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Všechny občany přijdeme
osobně pozvat v sobotu
21.2.2015 s doprovodem místní
dechové hudby na tradiční
obecní ples

„PO STOPÁCH“,
který se koná v sobotu
28.2.2015 od 19.30 hod.
v místní Sokolovně.
Občerstvení a tombola.
Vstupné 70 Kč.
Hraje DUO KIWI.
Vstupenky se budou prodávat
od 23.2.2015 na Obecním úřadě
v Trnávce.
Srdečně Vás zve Obec Trnávka.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V lednu 2015 proběhla v naší obci tradiční „Tříkrálová sbírka“. Výtěžek
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech,
kde sbírka probíhá. Tímto děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.
Výsledky sbírky v našem okolí:
Trnávka: 18.271,00 Kč
Mošnov: 12.008,00 Kč
Kateřinice: 15.309,00 Kč
Petřvald: 48.142,00 Kč (z toho 6.470,00 Kč Petřvaldík)
DĚTSKÝ PLES
Mateřská škola Kateřinice si Vás a Vaše děti dovoluje pozvat
na již tradiční „Dětský maškarní ples“,
který se uskuteční v sobotu 21.2.2015
od 14.00 hod. v sále Obecního domu v Kateřinicích.
Zajištěna zábava pro děti, občerstvení pro všechny, dětská
tombola.
ASOMPO, a.s.
Vážení občané,
dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO
a.s., ve které je i vaše město/obec akcionářem. Historie firmy ASOMPO, a.s.,
se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá až do r. 1991, kdy se celkem 56
zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování
zabezpečené skládky za účelem ekologického ukládání komunálního odpadu
z domácností a firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a města spolu
založily Zájmové sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO.
Uvedené subjekty se na prvotní rozjezd firmy složily, a to dle počtu obyvatel
částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní kapitál důležitý
pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace i výstavby řízené skládky
v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy v rámci
okresu byl položen. Od doby vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo
města společnost opustily. Všem obcím a městům byly po čase vráceny
veškeré počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají ani nedotují nejen
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chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby
včetně finanční podpory. V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí)
založena akciová společnost ASOMPO. Tato společnost poté od 1.1.2002
převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového sdružení SOMPO. A čím
se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala? Jako první se podařilo firmě
zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a téměř všechny komunální
odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004
zahájila firma zpracování skládkového plynu vznikajícího z uložených
odpadů, a to formou výroby a následného prodeje elektrické energie do sítě
ČEZ. Odpadním teplem vznikajícím při výrobě elektrické energie firma
započala vytápět veškeré objekty v administrativní budově v areálu skládky,
a později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře byl od
r. 2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a
aktivitách, které jsou přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky
dobrému hospodaření např. každoročně je možná výplata dividend, pořízení
tašek na třídění odpadů v domácnostech a další aktivity ve prospěch obcí.
Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím zhodnocují akcie cca 20 –
22 %, což není opravdu málo. Tento profit je také do obcí a měst vždy
rozdělen. Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce
představit akciovou společnost ASOMPO. Tímto si vás - hlavně školy,
neziskové organizace, spolky a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně
pozvat na prohlídku areálu firmy v Životicích u Nového Jičína. Předchozí
domluva je vhodná.

Představenstvo ASOMPO, a.s.
SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
V první polovině letošního roku se uskuteční sběr tříděného odpadu dle
barvy pytlů:
(zelený pytel – sklo, modrý pytel – papír, žlutý pytel – plasty).
Každý rodinný dům obdrží pytle do 16. února 2015.
Sběr pytlů v roce 2015 proběhne:
3. března a 12.května.
Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý
týden vždy v úterý.

3

Trnavský občasník

únor 2015

ODPADY
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále nakládat.
Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale
spíše na skládkách. Existuje mnoho způsobů, jak s odpady zacházet. V
žádném případě bychom neměli odpady pálit v našich domácích topeništích.
Při tomto způsobu „likvidace“ odpadů vzniká velké množství škodlivých a
zdraví nebezpečných látek, které se dostávají do ovzduší a pak jsou námi
všemi vdechovány a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nám i našim
dětem. Nejlepší pro životní prostředí, pro naše zdraví je recyklace. O tom,
zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Pokud odpady už doma správně roztřídíme, čeká je recyklace a další nový
život v podobě výrobků, které běžně používáme. Z vytříděných plastů se
vyrábí vlákna na výrobu koberců, textilií, výplní zimních bund či spacáků,
odpadkové koše, kompostéry, protihlukové stěny apod. Papír je možné
recyklovat až 7x a využívá se na výrobu lepenky, či jiného papírenského
zboží. Sklo je recyklovatelné opakovaně a využívá se ve sklárnách na výrobu
dalšího skla. Z nápojových kartonů se po slisování vyrábějí izolační desky. Z
použitého rostlinného oleje se vyrábí olej k mazání motorových pil či příměsi
do nafty. Recyklují se vyřazené elektrospotřebiče, úsporné žárovky, baterie,
kovové odpady, pneumatiky, atd. Odpadem, který je výhodné recyklovat
doma je biologicky rozložitelný odpad, který vzniká ve Vaší domácnosti a
zahradě. Z tohoto odpadu získáte správným kompostováním surovinukompost, který dodá půdě ve Vaší zahradě nejen živiny, ale tolik potřebnou
organickou hmotu a látky zadržující vodu a živiny v půdě. Kompost je možné
využít nejen k pěstování zeleniny a okrasných květin, ale i k mulčování
okrasných záhonů. Nemusíte tak kupovat drahé substráty či nadbytečné
množství mulčovací kůry. Tříděním se odpad stává surovinou, za kterou lze
zpětně získat finanční prostředky. Existují společnosti, které tento odpad
vykupují, dále ho čistí, dotřiďují a předávají ke zpracování. Zjednodušeně
řečeno, čím více vytřídíme, tím více se nám vrátí a tím více ušetříme.
Plasty – plastové sáčky, tašky, fólie, kelímky od jogurtů, PET láhve,
polystyren.
Nepatří zde – linolea, PVC, kabely, guma, molitan.
Papír – noviny, letáky, knihy, krabice, lepenka, kancelářský papír.
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Nepatří zde – voskový, znečištěný, dehtový papír, obaly kombinované
s plasty.
Sklo – láhve bez uzávěrů, střepy, sklenice, tabulové sklo.
Nepatří zde – porcelán, keramika, kamenina, zrcadla, automobilová skla,
žárovky.
Nápojové kartony – krabice od mléka, džusů, apod..
Kovový odpad – plechovky, konzervy, ostatní kovový odpad.
Elektro odpad – použité baterie, elektrické spotřebiče.
Nebezpečný odpad – chemické látky, barvy, laky, použité oleje, prošlé léky.
Bioodpad – tráva, listí, větve, štěpky, ovoce, zelenina.

Třiďme odpad…

RECEPT MĚSÍCE

LÍVANCE

Ingredience:
1/4 lžičky soli, 300g polohrubé mouky, 1/2
balíčku prášku do pečiva, 1 lžíce rumu, 500ml mléka, 2
vejce, 1 lžička cukru moučka
Postup:
Mouku smícháme s práškem do pečiva, solí
a cukrem. Potom do sypké směsi přidáme žloutky, rum
a mléko. Poté důkladně vyšleháme. Z bílku vyšleháme
dotuha sníh a zlehka ho vmícháme
do těsta. Těsto necháme nejvýše 5 minut odpočívat.
Mezitím rozehřejeme olej. Z těsta
na pánvi tvarujeme lívance (nebo použijeme
lívanečník), které po obou stranách smažíme dozlatova.
Podáváme, jak chceme.

Lucie Šimečková
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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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