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Začátek nového roku je dobrou příležitostí
k různým změnám, ale stejně tak dobrou příležitostí může být kterýkoliv den
v roce, pokud najdeme sílu a odvahu něco skutečně změnit. Proto vám ještě
přeji dostatek energie, cílevědomosti a optimismu k jakýmkoliv změnám.
Pouze my samotní ovlivňujeme naši budoucnost. Jen na nás záleží, jak moc se
nám v novém roce bude dařit.
Jsem optimista a věřím, že když člověk vyjde štěstí naproti, pravděpodobnost
úspěchu je zaručeně větší, než když ho bude jen očekávat a nic proto svou
pracovitostí a cílevědomostí neudělá. Věřím tedy, že nadcházející rok může
být pro nás lepší a úspěšnější než ten loňský.
V letošním roce nás opět čeká mnoho kulturních akcí, výstavba chodníků,
změna územního plánu a spousta jiné práce.
Na rozdíl od řady obcí nemusíme zvyšovat cenu za likvidaci komunálního
odpadu, a to i přesto, že obec za jeho odvoz a likvidaci nadále doplácí. Dovolil
bych si vás požádat o to, abyste lépe a daleko důsledněji třídili směsný a
komunální odpad a pomohli tak obci získat další prostředky, o které
v současné situaci zbytečně přicházíme.

Dalibor Šimečka
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MÍSTNÍ POPLATKY
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činí 420 Kč za osobu, který je nutno uhradit do
konce března 2015 na obecním úřadě v Trnávce.
Poplatek ze psů činí 120 Kč za jednoho pejska na rok 2015,
který
je
taktéž
nutno
uhradit
do
konce
března
2015.
Přihlašuje se pes starší 3 měsíců.
Tyto poplatky lze uhradit na číslo účtu 25929801/0100,
variabilní symbol pro odpady 1340+č.p. (např. Trnávka č.p. 1 – VS 13401),
variabilní symbol pro psy 1341+č.p. (např. Trnávka č.p. 1 – VS 13411).
KNIHOVNA TRNÁVKA
Knihovna Trnávka oznamuje svým čtenářům, že od února 2015
bude knihovna otevřena vždy
v pondělí a to od 16.00 – 18.00 hodin.
Roční čtenářské poplatky činí - dospělí 50 Kč, děti 20 Kč.
Rádi uvítáme nové čtenáře.
POŠTA TRNÁVKA
Pošta Trnávka informuje občany, že v úterý 13.1.2015 bude pošta v naší obci
uzavřena.
PLESOVÁ SEZÓNA TRNÁVKA, KATEŘINICE 2015
17.1.
31.1.
7.2.
14.2.
21.2.
28.2.
21.3.

Myslivecký ples, Kateřinice
Sokolský ples, Kateřinice
Sokolský ples, Trnávka
Obecní ples, Kateřinice
Dětský ples, Kateřinice
Obecní ples, Trnávka
Josefovská zábava, Kateřinice
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PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Trnávka se rozhodla, že bude pokračovat v pořizování nového
územního plánu obce Trnávky. V této fázi připravujeme pro spolupráci
s pořizovatelem, kterým je městský úřad Kopřivnice, dokument nazvaný
Návrh zadání. Pro práci na tomto dokumentu bychom potřebovali znát vaše
představy o rozvoji obce. Máte-li někdo potřebu vznést nějaké požadavky na
další využití vašich pozemků, na rozšíření zastavitelných ploch, chcete-li na
svých pozemcích stavět rodinné domky, vy nebo vaše děti, obraťte se na
obec. Stačí napsat krátkou stručnou žádost v termínu do 10.2.2015. Žádost si
můžete osobně vyzvednout na obecním úřadě v Trnávce nebo je ke stažení
na stránkách www.trnavka.cz. V březnu bude návrh zadání vyvěšen na
úřední desce a budete mít možnost jej připomínkovat. Poté na zasedání
zastupitelstva schválíme zadání. Následovat bude výběr projektanta,
projektant bude zpracovávat návrh územního plánu, návrh se v první fázi
bude projednávat s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními
obcemi a bude také vyvěšen na úřední desce a budete ho moci opět
připomínkovat. Na základě uplatněných stanovisek, námitek, připomínek
bude návrh upraven a znova projednáván s dotčenými orgány, krajským
úřadem, sousedními obcemi a hlavně s občany. V druhé fázi proběhne
veřejné projednávání. Tam také můžete ještě uplatňovat své námitky a
připomínky, pak bude územní plán dokončen a zastupitelstvo obce jej vydá.
Žádosti podané v minulých letech jsou stále platné.

Zvolený zástupce pro vyjednávání ÚPD Václav Podstavek
RECEPT MĚSÍCE
Zapečené sýrové veky

20 dkg tvrdého sýru,
2 vejce, 5 dkg másla,
2 stroužky česneku,
1 dcl piva, strouhanka, sůl
Máslo rozpustíme, sýr nastrouháme
nahrubo, přidáme vejce, česnek, pivo,
sůl. V případě potřeby zahustíme
strouhankou. Namažeme na krajíčky
veky a zapečeme v troubě.
Podáváme teplé.

Bronislava Brusová

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.
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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

www.trnavka.cz

8.00-10.30

Středa

13.00-16.30

Čtvrtek

8.00-12.00

Úterý

8.00-12.00

Středa

8.00-12.00

Čtvrtek

8.00-12.00

8.00-10.30

Pátek

Obecní úřad Petřvald
Telefon: 556 754 252
Pondělí

13.00-16.30

13.00-16.00

12.30-17.00

Obecní úřad Kateřinice
Telefon: 556 729 022

12.30-17.00

Pondělí

8.00-12.00

14.00-17.00

Středa

8.00-12.00

14.00-17.00

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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