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R O Z S V Í C E N Í V ÁN O Č N Í HO S T R O M U
Kulturní komise obce Trnávka srdečně zve všechny
spoluobčany na tradiční akci s názvem
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
která se koná v neděli 26.11.2017 v 15.00 hodin u
zámku v Trnávce

Těšit se můžete na vystoupení dětí z Mateřské školy
v Kateřinicích a žáků ze Základní školy v Trnávce,
vystoupí také pěvecký sbor Valentin z Příboru a cimbálovka TRAGAČ
z Brušperku. Jako každoročně bude i letos připraven vánoční jarmark – adventní
věnce, ozdoby, dekorace a jiné. Dále se můžete těšit na živý betlém, občerstvení
bude zajištěno.
U této příležitosti bude probíhat výstava betlémů. Pokud chcete na výstavě
prezentovat své betlémy (papírové, dřevěné, pečené apod.), kontaktujte prosím
Obecní úřad osobně nebo na tel. č. 556 729 049 do pátku 24.11.2017. Betlémy
vám budou v týdnu následujícím po výstavě vráceny. Předem děkujeme za váš
zájem. S pozdravem OÚ Trnávka.
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M I K ULÁŠ S K Á N AD Í LK A
V úterý 5.12.2017 zavítá do Trnávky Mikuláš!
Chcete, aby se zastavil i u vás a obdaroval vaše děti? Stačí se dostavit na Obecní
úřad, děti přihlásit a nejpozději do 1.12.2017 zaplatit symbolický poplatek 50 Kč
za dítě. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci a maximální věk 10 let. Každé
přihlášené dítě pak obdrží mikulášský balíček.
Pozor, pro zlobivé děti přijdou i čerti!
V Ý S LE DK Y V O LE B D O PO S LAN E C K É S N Ě M O V N Y PAR LAM E N T U Č R
Ve dnech 20. a 21.10.2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR.
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
Občanská demokratická strana (č. 1)
Česká strana sociálně demokratická (č. 4)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (č. 7)
Komunistická strana Čech a Moravy (č. 8)
Strana zelených (č. 9)
ROZUMNÍ (č. 10)
Strana svobodných občanů (č. 12)
Blok proti islamizaci – Obrana domova (č. 13)
Občanská demokratická aliance (č. 14)
Česká pirátská strana (č. 15)
TOP 09 (č. 20)
ANO 2011 (č. 21)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (č. 24)
REALISTÉ (č. 26)
SPORTOVCI (č. 27)
Dělnická strana sociální spravedlnosti (č. 28)
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (č. 29)
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US N E S E N Í Z AS T UPI T E LS T V A O B C E
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 12.10.2017
na Obecním úřadě v Trnávce
Zastupitelstvo obce Trnávka:
bere na vědomí:
 zprávu o činnosti rady obce;
 čerpání rozpočtu obce k 31.7.2017;
 informace starosty obce k plnění plánu úkolů 2017;
 návrh nového kandidáta na přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně.
schvaluje:
 ověřovatele zápisu pana Luboše Demla a pana Přemysla Pařenicu;
 rozpočtové opatření č. 3/2017. Po úpravě jsou příjmy ve výši 10.046.390
Kč, výdaje ve výši 18.446.390 Kč a třída 8 financování ve výši 8.400.000 Kč;
 zveřejnění záměru o odprodeji části obecního pozemku parc. č. 832 a
735/20 v katastru obce Trnávka u Nového Jičína;
zamítá:
 zveřejnění záměru na odprodej části obecního pozemku parcely č. 167/3
v k.ú. Trnávka, v obci Trnávka.
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M Y S LE M E N A B E Z PE Č N O S T I B Ě HE M V ÁN O C A S I LV E S T R A
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských
oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá
výzdoba často z hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí
jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní
věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené
v kamenných obchodech, na stáncích drobných prodejců nebo
vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekorace se svíčkami rozdělit do dvou kategorií - takové, na
kterých lze svíčky zapalovat, a dekorativní výrobky, na kterých se svíčky
zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být
vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte,
zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak,
aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy
umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na
dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí
adventního věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými
svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací.
Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor
nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan
dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní
zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.
Zvýšenou pozornost byste měli věnovat rovněž činnostem v kuchyni. Intenzita
vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále
odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním
shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas
zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým
signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým
malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině
poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou
pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika
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k dostání v množství obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím
nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem
výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít
také na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické
předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II.
třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy
musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV.
třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu
a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a
nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál
z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě
tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a
materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad
požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i
vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na
odkazu zde:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný
Moravskoslezského kraje.

nový

rok přeje Hasičský
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S M V AK O S T R AV A – N O V Á O N LI N E APLI K AC E
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R E C E PT M Ě S Í C E

Křehké rohlíčky s jablky
Ingredience:
250 g ztuženého tuku (Iva, Lukana)
2 hrnky polohrubé mouky (podle potřeby i více)
1 šlehačka
špetka soli
strouhaná jablka
cukr moučka na obalení

Postup:
Tuk necháme při pokojové teplotě
společně s moukou, šlehačkou a špetkou
vypracujeme těsto, které rozdělíme na
Pokud je příliš měkké, můžeme přidat
případně dáme na chvíli do lednice.

povolit,
soli pak
6 částí.
mouku,

Každou část rozválíme na kolečko, které rádélkem
rozdělíme na 8 dílků. Na každý dílek dáme
strouhaná jablka (cca vrchovatou lžičku), zatočíme
do rohlíčku a srovnáme na plech s pečicím
papírem. Potřeme vajíčkem a v troubě předehřáté
na 190°C upečeme do zlatova. Ještě teplé obalíme
v moučkovém cukru.

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 O N T AK T Y

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

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

Pondělí
Úterý
Středa

8.00-10.30

Čtvrtek

8.00-10.30

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13.00-16.00

8.00-11.00

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

7.00-10.30
7.00-10.30
7.00-12.00
7.00-10.30
6.30-12.00

7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-8.30
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

Příbor
Příbor
Kateřinice
Příbor
Příbor
Příbor

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

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13.00-16.30

Pátek

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802
Pondělí

13.00-16.30

13.00-15.00
13.00-17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13.00-15.00

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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