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S LE T Č AR O DĚ J N I C
Kulturní komise obce Trnávka vás zve
na každoroční
„ S LE T Č AR O DĚ J N I C “

v neděli 30.4.2017. Sraz bude v 18.00
hodin u budovy zámku v Trnávce.
Pro všechny čarodějnice a čaroděje jsou připraveny
zábavné hry a soutěže. Po soutěžení a přeletu obcí se
můžete těšit na opékání šťavnatých buřtů.
K večeru proběhne na louce nad zámkem tradiční stavění Máje.
Těšíme se na všechny spoluobčany.
Š K V AŘ E N Í V AJ E Č I N Y

V sobotu 20.5.2017 ve 14.00 hodin pořádá Klub zahrádkářů v Trnávce u budovy
zámku tradiční
„ŠKVAŘENÍ VAJEČINY“
Pro děti budou připraveny různé atrakce. Těšit se můžete na bohaté občerstvení.
Na velkou účast se i za nepříznivého počasí těší zahrádkáři.
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S B Ě R N E B E Z PE Č N É HO A O B J E M N É HO O D PA D U
Vážení občané, společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním
úřadem v Trnávce pro vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/01
Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ formou pojízdné sběrny. Pojízdná
sběrna bude přistavena v následujícím termínu na těchto stanovištích:
13.5.2017

9.00 – 9.30
9.45 – 10.15
10.30 – 11.00

U HASIČSKÉHO DOMU (JEDNOTA)
U STARÉ POŽÁRNÍ ZBROJNICE
U VODÁRNY – RD č. 23

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat nebezpečné odpady a vyřazená
elektrozařízení:
baterie a akumulátory všeho druhu, obaly od ropných látek nebo obaly jimi
znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev,
laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry,
prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti
škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky,
sporáky, jiná elektrozařízení, pneumatiky atd.
Dále bude organizován SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU.
Velkoobjemové kontejnery budou na výše uvedených stanovištích přistaveny
dne:
13.5.2017

od cca 8.00 do 17.00 hodin

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad:
starý nábytek, matrace, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.
Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky a jiná elektrozařízení. Tyto
odpady patří do nebezpečného odpadu, odevzdejte je osobně na výše
uvedených místech pracovníkům pojízdné sběrny!!!
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B LE Š Í T R H

B L EŠÍ

TRH

PRO VEŘEJNOST SE KONÁ V PÁTEK 26.5.2017 OD 15.00 DO 19.00 HODIN
V POHOSTINSTVÍ TRNÁVKA. VSTUP JE ZDARMA.

Máte doma staré nepotřebné věci, které vám zbytečně zabírají místo ve skříni,
ve sklepě či v garáži a je vám je líto vyhodit? Přijďte je prodat na blešák,
uděláte někomu radost a vyděláte si nějaké kačky…

REZERVUJTE SI VČAS PRODEJNÍ MÍSTO NA TEL. Č.: 604 317 234, EMAIL:
blesitrhtrnavka@seznam.cz.
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O DE M Y K ÁN Í LE T I Š T Ě
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B I O O D PA D
Obecní úřad Trnávka informuje občany, že biologický odpad ze svých
domácností a zahrad mohou odvážet do areálu bývalého JZD v Trnávce, kde ho
mohou nechat v silážní jámě.
Hnědé kontejnery na objemově menší biologický odpad budou opět rozmístěny
na tradičních stanovištích, jakmile budou v obci ukončeny stavební práce.
PAR K O V ÁN Í V O B C I
V poslední době se v naší obci rozmohlo parkování soukromých vozidel na
obecních pozemcích a v souvislosti s tím se také objevují stížnosti občanů.
Mnozí z nás mají osobní zkušenost s tím, že v některých lokalitách brání
odstavená auta plynulému průjezdu popelářů a IZS (hasiči, záchranná služba),
v zimním období pak bývá problém některé ulice řádně vyhrnout od sněhu,
protože průjezd pluhu či traktoru ztěžují zaparkovaná auta.
Majitel či uživatel jakéhokoliv vozidla je povinen zabezpečit jeho řádné
odstavení či parkování tak, aby nebránilo průjezdu jiných vozidel nebo cyklistů,
nepřekáželo průchodu chodců nebo maminek s kočárky, a především aby
v daném místě neztěžovalo dopravní obslužnost.
Apelujeme proto na občany, aby svá vozidla parkovali výhradně na svých
vlastních pozemcích!
US N E S E N Í Z AS T UPI T E LS T V A O B C E
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 16.3.2017
na Obecním úřadě v Trnávce
Zastupitelstvo obce Trnávka:
Bere na vědomí:
 zprávu o činnosti rady obce
 zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu
Poodří, konaného dne 19.12.2016 v kanceláři Regionu Poodří.
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Schvaluje:
 ověřovatele zápisu pana Martina Bulu a paní Marii Pařenicovou;
 plán úkolů na rok 2017;
 darovací smlouvu na převod dlouhodobého majetku (cyklistické zastavení,
skládající se z vlastního zastavení – přístřešku, odpadkového koše, stojanu
na kola a informačního stojanu s tabulí, nacházejícího se na parcele č. 732,
k.ú. obce Trnávka) mezi Regionem Poodří a Obcí Trnávka;
 smlouvu o bezúplatném převodu technického zhodnocení dlouhodobého
majetku (technické zhodnocení stavby Kaple sv. Jana Nepomuckého,
nacházející se na parcele č. 841, v k.ú. Trnávka v obci Trnávka) mezi
Regionem Poodří a Obcí Trnávka;
 příspěvek formou peněžitého daru ve výši 3.000,- Kč na dítě, které se
narodí v roce 2017. Nedílnou podmínkou vyplacení finančního daru je
trvalé bydliště obou rodičů zapsané v obci Trnávka v době narození dítěte.
S výjimkou trvalého pobytu (jednoho nebo obou rodičů) na ohlašovně, to
je Trnávka č.p. 1. Příspěvek bude vyplacen rodičům dítěte v měsíci prosinci
2017 na slavnostním vítání občánků do života.
 poskytnutí finančního daru TJ Sokol Trnávka pro jeho činnost v roce 2017
ve výši 35.000,- Kč.
 vyřazení nefunkčního a starého majetku z účtu 018 v celkové hodnotě
29.449,60 Kč a z účtu 028 v celkové hodnotě 101.697,- Kč.
 rozpočtové opatření č. 1/2017 po úpravě jsou příjmy ve výši 9.641.100,- Kč,
výdaje ve výši 18.041.100,- Kč a třída 8 financování ve výši 8.400.000,- Kč.
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R E C E PT M Ě S Í C E

Pesto z medvědího česneku
Ingredience:
100-150g medvědího česneku
hrubá mořská sůl
špetka kajenského pepře
50g oříšků kešu, nesolených
50g strouhaného sýra pecorino
150ml ořechového či méně výrazného panenského
olivového oleje + na zakápnutí

Postup:
Listy medvědího česneku omyjte, osušte, dávejte je po
dávkách do hluboké nádoby a tyčovým mixérem
mixujte s trochou soli nahrubo. Přidejte zbylé suroviny
a umixujte hladkou pastu. Je-li třeba, přidejte ještě
trochu oleje a dochuťte solí a kajenským pepřem.
Povrch zakápněte dalším olejem, aby bylinky
neoxidovaly, a skladujte v uzavřené nádobě v
chladničce (vydrží maximálně týden). Pro delší
uchování pesto zamrazte.

Webové stránky obce Trnávka:

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.

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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K ON T A K T Y

Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

Pondělí

8.00-12.00

13.00-17.00

Pondělí

Středa

8.00-12.00

13.00-17.00

Úterý

13.00-16.30
8.00-10.30

Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

8.00-11.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

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

7.00-8.30

Kateřinice

Středa
Čtvrtek

13.00-18.00

Příbor

13.00-18.00

Příbor

7.00-13.00

Příbor

Čtvrtek

7.00-13.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pátek

7.00-12.00

Příbor

Pondělí

Středa

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152

MUDr. Joanna Iwanuszková
Dětská lékařka – Stará Ves n. Ondřejnicí
Telefon: 558 669 246

Pondělí
Úterý

7.00-10.30

13.00-15.00

Pondělí

7.00-10.30

13.00-17.00

Úterý

Středa
Čtvrtek

7.00-12.00
13.00-15.00

Středa
Čtvrtek

Pátek

6.30-12.00

7.00-10.30

Pátek

12.00-17.00
7.00-9.00
15.00-17.00
7.00-9.00
12.00-14.00

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