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SLET ČARODĚJNIC
Ve středu 30. dubna 2014 v 18,00 hodin
se uskuteční v okolí zámku v Trnávce „SLET
ČARODĚJNIC“.
Sletu se mohou zúčastnit všechny „čarodějnice“ bez
rozdílu věku.
Vítáni jsou i ostatní příznivci dobré nálady, pro které
budou připraveny soutěže o ceny.
V závěru po krátkém přeletu obcí
bude posezení u ohně, kde si čarodějky opečou
šťavnatého buřta. Ostatní přihlížející budou mít možnost
si opéci buřta za malou úplatu.
Součástí akce bude čarodějnická výstava v budově zámku,
kterou připraví žáci Základní školy Trnávka.

TENISOVÝ KROUŽEK
Tenisový oddíl v Trnávce má zájem v letošním roce otevřít
(založit) tenisový kroužek pro děti do 14 let. Bližší informace
o termínech, představách, průběhu a podmínkách budou
sděleny rodičům na kontaktní schůzce 23. 4. 2014 v 18. 00
hodin na tenisových kurtech v Trnávce. Zve výbor tenisového oddílu.
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TURISTICKÝ VÝLET
Komise sociální, kulturní a školská pořádá pro občany turistický výlet
do Beskyd, ve čtvrtek 1.5.2014.
Organizace:
 autobusem, který vyjede v 9.00 hodin
po zastávkách od Staré požární zbrojnice,
se dopravíme do obce Komorní Lhotka
 trasa č. 1 – z obce Komorní Lhotka po žluté
na Prašivou a zpět, délka trasy asi 10 km
 trasa č. 2 – z obce Komorní Lhotka po modré
na chatu Kotař, dále po červené na Prašivou
a zpět po žluté do Komorní Lhotky, délka trasy
asi 12 km
 možno jít i delší trasu přes Ropičku, Kotař
a Prašivou do Komorní Lhotky
Podmínkou uskutečnění zájezdu je dostatečný počet účastníků. Z tohoto
důvodu žádáme všechny zájemce, aby se závazně přihlásili a zaplatili
účastnický poplatek 80 Kč (dítě 40 Kč) do soboty 26. 4. 2014
na Obecním úřadě v Trnávce nebo u manželů Světlíkových na č.p. 172.
V případě nepříznivého počasí nebo malého zájmu bude zájezd zrušen.

SBĚR BIOLOGICKÉHO ODPADU
Sběr biologicky rozložitelného odpadu bude v naší obci
probíhat v letošním roce každé pondělí a čtvrtek. Sběr bude
započat 14. 4. 2014.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ
Obec Trnávka ve spolupráci s Občanským sdružením Broumov
organizuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské).
Sbírka bude uspořádána
ve středu dne 21. 5. 2014 v budově zámku
dopoledne od 8,00 do 12,00 hodin,
odpoledne od 13,00 do 17,00 hodin.
Občané mohou zabalené oblečení do igelitových pytlů
či krabic (aby se transportem nepoškodily) odevzdat
v uvedený termín a hodinu v přízemí budovy zámku.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
Starostka obce Trnávka podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23.5.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24.5.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č 1 je volební místnost v budově
zámku pro voliče bydlící v Trnávce.
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci
obyvatel.

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Opětně proběhne sběr velkoobjemového odpadu formou přistavení
kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny v termínu
od 17.5.2014 do 18.5.2014 na těchto stanovištích:
1. U Hasičského domu (Jednota)
2. U Staré požární zbrojnice
3. U vodárny (RD č.p. 23)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad:
 starý nábytek, ohřívače, bojlery, krytiny, koberce
 umývadla a WC mísy
 kočárky a další velkoobjemový odpad
Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky a jiný
nebezpečný odpad !!!
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Dne 17. 5. 2014 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné
sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena:
9,00 – 9,30 U Hasičského domu
9,45 – 10,15 u Staré požární zbrojnice
10,30 – 11,00 u vodárny (RD č.p. 23)
Ve sběrně nebezpečných odpadů můžete bezplatně odevzdat:








baterie a akumulátory všeho druhu
odpady obsahující ropné látky nebo jimi znečištěné (oleje, filtry)
chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie)
zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
prošlé léky a zdravotnický materiál
televizory, elektrotechnický odpad
chladničky, pneumatiky, mrazáky.

FARNOST – SLAVENÍ VELIKONOC
Římskokatolická farnost zve všechny občany na společné SLAVENÍ
VELIKONOC v roce 2014.
ZELENÝ ČTVRTEK – 17.4.
17.30 hod. – Mošnov
19.00 hod. – Petřvald
VELKÝ PÁTEK – 18.4.
17.30 hod. – Trnávka
19.00 hod. – Petřvald
BÍLÁ SOBOTA – 19.4.
16.00 hod. – Trnávka
18.00 hod. – Mošnov
20.00 hod. – Petřvald
SLAVNOST ZMRTVÝCH VSTÁNÍ PÁNĚ - 20.4.
7.30 hod. – Mošnov
8.45 hod. – Trnávka
10.00 hod. – Petřvald
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 21.4.
7.30 hod. – Mošnov
8.45 hod. – Trnávka
10.00 hod. – Petřvald
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LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Město Kopřivnice, odbor životního prostředí
nabízí ve spolupráci se smluvním autovrakovištěm
Ženklava (oprávněným k likvidaci autovraků)
LIKVIDACI AUTOVRAKŮ
19.4.2014, 8.00 – 12.00 hod.
včetně vydání „Potvrzení o převzetí autovraku“. Kompletní vozidlo bude
zlikvidováno ZDARMA, případně vykoupeno až do částky 5000 Kč.
K likvidaci vozu je nutná účast majitele s platným občanským průkazem
(nebo plná moc) a doklady od vozidla. Nepojízdná vozidla budou
odtažena.
Vozidla je možno nahlásit do 19.4.2014 na autovrakoviště,
tel.: 556 852 614, 602 550 002.
Autovraky, které budou muset být dopraveny do areálu autovrakoviště
na odtahovém voze, musí být nachystány na zpevněné ploše, ze které
půjde autovrak natáhnout na odtahový vůz a na kolech, se kterými půjde
manipulovat.

NAŠE ŠKOLIČKA
1. pololetí školního roku 2013/2014 bylo ukončeno
30. ledna 2014 slavnostním předáním vysvědčení.
Klasifikace a absence žáků:
ročník

vyznamenání

prospěli

1.
2.
3.
4.
celkem

16
9
14
9
48

2
2

Absence: celkem
vyučovacích hodin
244
134
159
282
819

2. pololetí školního roku 2013/2014 je v plném proudu.
6. února 2014 proběhl na škole zápis do 1. ročníku, k němuž se dostavilo
celkem 21 dětí, 12 chlapců a 9 dívek, z toho 11 dětí z Trnávky,
10 z Kateřinic. Do 1. ročníku v následujícím školním roce by mělo
nastoupit nejméně 16 žáků.
V polovině února žáci úspěšně ukončili plavecký výcvik v plavecké škole
Relax Kopřivnice, začátkem března si děti užily týden jarních prázdnin.
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Základní škola v nejbližší době připravuje:
16.4. Cestu za velikonočním zajíčkem (akce pro rodiče a děti)
30.4. Čarodějnická výstavku v prostorách trnavského zámku
9.5. Exkurzi do zábavního dětského centra ve Zlíně.

POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ
Ve středu 9. 4. 2014 proběhlo místní kolo
Pooderského koštování.
A jak to u nás dopadlo?
JABKOVICE – 1. místo Miroslav Brus
SLIVOVICE – 1. místo Lubomír Polášek
V sobotu 17. května 2014 proběhne
v Bartošovicích regionální kolo Pooderského koštování, kde naši obec
budou oba vítězné vzorky reprezentovat. Přejeme hodně štěstí!

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
14. zasedání zastupitelstva obce se konalo 27.2.2014 a projednalo
následující záležitosti:
Vzalo na vědomí
 Zprávu o činnosti rady obce.
 Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí
Regionu Poodří, konaného dne 11.12.2013 v kanceláři Regionu
Poodří.
Schválilo
 Rozpočtové opatření obce č. 1/2014. Po úpravě jsou příjmy ve výši
6.900.000,-Kč, výdaje ve výši 11.000.000 Kč a třída 8 financování
ve výši 4.100.000,- Kč.
 Plán úkolů na rok 2014.
 Příspěvek formou peněžitého daru ve výši 3.000,- Kč na dítě, které
se narodí v roce 2014. Nedílnou podmínkou vyplacení finančního
daru je trvalé bydliště obou rodičů zapsané v obci Trnávka.
Příspěvek bude vyplacen rodičům dítěte v měsíci prosinci 2014
na slavnostním vítání občánků do života.
Zvolilo
 Přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pana Josefa Strakoše
na volební období 2014-2018.
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PŘIPRAVME SE NA JARO
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro
podstatně dříve než v minulých letech a v této
souvislosti dojde i k urychlení jarních zahrádkářských
prací. A právě v tomto období mívají hasiči často plné
ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním
staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých
rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího
plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím
nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické
osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují
nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek
uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce
do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho
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 tak rozšíření
ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod
neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí
apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru
a 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
nebo150, případně
elektronickým formulářem, který je umístěn
na
webových
stránkách
Hasičského
záchranného
sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další
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podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. 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.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem,
nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však
povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany
Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze
doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas
za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém
zjistí, že jde o bezpečné pálení.
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.

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

