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Vážení občané Trnávky,
není to tak dlouho, co se uzavřela volební
místnost a volební komise zveřejnila
na základě sčítání hlasů složení nového
zastupitelstva obce. Výsledek voleb v naší
obci byl pro mnohé občany překvapující, ale
pro nové členy zastupitelstva obce zavazující.
Dali jste nám důvěru a právem očekáváte,
že bude zúročena. Zúročena zlepšováním
služeb, zkvalitňováním života občanů,
rozvojem
obce.
S mými
kolegy
v zastupitelstvu obce vstupujeme jako jeden
tým do náročného období. Období, v němž
chceme plni elánu pracovat v zájmu obce a jejích občanů. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem občanům, kteří nás podpořili, nadále chtějí aktivně
s námi spolupracovat a podílet se tak na rozvoji naší Trnávky.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Kulturní komise obce Trnávka zve všechny spoluobčany na akci „Rozsvícení
vánočního stromu“, která se koná 30. listopadu 2014 od 15.00 hodin před
budovou zámku v Trnávce.
Vystoupí děti ZŠ Trnávka, MŠ Kateřinice, cimbálová muzika
Tragač z Brušperku. K jídlu a pití budou klobásy, slané
chuťovky i sladké perníky, vánoční punč pro děti i dospělé.
Nebude chybět malý jarmark – adventní věnce, ozdoby,
dekorace a jiné. Těšit se můžete na živý betlém a Ježíškovu
poštu.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Kulturní komise připravuje každoroční Mikulášskou nadílku
s roznáškou po domech dne 5.prosince 2014.
Zájemci o mikulášskou nadílku mohou přihlásit své dítě, které
letos dovršilo maximálně 10 let věku, osobně na Obecním úřadě v Trnávce,
telefonicky 556 729 049 nebo e-mailem na ou@trnavka.cz a to nejpozději
do 1. prosince 2014. V souvislosti se zvyšujícími se náklady na tuto akci
budeme vybírat symbolických 50Kč za každé dítě. Dítě, které je hlášeno
k trvalému pobytu v obci, obdrží zdarma od obce Trnávka mikulášský
balíček.
VÝSLEDKY VOLEB
10.-11.10.2014 proběhly volby do zastupitelstva obce Trnávka.
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek

619
399
399

Výsledky hlasování - zvýraznění kandidáti získali mandát zastupitele.
Sdružení nezávislých
kandidátů – za obec
Trnávku

Komunistická strana
Čech a Moravy

Sdružení nezávislých
kandidátů č.2

Jména kandidátů

Hlasy

Jména kandidátů

Hlasy

Jména kandidátů

Hlasy

Božena Londinová
Martin Šimečka
Oldřich Brus
Petr David
Miroslav Brus
Marie Pařenicová
Ivana Vidličková
Petr Beránek
Dagmar Hýlová
Tomáš Brus
Radek Velart
Luboš Demel
Jiří Kalousek
Josef Šindel
Bohumil Čapka

127
159
91
202
133
148
134
178
83
112
166
168
85
99
124

Petr Olšovský
Jana Němcová
Josef Polášek
Vladislav Němec
Silvie Olšovská
Zuzana Němcová
Ivo Neuwirt

37
28
53
27
27
34
20

Vladimír Sklenák
Václav Podstavek
Jaroslav Rejlek
Dalibor Šimečka
Jiří Baletka
Přemysl Pařenica
Kamila Ožanová
Martin Szabó
Radek Krompolc
Jaromír Novák
Lucie Sadílková
Martin Bula
Petra Masopustová
Lubomír Polášek
Hana Šimečková

258
235
185
232
219
222
220
213
169
185
198
241
223
196
150
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 6.11.2014 a projednalo
následující záležitosti:
Schválilo:
 program jednání ustavujícího zastupitelstva obce
 určení funkce jednoho místostarosty
 veřejný způsob volby starosty a místostarosty
Určilo:
 ověřovatele zápisu Kamilu Ožanovou a Petra Davida a zapisovatelem
Janu Hájkovou
 pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích.
Zvolilo:
 starostou obce Dalibora Šimečku
 místostarostou obce Kamilu Ožanovou.
 členy rady obce Václava Podstavka, Jaroslava Rejlka, Vladimíra
Sklenáka.
 předsedou finančního výboru Jiřího Baletku
 předsedou kontrolního výboru Marii Pařenicovou
 členy finančního výboru Václava Podstavka a Petra Davida
 členy kontrolního výboru Martina Bulu a Radka Velarta
Zřídilo:
 finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
POODŘÍ – MORAVSKÉ KRAVAŘSKO NA FACEBOOKU
Hledáte tip na výlet v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko?
Navštivte stránky www.MoravskeKravarsko.cz a především facebook, který
vás denně bude informovat o novinkách v naší oblasti. Naleznete zde nejen
tipy na zajímavý výlet, ale i recepty na nedělní oběd z kuchařky vydané
Regionem Poodří.
V současné době se dozvíte např. o nově otevřeném muzeu
v Bílovci, nové rozhledně na Pohoři u Oder i o nejmenším
větrném mlýně České republiky ve Spálově.
Těšíme se na vaše „lajky“.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - MŠE
Římskokatolická farnost zve všechny občany na společné slavení
Vánoc – Slavnost Narození Páně
Půlnoční Mše sv. (24.12.2014)
16.00 hod Trnávka
20.00 hod Mošnov
22.00 hod Petřvald
Slavnost Narození Páně (25.12.2014)
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald
Svátek sv. Štěpána (26.12.2014)
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald
VEŘEJNÁ SBÍRKA – FARNOST TRNÁVKA
V roce 2013 oslavil farní kostel sv. Kateřiny 80 let. Díky finančním
prostředkům farnosti, podpoře představitelů obcí Trnávka, Kateřinice a jejich
starostů a dobrovolníků se podařilo provést odvodnění a zcela novou
dešťovou kanalizaci kolem kostela.
V roce 2015 chceme zahájit nutnou opravu elektroinstalace, výmalbu uvnitř
a také nátěr fasády kostela. Celkové náklady budou činit 1.015.000,- Kč.
Na základě těchto skutečností jsme požádali Krajský úřad Moravskoslezského
kraje o povolení konat veřejnou sbírku za účelem nashromáždění finančních
prostředků k uskutečnění této rekonstrukce. K dnešnímu dni je na účtu
veřejné sbírky celková částka 39.400,- Kč.
Dovoluji si Vás požádat o finanční pomoc. Váš dar na opravu kostela můžete
zaslat na výše zmiňovaný účet č. 264657700/0300.
Z důvodu transparentnosti Vás prosíme, abyste ve zprávě pro příjemce uvedli
své příjmení a jméno, které následně bude zveřejněno na stránkách farnosti
www.petrvaldfarnost.webnode.cz
Pokud si z osobních důvodů nepřejete, aby Vaše jméno bylo zveřejněno,
napište do zprávy pro příjemce "Anonymní dar".
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Na přijatý dar Vám můžeme vystavit potvrzení, které je možné použít jako
doklad k uplatnění odečtu ze základu daně z příjmu.
Za všechny dárce bude odsloužena slavnostní mše svatá na pouť k svaté
Kateřině v neděli 23. 11. 2014 v 11 hod. Všem Vám děkujeme za jakýkoliv
finanční dar.
TOPENÍ A KOMÍNY
Nastává podzim a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel komína
by měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných
špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením
pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest. Kdy a v jakých
lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět
a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu
ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví, který je zároveň:
 revizním technikem komínů
 specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových
systémů, nebo
 revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení,
zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím,
čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti
stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými
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stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty
kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména
se zaměřením na odstraňování pevných usazenin
ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu
do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár
v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud
je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba
i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě,
že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Vždy je nutné dodržovat návod výrobce
ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové
palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při
užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché
palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování
a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné
vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou
vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek
u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto
případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek
ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
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DŘEVINY - KÁCENÍ
15. července 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení – ve sbírce zákonů vyšla pod č. 189/2013 Sb.
Vyhláška upravuje podmínky pro kácení dřevin rostoucích
mimo les.
Povolení ke kácení dřevin nebo stromořadí na vlastních
zahradách nevyžaduje:
 keřový porost nepřesahující 40m2
 dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí
 ovocné dřeviny
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě
a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí
skutečnost obecnímu úřadu včetně zdokumentovaného
daného stavu do 15 dnů od provedení kácení.
Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí
shromážděných důkazů, kromě fotodokumentace je
možné získat případně názor odborníka na dendrologii.
Zahrada je pozemek u bytového nebo rodinného domu
(chaty musí dát žádost o povolení) v zastavěném území
obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti.
VZDĚLÁVÁNÍ PRO STABILITU
Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ podporuje udržení pracovních míst
u těch zaměstnavatelů, kteří se nacházejí v přechodně obtížné hospodářské
situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci
ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své
zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali
odborný rozvoj.
Projekt umožňuje zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci
odborného rozvoje včetně příspěvku na mzdové náklady.
Podporované oblasti vzdělávání
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Odborný rozvoj jak v akreditovaných, tak neakreditovaných
vzdělávacích kurzech, a to na vzdělávání obecné i specifické, odborný
rozvoj „měkkých dovedností“.
Část odborného rozvoje může probíhat formou praktického výcviku
přímo na pracovišti zaměstnavatele.
Odborný rozvoj může zaměstnavatel zajistit prostřednictvím externího
vzdělávacího zařízení nebo interního lektora.
Nejsou podporovány vzdělávací aktivity vyplývající z povinnosti
zaměstnavatele zajistit školení BOZP.

Oprávnění žadatelé



Fyzická nebo právnická osoba, která je zaměstnavatelem a má své IČ.
Zaměstnavatel, který není schopen přechodně přidělovat svým
zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby,
přičemž rozsah výpadku pracovní doby v měsíci před podáním žádosti
musí být v rozsahu > 20 % až ≤ 60.



Zaměstnavatel, u kterého došlo v meziročním šestiměsíčním srovnání
tržeb k poklesu o více než 10 %.



Zaměstnavatelé, kteří mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým
zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých
zaměstnanců.
Finanční příspěvek lze získat na





Mzdové náklady včetně zákonných odvodů, které zaměstnavatel za sebe
odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti
zaměstnance na vzdělávání. Maximální výše mzdového příspěvku
na jednoho zaměstnance činí 184 Kč za hodinu účasti zaměstnance
na odborném rozvoji, přičemž na jednoho zaměstnance činí maximální
výše mzdového příspěvku za všechny aktivity projektu v jednom měsíci
31 000 Kč. Při kratší pracovní době sjednané podle § 80 ZP se maximální
měsíční výše příspěvku poměrně krátí k výši úvazku při zachování limitu
184 Kč/hodina.
Náklady na zajištění vzdělávacích aktivit ve výši až 100 % vynaložených
nákladů v režimu de minimis.
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Podmínky účasti v projektu









Do rozsahu výpadku pracovní doby se započítávají překážky v práci podle
§§ 207, 208 a 209 Zákoníku práce, dovolené nařízené zaměstnavatelem
v souvislosti s výpadkem práce a snížení pracovní doby změnou
pracovního poměru.
Vzdělávací aktivity určeny pro zaměstnance provozoven s místem
výkonu práce na území ČR vyjma území hlavního města Prahy.
Předložení žádosti v tištěné formě příslušnému kontaktnímu pracovišti
ÚP ČR (dané podle místa výkonu práce, nikoli podle sídla firmy).
Finanční příspěvek na mzdové náklady je poskytován měsíčně zpětně,
příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity je poskytován
až po jejím skončení.
Příspěvek může být poskytnut maximálně na dobu 6 měsíců.
Vzdělávací aktivity musí proběhnout na území ČR.

REALIZACE PROJEKTU: 17. 09. 2012 – 31. 08. 2015
WEBOVÉ STRÁNKY:

 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~
 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/projekty_esf/v_realizaci/nip/vzdelavejte_se_pro_stabilitu~
(krajské stránky)
KONTAKTY: Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, tel: 950 143 609

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Dovolujeme si upozornit občany, že v době od 3. prosince 2014 do 15. února
2015 vzhledem k nepřítomnosti úřednice/účetní paní Jany Hájkové
se nebudou poskytovat následující služby přes Czech POINT:
výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis
katastru nemovitosti, výpis z veřejného rejstříku, výpis rejstříku trestů, výpis
rejstříku trestů právnických osob, výpis živnostenského rejstříku, konverze
dokumentů, poskytování údajů z informačního systému na základě zákona
o evidenci obyvatel. Zároveň se nebude provádět ověřování podpisů a listin.
Po uvedenou dobu je možnost navštívit Obecní úřad Kateřinice a Obecní
úřad Petřvald, kde Vám tyto služby v úřední dny poskytnou.
Děkujeme za pochopení.
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KONTAKTY

Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049
Úřední dny:

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062
Otevírací doba:

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

13.00-16.30

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

Čtvrtek

8.00-10.30

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802
Ordinační hodiny:

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082
Ordinační hodiny:

Pátek

13.00-16.00

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

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152
Ordinační hodiny:

Středa

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

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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