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V dnešním čísle najdete:
Pooderské koštování
Z jednání ZO
Jarní výstavka
Restaurace Trnávka

HZS MSK - info
Naše školička
Činnosti TJ Sokol Trnávka
Jubilanti

MÍSTNÍ KOLO POODERSKÉHO KOŠTOVÁNÍ
SOUTĚŢ „POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ“
o nejlepší pálenku v obci v kategorii
SLIVOVICE, HRUŠKOVICE, JABKOVICE
Místní kolo se u nás uskuteční 6.4.2011 v budově zámku v
Trnávce.
Kaţdý zájemce o účast v obecním kole dodá ze svých zásob
vzorek své pálenky v láhvi o obsahu 0,2 l označené druhem,
procenty a jménem na Obecní úřad v Trnávce v termínu
do 5.4.2011.
Degustační komise sloţená z občanů obce bude hodnotit
kvalitu odevzdaných vzorků.
Vítězové obecního kola budou reprezentovat naší obec
při Pooderském koštování v regionálním kole 14.5.2011
v Bartošovicích .
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
2. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 1.3.2011
projednalo následující záleţitosti:
Vzalo na vědomí:
Zprávu o činnosti rady obce.
Zprávu z jednání kontrolního výboru
Dobrovolného svazku obcí Regionu
Poodří, konaného dne 15. 12. 2010.
Schválilo:
Rozpočtové opatření obce č. 1/2011. Po
úpravě jsou příjmy ve výši 5.700.000,Kč, výdaje ve výši 7.100.000,- Kč a třída
8 financování ve výši 1.400.000,- Kč.
Plán úkolů na rok 2011.
Příspěvek formou peněţitého daru ve
výši 3.000,- Kč na dítě, které se narodí v roce 2011. Nedílnou
podmínkou vyplacení finančního daru je trvalé bydliště obou rodičů
zapsané v obci Trnávka. Příspěvek bude vyplacen rodičům dítěte
v měsíci prosinci 2011 na slavnostním vítání občánků do ţivota.
Nabytí pozemku parcela PK č. 113 o výměře 155 m2 v k.ú. Trnávka
Kupní smlouvou od Heleny Neuwirtové, bytem Trnávka č.p. 65.
Kupní smlouvu mezi Helenou Neuwirtovou jako prodávající a Obcí
Trnávka jako kupující na koupi nemovitosti parcely č. PK 113 o
výměře 155 m2 v k.ú. Trnávka za kupní cenu 4.650,- Kč. Náklady
spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující.
Zveřejnění záměru na odprodej části parcely č. 846/1 v k.ú. Trnávka
dle geometrického plánu 330-52/2010 vyhotoveného Václavem
Maťátkem, Štramberská 433, 742 58 Příbor a potvrzeného
Katastrálním pracovištěm v Novém Jičíně dne 29. 10. 2010 pod. č.
1773/2010.
Delegovalo:
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, jakoţto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Ţivotice u
Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře paní Boţenu Londinovou.
Delegace zástupce obce, jakoţto zástupce akcionáře, je
určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více
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valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to
k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných
nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s.
Tato delegace zaniká dne 31.10.2014 nebo odvoláním
zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn
udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu ing.
Oldřichu Brusovi.
Zamítlo:
Zveřejnění záměru na odprodej obecní parcely KN č. 846/1 o
výměře 827 m2 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Trnávka.

VELIKONOCE SVÁTKY JARA
Klub zahrádkářů v Trnávce pořádá ve
dnech 16. a 17. dubna 2011 v době od
14,00 do 19,00 h v budově zámku
v Trnávce výstavku „Velikonoce –
svátky jara“.
Tradiční občerstvení nebude chybět.

RESTAURACE TRNÁVKA
Otvírací doba: Pondělí – Čtvrtek
Pátek – Sobota
Neděle

18:00 - 22:00
18:00 – 24:00
18:00 – 22:00

Nabízíme uspořádání: rodinných oslav, výročí, svateb,
jmenin, narozenin, vánočních večírků, pohřebních hostin,
aj.
Moţnost teplých jídel a míchaných nápojů.
Kontakt: +420 602 505 800
E-mail: restaurace.trnavka@seznam.cz
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK - JARO SE BLÍŢÍ
Pomalu nás začínají oblaţovat první paprsky jarního sluníčka a mnozí
z nás se jiţ nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a
louky a po dlouhém zimním odpočinku začnou s tradičními jarními
pracemi. Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období zvýšeného
počtu zásahů u poţárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na
zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných
plochách v okolí rodinných domů.
Přestoţe se hasiči snaţí kaţdoročně upozorňovat na skutečnost, ţe plošné
vypalování trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu.
Přitom si mnozí nepřipouštějí, ţe tím nejen porušují zákon, ale především
ohroţují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na
zahrádkách, ale i jinde. Při nedodrţení tohoto zákazu hrozí občanovi
za tento přestupek pokuta aţ 25 000,- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška,
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je moţno 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 poţár jiţ
v zárodku uhasit a v ţádném 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, ţe
ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vţdy 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 nebo 150,
případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a
podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
pod
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči
ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni
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k poţáru a na místě samém zjistí, ţe jde o bezpečné pálení. Při porušení
této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim můţe být uloţena pokuta aţ do výše
500 000,- Kč. Rovněţ po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů
v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Kaţdý, 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
poţárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na ţivotech. V případě vzniku poţáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby pokutou aţ do výše 25 000,-Kč.

NAŠE ŠKOLIČKA
První pololetí školního roku 2010/2011 skončilo 31. ledna 2011 předáním
vysvědčení ţákům školy.
Ročník Celkem Chlapci Dívky
Prospěli
Prospěli
Počet
Počet Průměr
ţáků
s vyznamenáním
jedniček dvojek

1.
2.
3.
4.

13
6
12
6

9
3
5
2

4
3
7
4

13
6
12
5

0
0
0
1

89
42
90
40

2
0
6
12

Zameškané hodiny
Ročník

Celkem
zameškaných
hodin

Průměr na
ţáka

1.
2.
3.
4.
Celkem škola

228
78
527
150
983

17,54
13,00
43,92
25,00
19,89

Dne 2.února 2011 proběhl na škole zápis do 1. ročníku, k němuţ se
dostavilo celkem 14 dětí, z toho 5 děvčátek, z toho 11 dětí z Trnávky, 3
z Kateřinic.

1,02
1,00
1,06
1,29
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V sobotu 12. 3. se uskutečnil Dětský maškarní ples s programem. Akce se
vydařila, děti byly spokojené, překvapila nás však malá účast tatínků, jako
by muţi bojkotovali společné rodinné akce, takţe doufám, ţe příští rok to
bude úplně jinak.
Kaţdopádně touto cestou chci ještě jednou poděkovat rodičům, kteří
pomáhali s organizací plesu a sponzorům, kteří přispěli jakýmkoli
způsobem ke zdaru celého podniku.
Z dalšího ţivota školy bych doplnila, ţe v současné době děti absolvují
plavecký výcvik v Kopřivnici, 5 borců pak reprezentuje školu na florbalové
soutěţi, kterou organizuje ČEZ. Ve čtvrtek 17. 3. sehrají děti zápas proti
vybranému týmu z Petřvaldu.
Takţe jim budeme drţet palce a s dalšími informacemi se přihlásíme
přibliţně za měsíc.

ČINNOST ODDÍLU HÁZENÉ TJ SOKOL TRNÁVKA ZA
ROK 2010
V soutěţi byla v jarní části sezóny celkem dvě muţstva, a to muţi - hrající
2. ligu oblast Morava-sever a dorostenci hrající v kategorii
Severomoravské ligy dorostenců, kdy soutěţ řídí Oblastní svaz házené
Ostrava.
Muţi byli zařazeni v jarní části do soutěţe, kde hrálo 12 muţstev. Do jarní
části vstupovali z 8. místa po podzimní části pod vedením trenéra
Miroslava Pavlíka a vedoucím muţstva Martinem Weissem. V jarní části
soutěţe z 11. utkání 6x vyhráli, 1x remízovali a 4x prohráli. Svým
soupeřům dali na jaře 343 branek a sami dostali 318.
V konečné tabulce sezóny 2009-2010 obsadili s 21 body 6. místo z 12
muţstev s brankovým poměrem 650:638, coţ znamená za poslední dobu
doposud nejlepší umístění muţstva v soutěţi 2. ligy.
Nejlepšími střelci sezóny 2009-2010 byli:
Karel Hanzelka 153 branek
Ivo Hanzelka
85 branek
Pavel Hanzelka 75 branek
Jakub Ocásek
69 branek
Dalibor Broţ
63 branek
V jarní části soutěţe dorostenců naši chlapci odehráli celkem 8
mistrovských utkání, ve kterých 5x zvítězili a jen 3x prohráli, a tak se
umístili na 2. místě v Severomoravské lize dorostu se skórem 388: 379 a
17 body. V tabulce střelců se Tomáš Bittala umístil na 6. místě 81
brankami a Josef Polášek zaujal nečekaně aţ 3. příčku v tabulce trestů.
V roce 2010 rovněţ úspěšně pokračovala naše činnost s oddílem házené ze
SRN – SVV Zabeltitz. Toto 28. setkání se uskutečnilo v měsíci červnu u
nás v Trnávce.
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Byly sehrány celkem 4 zápasy, kdy muţstvo našich přátel se velmi dobře
na toto setkání připravilo a uštědřilo nám po dlouhé době celkovou
poráţku, zejména však muţů, kteří prohráli oba dva zápasy. Zde, při
návštěvě druţebního druţstva házenkářů z Německa byl pracovníkem
oblastního svazu házené Ostrava, chlapcům předán pohár za 2. místo
soutěţe dorostenecké severomoravské ligy.
Příští setkání se uskuteční u našich přátel v Německu, a to v měsíci červnu
2011, coţ bude 29 setkání. Veškeré finanční náklady, které byly spojeny
s touto druţební akcí si hráči hradili sami a za přispění našich sponzorů.
Do nového ročníku sezóny 2010-2011 byli naši muţi zařazeni opět do
soutěţe 2. ligy Morava-sever, kde hrálo 12 muţstev. Podzimní část
muţstvo zahájilo pod stejným vedením trenéra Miroslava Pavlíka a
vedoucího muţstva Martina Weisse. Muţstvo však z 11 utkání pouze 2x
vyhrálo, 2x remizovalo a 7x prohrálo a po podzimní části se s 6 body
umístilo na posledním 12. místě v tabulce. Svým soupeřům muţstvo
vstřelilo 279 branek a samo dostalo 305, nutno však podotknout, ţe
spodní část tabulky je velmi vyrovnaná a jiţ v současné době, kdy jiţ
začala jarní část sezóny a jsou sehrána 3 utkání, zaujímá muţstvo muţů
10. místo v tabulce.
Nejlepšími střelci v současné době jsou:
Tomáš Hála
72 branek
Jakub Ocásek
50 branek
Pavel Hanzelka 47 branek
Jan Stanislav
44 branek
Dalibor Broţ
36 branek
Podzimní soutěţ dorostenců doznala velkých
změn. S ohledem na velkou absenci dorostenců
v SM soutěţí přistoupila STK oblastního svazu
házené k turnajovému systému. Druţstva
Polanky, Krmelína, Uničova a Trnávky sehrálo mezi sebou celkem 4
podzimní turnaje a taktéţ budou odehrány 4 jarní turnaje.
Rozpis soutěţe 2. liga muţi SM 2010/2011 jarní část 2011
13.02.2011
19.02.2011
26.02.2011
06.03.2011
19.03.2011
26.03.2011
02.04.2011
09.04.2011
16.04.2011
01.05.2011
07.05.2011

NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

15:00
18:00
14:00
11:00
10:00
18:00
16:00
16:00
16:00
10:30
16:00

Sokol HC Přerov B
TJ STM Olomouc
Sokol Trnávka
Fatra Napajedla
Sokol Trnávka
KH Orel Paskov
Sokol Trnávka
DTJ Polanka n. O.
Sokol Trnávka
TJ Holešov
Sokol Trnávka

Sokol Trnávka
Sokol Trnávka
Baník Havířov
Sokol Trnávka
Lesana Zubří A
Sokol Trnávka
KH Zbrojovka Vsetín
Sokol Trnávka
SK Velká Bystřice
Sokol Trnávka
HC Zubří jun.
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Po podzimní části soutěţe se naše druţstvo dorostenců nachází na třetím
místě této minitabulky. Z 12-ti odehraných turnajových zápasů (hraje se
2x20min.) jsme získali 11 bodů za 5 vítězství, 1 remízu a 6 proher. Skóre je
190:190. V tabulce střelců dominuje na prvním místě
Tomáš Bittala 72 brankami. Tento hráč v přestupním
termínu loňského roku 2010 posílil svým hostováním
druţstvo I. ligy mladšího dorostu HK Kopřivnice, za které
od podzimní části pravidelně nastupuje. Také další náš
dorostenec Jakub Demel hostuje v I. lize staršího dorostu
v Ostravě, kde taktéţ pravidelně nastupuje ke všem
utkáním a je jedním z klíčových hráčů tohoto druţstva.
První mistrovský turnaj je plánovaný na víkend 16 - 17. dubna 2011 v hale
v Uničově. Mistrovský turnaj v Trnávce se odehraje v sobotu 28. května
2011.
Cílem oddílu pro rok 2011 je zaměřit svou činnost především na mládeţ,
protoţe to je jistota a budoucnost našeho oddílu, kdy plánujeme v měsíci
květnu 2011 nábor mladých talentů (vše bude včas zveřejněno).

VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA
Našimi jubilanty v druhém čtvrtletí roku 2011 jsou:
Květen :

Olga Horklová
Vilemína Grygarová

Červen:

Jarmila Parmová

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí a duševní pohody.

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

