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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
dostává se vám do ruky třetí vydání Trnavského
občasníku v tomto roce. Za námi jsou dva měsíce
roku 2015 a před námi spousta práce. Za námi je
také obecní ples. Bez přehánění si troufnu tvrdit,
že se po tolika letech pořádání stal jednou
z nejúspěšnějších akcí v naší obci.
Stejně jako v minulých letech zahrálo duo Kiwi.
Dobré jídlo, pití a nálada byly samozřejmostí.
Ples byl již skoro předem vyprodán, a to jen
ukazuje, jaké jméno si za ta léta získal. Plesu se
celkem zúčastnilo 200 občanů, známých i
neznámých.
Všem pořadatelům a těm, kteří se na plese jakkoli
podíleli, ať už v kuchyni, v baru, v šatně,
s výzdobou, programem, chystáním, uklízením, sponzorům… bych moc rád
poděkoval za přízeň a ochotu, kterou vynaložili ve svém volném čase. Jsem rád, že
v obci máme občany, na které se můžu spolehnout a obrátit v případě pomoci a
zajištění potřebných záležitostí.
V březnu nás čeká II. zasedání zastupitelstva obce Trnávka v novém složení a
tradiční jarní výstava připravena místními zahrádkáři v budově zámku.
Mnozí z vás si jistě vzpomínáte, jak jste jako malí, školou povinní sbírali papír,
hliníkové vršky od jogurtů a pomerančovou kůru. Druhotné suroviny se mají dále
zpracovávat a využívat. Tímto připomínám, že poslední březen je posledním
termínem splatnosti místního poplatku za sběr, přepravu, třídění a odstraňování
odpadu pro rok 2015. Čím více vytřídíme, tím více financí získáme zpět. Proč
spousta z nás odpad netřídí? Je to především lenost a výmluvy typu nemám k tomu
podmínky, není kam třídit, nemá to cenu – stejně se to někde smíchá, nikdy jsem
to nedělal, nic z toho nemám... Udělejte něco pro dobrý pocit, pro přírodu, ovzduší
nebo budoucí generaci. Třiďte odpad, má to smysl.

Dalibor Šimečka
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POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ – MÍSTNÍ KOLO
Jako každý rok, tak i letos se uskuteční soutěž „Pooderské koštování“
o nejlepší pálenku v obci v kategorii
SLIVOVICE, HRUŠKOVICE, JABKOVICE.
Místní kolo se u nás uskuteční 8.4.2015 v budově zámku v Trnávce.
Každý zájemce o účast v obecním kole dodá ze svých zásob vzorek své
pálenky v láhvi o obsahu 0,2 l označené druhem, procenty a jménem na
Obecní úřad v Trnávce v termínu do 7.4.2015.
Degustační komise složená z občanů obce bude hodnotit kvalitu
odevzdaných vzorků.
Vítězové obecního kola budou reprezentovat naši obec při „Pooderském
koštování“ v regionálním kole 16.5.2015 v Bartošovicích.
VELIKONOCE V KOSTELE
Římskokatolická farnost Trnávka zve všechny občany na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2015
ZELENÝ ČTVRTEK – 2.4.
17.30 hod. Trnávka
19.00 hod. Petřvald
VELKÝ PÁTEK – 3.4.
17.30 hod. Mošnov
19.00 hod. Petřvald
BÍLÁ SOBOTA – 4.4.
16.00 hod. Trnávka
18.00 hod. Mošnov
19.30 hod. Petřvald
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 5.4.
7.30 hod. Mošnov
8.45 hod. Trnávka
10.00 hod. Petřvald
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 6.4.
7.30 hod. Mošnov
8.45 hod. Trnávka
10.00 hod. Petřvald
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ZAHRÁDKÁŘI – JARNÍ VÝSTAVA, VÝROČNÍ SCHŮZE
JARNÍ VÝSTAVA
Klub zahrádkářů v Trnávce pořádá ve dnech 28.-29. března
2015 „Jarní výstavu“ v zámku v Trnávce a to v sobotu od
13.00 – 18.00 hodin a v neděli od 13.00 – 19.00 hodin.
Zahrádkáři se těší na vaši hojnou účast.
VÝROČNÍ SCHŮZE
Výbor zahrádkářů v Trnávce zve své členy na „Výroční schůzi“, která se
koná 11. dubna v 15.00 hodin v Restauraci Trnávka. U této příležitosti
žádáme členy o dárky do tomboly. Přijďte.
Na vaši účast se těší výbor zahrádkářů.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Pracovník přepážky – specialista
Česká pošta, s.p. přijme pracovníka na pozici Pracovník přepážky –
specialista pro pošty Mošnov a Trnávka u Nového Jičína.
Požadavky:
 Min. středoškolské vzdělání s maturitou
 Trestní bezúhonnost
 Flexibilita, spolehlivost, odpovědnost
 Schopnost jednat s lidmi, obchodní jednání
Nabízíme:
 Plný pracovní úvazek
 DPČ na úklid
 Systém vzdělávání
 Stravenky, dodatkovou dovolenou
Nástup možný: 1.4.2015
Kontakt:
Ing. Barbora Macháčová
vedoucí pošty Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 556 806 160
e-mail: machacova.barbora@cpost.cz
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COOP TRNÁVKA
Co možná nevíte…
V prodejně COOP v naší obci nabízejí čerstvé maso – vepřové, hovězí a
chlazené kuřecí a krůtí.
Z nabídky vybíráme:
vepřová plec
99 Kč/kg
vepřová krkovička
99 Kč/kg
vepřová kotleta
115 Kč/kg
vepřový bůček bez kosti
109 Kč/kg
vepřový bůček s kostí
86 Kč/kg
hovězí zadní
209 Kč/kg
hovězí žebro
129 Kč/kg
chlazené kuřecí čtvrtky
65 Kč/kg
chlazené krůtí ořezy
109 Kč/kg
V celém měsíci březnu je pivo Radegast 10° za 9,90 Kč.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny Coop Trnávka.

STATISTIKA OBCE
Statistika obce k 31.12.2014
Počet obyvatel
Počet žen
Počet mužů
Počet dětí do 15 let
Počet narození
Počet úmrtí
Počet přihlášených
Počet odhlášených
Nejčastější ženské křestní jméno
Nejčastější mužské křestní jméno
Nejčastější příjmení
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6
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TRNÁVKA
2. zasedání zastupitelstva obce Trnávka proběhne v pondělí 16.3.2015 od
19.00 hod. v zasedací místnosti budovy zámku v Trnávce.
Program:
 Zahájení
 Zpráva o činnosti rady obce
 Plán úkolů na rok 2015
 Návrh zadání územního plánu obce Trnávka
 Různé
 Interpelace
 Usnesení
 Závěr
JARO UŽ JE NA DOHLED
Pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního sluníčka a mnozí z nás
se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po
dlouhém zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně
s tím ale také začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů,
které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování
staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné
vypalování trávy je zakázáno, lidé neberou toto upozornění vážně. Přitom si
neuvědomují, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí.
Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při
nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až
25.000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli
by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na
zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev
s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již
v zárodku uhasit, a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí
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tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod
neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném
prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150, případně
elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a
čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že
jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena
pokuta až do výše 500.000,-Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se
obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat
nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím
si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným
úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až
do výše 25.000,-- Kč.
BROUČEK
Máte doma hračky, se kterými si už vaše dítě nehraje? Leží u
vás autíčko, panenka, odrážedlo, knížka aj., které by ještě
potěšily spoustu dětských tváří? Dětský klub "BROUČEK"
Trnávka tímto prosí o takové hračky do našeho pravidelného
klubu pro obnovení starších nebo rozbitých. Za každou hračku budeme moc
rádi. Vaše poklady můžete po celý březen nosit v úřední dny na
obecní úřad, který hračky dětem předá, nebo osobně vždy v
pondělí a středu dopoledne od 10h do 12h, kdy se v prostorách
zámku maminky s dětmi scházejí. Předem děkujeme.

S pozdravem maminky a jejich dětičky.
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MAS REGIONU POODŘÍ
Díky spolupráci dvou místních akčních skupin - MAS Regionu
Poodří a MAS Hanácké Království vznikla publikace s názvem
„Zábavná VLASTIVĚDA z našich vesnic“, která je určena pro
žáky prvního stupně základní školy, ale i jiní zde najdou
různé zajímavosti. V publikaci se dočtete o původních 23
členských obcích Regionu Poodří (nyní jich je jen 21).
Publikace vznikla, protože se děti ve školách dozvídají o regionu, kde žijí,
velmi málo. Zlepšení by měl přinést tento projekt, který podpořila Evropská
Unie z Programu rozvoje venkova LEADER. V publikaci můžete třeba zjistit,
proč se vaše nebo i okolní vesnice jmenují tak, jak se jmenují. Jaké
nejvýznamnější historické události ovlivnily vývoj vaší obce, jaké památky a
významná místa tam máte a mnoho dalšího. Součástí projektu byly i
interaktivní akce ve školách a dalších místech, kde si účastníci třeba poprvé
prolistovali obecní kroniky, zjistili, jak a kdy se čím psalo a zkusili si
tiskařský lis. Nedílnou součástí je i web projektu www.vlastiveda.eu.
V každém regionu vznikla pro mladší školáky i publikace „Zábavná
PRVOUKA z našich vesnic“. Publikaci si můžete prohlédnout na obecním
úřadě v Trnávce nebo půjčit v místní knihovně.
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.

Skvělá dýňová polévka
Ingredience:
1/3 dýně Hokaido,1 cibule, 3-4 stroužky česneku, 2 brambory,
sušený tymián, bylinková mořská sůl, máslo, rostlinný olej,
hovězí vývar(kuřecí), 2 rohlíky, 50 g libové anglické slaniny,
citronová šťáva, cukr
Postup:
Na rozpáleném oleji orestujeme dozlatova drobně krájenou
cibuli, potom přidáme na kostky pokrájenou očištěnou dýni,
chvilku opékáme, mícháme, přidáme drobně nasekaný česnek,
bylinkovou sůl, tymián, zalijeme vývarem, přidáme kostky
očištěných brambor a vaříme doměka. Vše pak rozmixujeme
na hladký krém, pokud je polévka příliš hustá, zředíme ještě
vývarem nebo vodou, kdo má rád, může smetanou. Dochutíme
podle potřeby solí, pepřem, citrónovou šťávou, cukrem,
zjemníme plátkem másla. Nakonec orestujeme na pánvičce na
nudličky pokrájenou anglickou slaninu a ozdobíme jednotlivé
porce na talíři. Přidáme na másle opečené plátky rohlíků,
potřené stroužkem česneku. Pro změnu můžete vynechat
slaninu a přidat na másle opečené plátky žampionů nebo mladé
cuketky.
Lucie Strakošová

Recepty posílejte na e-mail:
ou@trnavka.cz nebo je můžete
donést osobně na obecní úřad
v Trnávce.
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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

Středa

8.00-12.00

13.00-17.00

Úterý

13.00-16.30
8.00-10.30

Středa
www.trnavka.cz
www.facebook.com/obectrnavka

Čtvrtek

13.00-16.30
8.00-10.30

Pátek

13.00-16.00

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

Dětská lékařka - Petřvald
MUDr. Olga Váhalová
Telefon: 556 300 370

Pondělí
Úterý

7.00-10.00

13.00-15.00

Pondělí

7.00-10.00

13.00-17.00

Úterý

Středa
Čtvrtek

7.00-12.00

7.30-9.30

13.00-15.00

Středa
Čtvrtek

Pátek

7.30-12.00

Pátek

11.00-13.30

7.00-10.00

11.00-14.00
12.30-16.00
7.30-10.00

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