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V dnešním čísle najdete:
 MYSLIVECKÝ PLES
 INFORMACE OBECNÍHO
ÚŘADU
 ZMĚNA ORDINAČNÍCH
HODIN
 INFORMACE SMVAK

 Z JEDNÁNÍ ZO
 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ
VOLEB
 TENISOVÝ ODDÍL
TRNÁVKA

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
PŘEJEME VÁM POHODOVÉ
VÁNOČNÍ
SVÁTKY,
PEVNÉ
ZDRAVÍ A VŠE DOBRÉ V ROCE
2013.

MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Trnávka-Kateřinice srdečně zve
na „Myslivecký ples“, který se koná v sobotu 12. ledna
2013 v 19 hodin v Obecním domě v Kateřinicích.
K poslechu a k tanci bude hrát hudba MLOCK –
Brušperk.
Nebude chybět výborná myslivecká kuchyně a bohatá
tombola.
Cena místenky 70,-Kč. Prodej místenek od 7.1.,9.1. a 11.1. 2013 v době od
17 do 20 hodin v Obecním domě v Kateřinicích (restaurace).
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU – ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Trnávka oznamuje, že poslední úřední den v letošním roce
bude středa 19. 12. 2012 a to do 17.00 hod.

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
Dětské zdravotní středisko Petřvald, MUDr.
Švidrnoch oznamují změny ordinačních hodin.
Poslední ordinační den v letošním roce je pátek
21.12.2012.

INFORMACE SmVaK, a.s. OSTRAVA
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
schválené nové ceny vodného a stočného s účinnosti od
1. ledna 2013.
Cena vody pitné (vodné)
36,59 Kč (vč. 15% DPH) 37,39 Kč
(vč.17,50% DPH)*.
*) Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1.1.2013.

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.
1. 2013, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
9. zasedání zastupitelstva obce, se konalo dne 29.11.2012 a
projednalo následující záležitosti:
Vzalo na vědomí:
 Zprávu o činnosti rady obce.
 Zprávu o plnění plánu úkolů v roce 2011.
 Informace MěÚ Kopřivnice, odboru stavebního úřadu, územního
plánování ze dne 30.10.2012 o průběhu prací při pořizování nového
Územního plánu Trnávky.
Schválilo:
 Rozpočtové opatření obce č. 3/2012. Po úpravě jsou příjmy ve výši
6.200.000,- Kč, výdaje ve výši 8.300.000,- Kč a třída 8 financování ve
výši 2.100.000,- Kč.
 Rozpočet obce na rok 2013. Příjmy jsou ve výši 6.600.000,-Kč, výdaje
ve výši 9.200.000,-Kč a třída 8 financování ve výši 2.600.000,-Kč.
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Vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Uložilo:
 Ing. Karlu Mertovi určenému zastupiteli pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Trnávky připravit
návrhy jako podklad pro dopracování „Návrhu zadání Územního
plánu Trnávky“ a předložit na pracovní zasedání zastupitelstva obce
v I. čtvrtletí 2013.
Ocenilo:
 Občana Kamila Jaroše vyznamenaného zlatou medailí prof. MUDr.
J.Janského, za hluboce lidský postoj - bezpříspěvkové dárcovství
krve.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starostka obce Trnávka v souladu s § 14 odst. 1, písm. d)
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje
pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech
11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna
2013 a 26. ledna 2013.
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek 11.1.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 12.1.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
případné II.kolo
v pátek 25.1.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 26.1.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 :
je volební místnost v přízemí budovy zámku
pro voliče s trvalým pobytem v obci Trnávka.
3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. V den voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Občané, kteří ze zdravotních důvodů nemohou volit ve volební
místnosti, mají možnost požádat Obecní úřad Trnávka na telefonní
číslo 556 729 049 o přenosnou volební urnu.
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INFORMACE O ČINNOSTI TENISOVÉHO ODDÍLU ZA
ROK 2012
V roce 2012 měl tenisový oddíl zaregistrováno 31 členů. Zarážející
je struktura členské základny, kde většina členů je starší 50 let.
Příslibem je zájem několika nových hráčů o registraci počátkem
roku 2013.
Ze sportovní činnosti
Naši obec reprezentovalo v celoroční soutěži družstev okresů
Ostrava, Nový Jičín a Frýdek -Místek pouze družstvo veteránů ve složení
Brus Miroslav, Demel Karel, Nevlud Jiří, Světlík Miroslav a Škvarek Eda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev. Hrálo se ve dvou třídách dle
výkonnosti. Naše družstvo hrálo v I. třídě spolu s družstvy Výškovic,
Staré a Nové Bělé, Krmelína a skončilo na 7. místě z 8 družstev. Spolu
s Krmelínem jsme sestoupili do II. třídy. Vyhrála Stará Bělá A před
Výškovicemi A.
Dne 25. 8. 2012 se uskutečnil 35. ročník turnaje o Pohár obecního úřadu.
Zúčastnilo se celkem deset hráčů ve dvouhře a šest dvojic ve čtyřhře.
Dvouhru vyhrál ve finále Bohdan Lindovský z Výškovic nad Martinem
Kunzem z Proskovic 6:3, 6:2. Ve čtyřhře, která se hrála ve dvou
skupinách, zvítězila ve finále dvojice Lindovský, Novotný z Výškovic nad
dvojicí Nevlud, Teichman poměrem 6:1, 6:1.
20. ročník Memoriálu Břetislava Horkla se pro špatné
počasí a malý počet přihlášených hráčů poprvé
v historii neuskutečnil. V příštím roce je potřeba zvolit
vhodnější termín, aby se nepřekrýval s turnaji
v okolních oddílech. V turnaji čtyřher u příležitosti
Dne tenisu 11. 8. 2012 za účasti 8 dvojic vyhráli: ve
skupině A Brus Miroslav a Káňa Vlastimil, před
dvojicí Sliva Luboš, Polášek Pavel, ve skupině B – mix
Konvičková Naďa, Hýl Břetislav před manželi
Poláškovými.
V turnaji fa. Kantor za účasti 16 hráčů zvítězila dvojice Světlík, Horkel
před dvojicemi Hýl, Kantor a Káňa, Baletka.
Závěrečný přebor oddílu ve čtyřhře, kterého se zúčastnilo 8 dvojic,
vyhráli Nevlud, Nesit st. před párem Demel, Škvarek. Že členové oddílu
nežijí jen sportem, svědčí 349 odpracovaných brigádnických hodin při
přípravě a údržbě kurtů, drobných opravách, zvelebování okolí i samotné
klubovny. Udělalo se jako tradičně kus poctivé práce. Hodně náročný
bude příští rok, kdy oslavíme společně 40. výročí oddílu tenisu v Trnávce.

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

