

Za členy klubu důchodců
Břetislav Vajbar
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ZÁBAVNÝ KOUTEK

HÁDANKA

VTIP

Tři muži šli do motelu…

Přijde chlápek do hospody: "Tři rumy!"
Barman na to: "Proč tři?"

Recepční uvedl, že pokoj stojí 30 Kč, a tak
každý z mužů zaplatil 10 Kč. Všichni odešli
na pokoj. Po chvíli recepční zjistil, že cena je
nižší a činí 25 Kč. Vzal tedy 5 Kč a poslal
poslíčka, aby je vrátil. Ten však nevěděl, jak
rozdělit 5 Kč na tři stejné díly, proto každému
z mužů vrátil jen 1 Kč a 2 Kč si ponechal.

"Tak víte, mám dva bratry a každý žije
v jiném koutě světa a nemáme čas chodit
spolu do hospody, tak každý, když jde pít,
dá si za každého."
Tak to chodí pravidelně, až jednoho dne
přijde a říká: "Dva rumy!"

To znamená, že každý z mužů nakonec
zaplatil 9 Kč… Je to tak?

Barman: "Co? Vy jste se pohádali
s bratrem?"

To je dohromady 27 Kč… Je to tak?

"Ne ne, já jsem přestal pít!"

Poslíček má v kapse 2 Kč… Je to tak?
To je dohromady 29 Kč… Je to tak?
Tak kde je sakra ta koruna???

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).
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KONTAKTY
Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049
Pondělí
Středa

8.00-12.00
8.00-12.00

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

13.00-17.00
13.00-17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-10.30
13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

8.00-11.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802
Pondělí

13.00-16.30

7.00-13.00
13.30-15.00
7.00-13.00
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

Příbor
Trnávka
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00-13.00
7.00-13.00
6.30 - 7.45
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

Příbor
Příbor
Kateřinice
Příbor
Příbor
Příbor

MUDr. Izraelová Elena
Dětská lékařka – Stará Ves n.
Ondřejnicí
Telefon: 558 669 246

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152
Pondělí

7.00-10.30

13.00-15.00

Pondělí

Úterý

7.00-10.30

13.00-17.00

Úterý

Středa

7.00-12.00

Čtvrtek

7.00-10.30

Pátek

6.30-12.00

Středa
13.00-15.00

Čtvrtek
Pátek

10.00-12.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
12.00-14.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
10.00-12.00
nemocní

12.00-15.00
pro zvané

14.00-17.00
pro zvané

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