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VÝSLEDKY POODERSKÉHO KOŠTOVÁNÍ
V sobotu 18. května 2013 proběhlo v obci Bartošovice
regionální kolo Pooderského koštování.
Naši obec v kategorii jabkovice reprezentoval Dalibor
Šimečka, který se umístil z 12 vzorků na 9. místě.

RECENZE DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
Po dvouleté odmlce způsobené hledáním
vhodné hry, představil v sobotu 25. května náš
divadelní soubor v místním stánku kultury
a někdy i sportu hru - A je to v pytli. Divadelníci
se vyhnuli riziku experimentování a vsadili
na jistotu. Tou je komedie jednou již
osvědčeného Angličana Michaela Cooneyho
a jeho otce Raye a nutno poznamenat, že jim
sázka vyšla. Při komedii plné zvratů, se diváci,
kterých přišly necelé tři stovky, nemuseli, při naprosté většině situací,
stydět za svůj smích. V roli Toma Kerwooda zazářil a pozici herecké
topstar opět potvrdil famózní Martin Szabó. V postavě jeho zodpovědné
manželky Lindy mu skvěle sekundovala přesvědčivá Aneta Dospíšilová.
Obdivuhodně zvládnutý komediální talent předvedli ztělesněním postav
Tomových povedených bratrů Dicka a Harryho Pavel Hanzelka a Martin
Šimečka. Dvojici ilegálních imigrantů s groteskní stylizací ztvárnili
Dalibor Šimečka a Žaneta Brusová. Vracet věcem řád a nastolovat
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pořádek byl nadlidský úkol pro konstábla Downse ztvárněného Tomášem
Stuchlým, který všem připomněl, že není malých rolí. Sociální pracovnici
paní Potterovou jistě a bezchybně zahrála Pavla Šimečková. Jen pro roli
Borise mohl již dost zkušený a uznávaný režisér Přemysl Pařenica vybrat
nějakého herce, protože asi nikdo z těch, kdo byli v obecenstvu, neuvěřil,
že mafián Boris podobný Petrovi Masopustovi nebyl skutečný.
Představení by nemohlo působit jako jednolitý celek bez do detailů
propracovaných kostýmů Broni Brusové a Petry Masopustové
a technické podpory přesného Tomáše Bruse.
Podle dosud
nepotvrzených informací, chtějí dát ochotníci své domovské scéně načas
vale, naložit kulisy a vyrazit na krátkou štaci za natěšenými diváky
našeho regionu Na jejich cestu jim popřejme - zlomte vaz.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TRNÁVKA
11. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se konalo
ve čtvrtek 30. května 2013 a projednalo následující
záležitosti:
Vzalo na vědomí:
• Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru kontroly
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnávka za rok 2012.
• Zprávu o hospodaření Základní školy Trnávka okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace za rok 2012.
• Zápis z 10. jednání kontrolního výboru, konaného dne 27.5.2013.
• Zprávu kontrolního výboru k závěrečnému účtu obce za rok 2012.
• Informace k návrhu České pošty, s.p. Region Severní Morava, obvod
Přerov na optimalizaci sítě podacích pošt z hlediska poptávky
po poštovních službách v dané lokalitě tj. zřízení Provozovny Partner
a Výdejní místo.
Schválilo:
• Závěrečný účet obce Trnávka za rok 2012 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce Trnávka za rok 2012 a to bez výhrad.
• Hospodaření Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2012.
• Vyřazení majetku na účtu 028 v celkové hodnotě 58.469,- Kč.
• Rozpočtové opatření obce č. 2/2013. Po úpravě jsou příjmy ve výši
6.900.000,-Kč, výdaje ve výši 10.000.000,- Kč a třída 8 financování
ve výši 3.100.000,- Kč.
• Účetní závěrku obce Trnávka sestavenou k 31.12.2012.
• Bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemků parc. č. 617/5, trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond, parc. č. 617/10, trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond, parc. č. 618/3, ostatní plocha, ostatní
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komunikace, parc. č. 618/4, ostatní plocha, ostatní komunikace
a parc. č. 618/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, kat. území
Trnávka u Nového Jičína.
• Smlouvu
o
bezúplatném
převodu
nemovitostí
č.
UZSVM/ONJ/2748/2013-ONJM/SBP-13/2013
mezi
převodcem
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a Obcí Trnávka jako nabyvatelem na bezúplatný převod id. 1/6
pozemků parc. č. 617/5, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
parc. č. 617/10, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, parc.
č. 618/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 618/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 618/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, kat. území Trnávka u Nového Jičína.
Nesouhlasilo:
• S návrhem optimalizace sítě podací pošty v Trnávce a požaduje
zachovat stávající podací poštu pobočku v Trnávce u Nového Jičína.

VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE
Včelařský kroužek mládeže Příbor se zúčastnil ve dnech
27. – 28. dubna oblastního kola pro Moravskoslezský
kraj soutěže Zlatá včela, která se konala v Rychvaldě
u Karviné.
Zástupci kraje, měst a místní organizace ČSV přivítali
mladé včelaře v místním kulturním domě, kde začala
soutěž rozdělená do tří kategorií. Nejdříve přišly na řadu testy, poznávání
a používání pomůcek, botanika, mikroskopování a na závěr praxe.
Pořadatelé připravili také program – výlet do oblasti Dolní Vítkovice,
místní modeláři předvedli funkční modely závodních aut a v neděli bylo
slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení akce.
Z našich žáků se umístili:
1. kategorie:

2. kategorie:
3. kategorie:

Daniel Bula – 2. místo
Anička Klimešová – 7. místo
Tobiáš Tyleček – 12. místo
Martin Weidinger – 20. místo
Daniel Seibert – 5. místo
Josef Boháč – 3. místo

Všichni vítězové jednotlivých kategorií na 1. – 3. místě byli odměněni
věcnými dary – včelařskými pomůckami.
Nakonec bylo hodnocení jednotlivých včelařských kroužků mládeže
podle průměru získaných bodů na jednoho soutěžícího, kde se náš
kroužek umístil na druhém místě a získal dort.
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UZAVŘENÍ POŠTY V TRNÁVCE
Česká pošta informuje občany, že pošta v Trnávce bude
uzavřena v termínu od 26.6. – 10.7. 2013 z personálních
důvodů (čerpání řádné dovolené).
Nedoručené doporučené zásilky a balíky budou uloženy
na poště Příbor, Jičínská 240.
Hodiny pro veřejnost pošty Příbor jsou:
Pondělí – pátek 8.00 – 11.00 a 13.00 – 18.00
Sobota – 8.00 – 10.00
Odnosné důchody budou pro občany obce, pokud nezvolí jinou formu,
doručovány současně s penězi na bytové adresy.
Doručovatelé budou během celé pochůzky zprostředkovávat příjem všech
druhů zásilek včetně balíků a poštovních poukázek, prodej známek,
novin a časopisů, případně dalšího doplňkového sortimentu.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PRO HLÁŠENÍ
PORUCH
Severomoravská energetika – 840 850 860
SmVak – 840 111 125 – poruchová linka NONSTOP
Severomoravská plynárenská – 1239 - pohotovost

NOVÝ NÁVRH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSOVÉ
DOPRAVY – OBLAST BRUŠPERSKO
V současné době Krajský úřad Moravskoslezského kraje projednává
v rámci projektu „Optimalizace veřejné linkové osobní dopravy
na Brušpersku“ návrh nových jízdních řádů autobusové dopravy.
Nový návrh jízdních řádů je již od 16.5.2013 uveřejněn na elektronické
i kamenné úřední desce obce Trnávka. Občané
se zde mohou seznámit se změnami, které se
dotýkají i autobusových linek projíždějících naší
obcí:
č. 880640 – Kopřivnice-Příbor-Petřvald-Mošnov
č. 910373 – Ostrava-Stará Ves n. Ondř.-Brušperk-Kateřinice-PříborKopřivnice
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NASTÁVÁ ČAS PRÁZDNIN
Prázdniny… a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby
děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně
na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat
nejen v přírodě, ale i doma, a to hlavně v případě, že se pohybují bez
přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně, nejen na vyhrazeném
tábořišti:
• oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti
dospělé osoby,
• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí,
např. za silného větru nebo extrémního sucha,
• nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
• mít k dispozici dostatečné množství vlastní
vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není
žádný vodní zdroj,
• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
• do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná
pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se,
že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se
rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou
často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo
různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak
na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů,
kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu,
ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších
případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti
nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli
rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností, je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé
nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače,
zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky.
Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické
sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům
a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí
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zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny
spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou
uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše
děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času,
není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu
děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných
mimořádných událostí.

JUBILANTI
Našimi jubilanty ve třetím čtvrtletí roku jsou:
Červenec:

Lubomír Brus
Eliška Bulová
Ludmila Londinová
Danuška Nováková

Srpen:

Veronika Vintrochová
Alžběta Káňová
Vlasta Brusová
Lydie Kudlová

Září:

Miroslav Brus
Jaromír Sedláček
Břetislav Vajbar
Ivo Neuwirt

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí
a duševní pohody.

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

