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PRACOVNÍ NABÍDKA
Obec Trnávka hledá pracovité muže všech věkových
kategorií. Je vám minimálně 18 let, nebojíte se práce
a chcete si přivydělat? Na období červen - září
hledáme brigádníky na drobné práce na obecním
majetku - sekání trávy, nátěry a opravy nátěrů,
drobné zednické práce a další podle aktuální potřeby.
Délka spolupráce podle domluvy (dva týdny, měsíc
apod.) na základě dohody o provedení práce. Bližší
informace na obecním úřadě v Trnávce.
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ SEDMIBOJ

V sobotu 4.6.2016 pořádá TJ Sokol Trnávka oddíl házené 2.ročník
DĚTSKÉHO SPORTOVNÍHO SEDMIBOJE zápis účastníků v 13.45 14.00 hodin, děti budou rozděleny podle ročníků do dívčích a
chlapeckých kategorií se svým startovním číslem. Každá kategorie,
samozřejmě soutěží o trojici medailí.
Vezměte si vhodné venkovní sportovní oblečení. Občerstvení je zajištěno pro
sportovce i fanoušky. Akce se koná pouze za příznivého počasí.
TJ SOKOL TRNÁVKA
Oddíl házené TJ Sokol Trnávka zve všechny příznivce házené, věrné fanoušky a
spoluobčany na přátelská mezistátní utkání v házené mezi našim oddílem mužů
TJ Sokol Trnávka a oddílu házené mužů ze SRN SSV Zabeltitz, která se uskuteční:
- v sobotu dne 11.6.2016 od 16.00 hod. utkáním starých gard mužů a následovat
bude od 17.15 hod. utkání "A" mužstev
- v neděli dne 12.6.2016 od 15.00 hod. předzápas našich mini žáků, od 16.00 hod.
utkáním starých gard mužů a následovat bude od 17.15 hod. utkání "A" mužstev
Po oba dva dny bude občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
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MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
Myslivecký spolek Trnávka Kateřinice si vás dovoluje pozvat na tradiční
Myslivecké odpoledne, které se bude konat na myslivecké chatě v Trnávce v
sobotu 25.6. 2016 od 14.00 hodin.
Bude samozřejmě zajištěna myslivecká kuchyně - pečený divočák se zelím a
knedlíkem a srnčí guláš. Rovněž bude zajištěno drobné osvěžení, venkovní
posezení a vzduchovková střelnice.
Na příjemně strávené odpoledne vás srdečně zvou myslivci.

MAJITELŮM PSŮ A KONÍ
Obecní úřad Trnávka žádá majitele psů, aby si je patřičně zabezpečili a
zabránili jejich volnému pobíhání po okolí. Děkujeme těm pejskařům,
kteří po svých mazlíčcích uklízejí, a současně apelujeme na ty, kteří to nedělají. Je
přece zájmem nás všech, aby naše obec byla čistá a aby procházka Trnávkou
nepředstavovala žádné riziko. Totéž platí i pro majitele koní, kteří se pohybují po
místních komunikacích. Děkujeme, že po svých zvířatech uklízíte!

ODSTÁVKA VODY
Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v
platném znění, si vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní
síti.
Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci
Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky.
Číslo plánované odstávky:
Obec:
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně:
Plán. ukončení orientačně:
Dotčená oblast:
Způsob náhradního zásobování:

953
Trnávka
07.06.2016 - 08.00
07.06.2016 - 11.00
celá obec
umožněno předzásobení a následně cisterna
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MUDR. KRKOŠKOVÁ - OZNÁMENÍ
MUDr. Krkošková oznamuje svým pacientům, že v období prázdnin
bude v Trnávce ordinovat pouze ve dnech: 11.7., 25.7., 1.8., 29.8.
Během její dovolené bude zástup provádět MUDr. Krkoška v Příboře.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Oznámení o 8. Zasedání zastupitelstva obce Trnávka, které se uskuteční ve
čtvrtek 16. června 2016 v 19.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku.
Program:
•

Zahájení

•

Zpráva o činnosti rady obce

•

Účetní závěrka obce k 31.12.2015

•

Závěrečný účet obce za rok 2015

•

Rozpočtové opatření č. 1/2015

•

Rozpočtový výhled obce na rok 2017-2018

•

Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru

•

Majetkoprávní záležitosti

•

Různé

•

Interpelace

•

Usnesení

•

Závěr
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 17.3.2016 na
Obecním úřadě v Trnávce
Zastupitelstvo obce Trnávka:
Bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady obce;
2. Zprávu o rekonstrukci koupaliště.
3. Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu
Poodří, konaného dne 18.12.2016.
Schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu pana Přemysla Pařenicu a pana Martina Szabó
2. Plán úkolů na rok 2016;
3. Jednorázový příspěvek nově narozeným občánkům ve výši 3.000 Kč. Za
podmínek, kdy oba rodiče budou mít trvalý pobyt v obci Trnávka, ne však
na ohlašovně.
4. Převod nemovitého majetku dle LV.199 v katastrálním území Trnávka u
Nového Jičína [768308] od TJ Sokol Trnávka a to na obec Trnávka na adrese
Trnávka 1, 74258 Trnávka, IČ: 00848441 formou daru, resp. formou
bezúplatného převodu.
5. Zastupitelstvo obce Trnávka schvaluje v případě nabytí Sokolovny Trnávka
garantování možnosti využití prostorů Sokolovny a sportovišť z řad občanů
obce Trnávka pro sportovní a kulturní činnost dle bodů:
6. a) přístup a využívání prostorů sokolovny a sportovišť ke sportovní a
tělocvičné činnosti
b) přístup a využívání objektů šaten a soc. zařízení
c) možnost rezervace prostorů sokolovny a sportovišť ke konání sportovněkulturních akcí, sportovních soustředění, turnajů a zajištění sportovních
setkání partnerských obcí.
Souhlasí:
 souhlasí se záměrem na směnu pozemku mezi Moravan a.s. Kateřinice a
obcí Trnávka. Pozemky ve vlastnictví obce Trnávka v k.ú. Trnávka u
Nového Jičína
pozemek parc.č. 643/51 – orná půda o výměře
1.970m2
pozemek parc.č. 643/52 – orná půda o výměře
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pozemek parc.č. 643/54 – orná půda o výměře

3.669m2

pozemek parc.č. 643/55 – orná půda o výměře

2.942m2

pozemek parc.č. 643/56 – orná půda o výměře

299m2

pozemek parc.č. 643/57 – orná půda o výměře

619m2

pozemek parc.č. 643/58 – orná půda o výměře

22.945m2

pozemek parc.č. 643/59 – orná půda o výměře

392m2

pozemek parc.č. 643/60 – orná půda o výměře

446m2

pozemek parc.č. 643/61 – orná půda o výměře

1.972m2

pozemek parc.č. 643/71 – orná půda o výměře

4.151m2

pozemek parc.č. 632/68 – orná půda o výměře

2.560m2

pozemek parc.č. 632/72 – orná půda o výměře

4.145m2

Pozemky ve vlastnictví Moravan a.s. Kateřinice v k.ú. Trnávka u Nového Jičína
pozemek parc.č. 729/16 – trvalý trávní porost o výměře
1.428m2
pozemek parc.č. 784/1 – ostatní plocha o výměře
7.448 m2
pozemek parc.č. 784/12 – zast. plocha, nádvoří o výměře
473 m2
pozemek parc.č. 784/14 – zast. plocha, nádvoří o výměře
39m2
pozemek parc.č. 784/25 – ostatní plocha o výměře
7.516 m2
budovu bez č.p. a č.e. – jiná stavba o výměře
473 m2
budovu bez č.p. a č.e. – jiná stavba o výměře
39 m2
Deleguje:
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742
72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře pana Dalibora Šimečku.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne
26.5.2016, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě,
nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto
řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něj jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní
Kamile Ožanové.
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ZLATÁ VČELA
Ve dnech 7. a 8.5.2016 pořádala ZO ČSV Příbor Oblastní kolo soutěže Zlatá včela
pro MSK v areálu Luna Příbor SVČ.
Soutěže se zúčastnilo 87 soutěžících z 16 včelařských kroužků mládeže. Soutěžilo
se ve 2 kategoriích. V 1. kategorii (žáci 1.-5. tříd ZŠ) se zúčastnilo 58 žáků. Za náš
VKM soutěžil Martin Weidinger, který se umístil na 2. místě.
Ve 2. kategorii (žáci 6.-9. tříd) soutěžilo 29 žáků, za náš VKM soutěžili 4 žáci a
umístili se takto:
Daniel Bula 1. místo, Jaromír Horkel 2. místo, Tobiáš Tyleček 5. místo, Ondřej
Skalka 9. místo. V celkovém hodnocení VKM se nás kroužek umístil na 1. místě.
Do celostátního kola, které se konalo 20.-22.5.2016 v Nasavrkách postoupili první
tři z 2. kategorie.
Po soutěži se žáci i se svými vedoucími seznámili s památkami města Příbora,
které získalo za rok 2015 titul Kulturní město roku.
Večer následovala procházka kolem řeky Lubiny na zahrádkářskou kolonii
Orinoko, kde si děti zasoutěžily a opekly špekáčky.
V neděli navštívili účastníci Zlaté včely Technické muzeum Tatra v Kopřivnici a
odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen.
Celou akci nám finančně zabezpečili tito sponzoři:
- Český svaz včelařů
- Město Příbor
- MSK
- obce Kateřinice a Trnávka
Věcnými dary nás podpořili:
- obce Skotnice a Hostašovice
- manželé Horkelovi
- Gurmán Sedlnice
- pekařství Putala
Všem sponzorům děkujeme, bez jejich podpory bychom akci nemohli uskutečnit.
Za organizátory Lumír Šimečka, vedoucí VKM Příbor
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JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů
lze
nalézt
na
webu
Ministerstva
vnitra
na
adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni–doklady.
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Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u
zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci Cestujeme a dále v části Státy a území informace na cesty.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra, pro řízení sekce veřejné
správy
RECEPT MĚSÍCE

Jednoduché a rychlé muffiny
Ingredience:
1 a 1/2 hrnku hladké mouky, 1/2
hrnku cukru krupice, 1 prášek do
pečiva, 2 jablka, 1 vejce, 100 ml
mléka, 100 ml oleje
Postup:
Nejdříve smícháme sypké směsi,
jablka nakrájená na kousky, a poté
olej, mléko a vejce.
Párkrát promícháme nahrubo, aby se
směs spojila, nešleháme. Lžící plníme
směs do formiček na muffiny.
Můžeme posypat cukrem se skořicí.
Jablka můžete vyměnit za čokoládu
nakrájenou na kousky, čokoládová
vajíčka z Velikonoc nebo cokoliv, co
máte rádi.
Pečeme v troubě na 180°C asi 20
minut. Příprava i s pečením vám
nezabere více než 30 minut.

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.

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