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O HLÉ D N UT Í Z A R O K E M 2 0 1 7
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou první vydání Trnavského občasníku v
roce 2018. Stejně jako v loňském roce mi dovolte krátce
se ohlédnout za uplynulým rokem a připomenout
nejvýznamnější změny v naší obci:
• Proběhla výstavba chodníkového tělesa v úseku
od křižovatky „u Dvorku“ k autobusové zastávce
Jednota (část 1. etapy).
• Byl schválen a vstoupil v platnost Územní plán
obce Trnávka.
• Obec

se

stala

majitelem

budovy

místního

pohostinství.
• Byl schválen bezplatný převod místní sokolovny a přilehlých pozemků do
majetku obce.
• Byly spuštěny nové webové stránky Trnávky.
• Na místním koupališti byly pořízeny nové lavičky a další prvky.
• Na místní komunikaci kolem domu služeb směrem dolů, která byla v
havarijním stavu, byla provedena oprava kanalizace a komunikace byla
zpevněna.
• Ve vybraných lokalitách byly opraveny úseky obecních komunikací.
• Speciální metodou byla vyčištěna dlažba kolem obřadní síně a vnitřní
prostory síně byly vymalovány.
• Byla obnovena a doplněna výsadba stromových alejí v katastru obce.
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• Byla zadána studie na architektonickou úpravu centra obce.
A co nás čeká v letošním roce?
• Po úpravě projektové dokumentace budou vybudovány části chodníkového
tělesa 1. etapy, které nesplňují dotační kritéria; jejich výstavba bude plně
hrazena obcí (jedná se o úsek kolem házenkářského hřiště a dále úsek od
mostu u č.p.150 na kopec).
• Po vypracování studie a následně projektové dokumentace budou za
využití možných dotací zahájeny rekonstrukční práce na budově
pohostinství (výměna oken, plynového kotle atd.) a na budově domu
služeb.
• Na koupališti bude provedena revize a remodelace čističky.
• V lokalitě „u Dvorku“ bude vytvořeno nové sběrné místo pro kontejnery na
tříděný odpad.
• Proběhne další etapa oprav na místních komunikacích.
• Bude proveden ořez dřevin v zámeckém parku.
• Ve svahu pod obřadní síní bude vytvořeno nové pietní místo, kam bude
přemístěn pomník padlých ve 2. světové válce, a současně bude upraveno a
revitalizováno prostranství před zámkem.
• V problematických lokalitách budou vyčištěny a prohloubeny příkopy
podél místních komunikací, kde při větších deštích voda způsobuje
problémy.
• U silnice od zámku směrem ke škole bude upraven svah vedle vozovky a
vybudován záliv, aby se v tomto úseku zpřehlednil průjezd.
• Plánuje se obnovení tradičního turistického pochodu Z Trnávky do
Trnávky 24.3.2018.
Máte-li, vážení spoluobčané, jakékoliv náměty na další zvelebení, úpravy či nové
výstavby v naší obci, rádi je na obecním úřadě přivítáme. Je naším společným
zájmem, aby Trnávka vzkvétala, dále se rozvíjela, a byla tak příjemným místem
pro život všech občanů.
Dalibor Šimečka
starosta obce
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O B E C N Í PLE S

Všechny občany přijdeme osobně pozvat v sobotu 24.2.2018 s doprovodem
masek a místní dechové hudby na tradiční obecní ples
MÁME RÁDI ZVÍŘATA,
který se koná v sobotu 3.3.2018 v 19.30 hodin v Sokolovně v Trnávce.
Vstupné je 80 Kč. K tanci a poslechu bude hrát kapela HEC. Bude připraveno
občerstvení a tombola.
Předprodej vstupenek bude probíhat na Obecním úřadě v Trnávce od
26.2.2018.
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S T AT I S T I C K É ÚD AJ E O B C E
V obci Trnávka bylo ke dni 31.12.2017 k pobytu trvale přihlášeno 740 obyvatel,
z toho 117 dětí do 15 let a 192 obyvatel starších 60 let. Z celkového počtu je 379
mužů a 361 žen.
V roce 2017 celkem:
• se narodilo

8 dětí

• zemřelo

6 občanů

• přihlásilo se k trvalému pobytu

21 občanů

• odhlásilo se z obce

19 občanů

M AJ I T E LŮM PS Ů
Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně
pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je v
souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes
nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata.
Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno ve
spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá
zvířata zkontrolovali a zabezpečili. Děkujeme.
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O B E C N Ě Z ÁV AZ N Á V Y HLÁŠ K A Č . 3 / 2 0 1 7
Na svém zasedání dne 14.12.2017 schválilo zastupitelstvo obce Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Roční poplatek zůstává nezměněn ve výši 420,- Kč a
stejně jako každý rok je nutné jej uhradit do konce března, případně ve dvou
splátkách.
Plné znění vyhlášky najdete na webových stránkách obce a na úřední desce.
M Í S T N Í PO P LAT K Y
Jak je uvedeno v předchozím článku, místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů činí 420,- Kč za osobu. Známky na popelnice za rok 2017 platí do konce
března 2018 a nové známky na rok 2018 budou vydávány od 1.4.2018.
Poplatek ze psů činí 120,- Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes starší 3 měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen také oznámit
zánik své poplatkové povinnosti
Oba tyto poplatky je nutné uhradit do konce března 2018 buď v hotovosti na
Obecním úřadě v Trnávce, nebo převodem na účet č. 25929801/0100. Variabilní
symbol pro odpady je 1340+č.p. (např. Trnávka č.p. 16 – VS 134016), variabilní
symbol pro psy 1341+č.p. (např. Trnávka č.p. 16 – VS 134116).
O B E C N Í K N I HO V N A
Obecní knihovna v Trnávce informuje své čtenáře, že od
nového roku se vybírá čtenářský poplatek na rok 2018,
který činí pro dospělé 50,- Kč a pro děti a mládež do
patnácti let 20,- Kč.
Rádi přivítáme i nové čtenáře.
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T Ř Í K R ÁLO V Á S B Í R K A

14.1.2018 skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se
koledovalo v 16 obcích a do ulic vyšlo celkem 119 nadšených „královských“
skupinek s doprovodem.
obec
Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Vyškovice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtičky
Stará Ves n. Ondřejnicí
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
Celkem

počet
pokladniček
12
16
2
6
4
1
6
5
1
18
6
15
5
6
2
10
2
2
119
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sbírka 2018

sbírka 2017

81 499
93 671
5 680
31 277
16 694
9 722
17 965
34 301
6 984
133 762
31 081
103 152
35 038
19 934
17 560
59 318
24 001
4 499
726 138 Kč

71 507
94 506
5 439
32 486
11 528
9 410
15 979
34 487
3 400
110 288
28 353
94 476
32 107
13 114
20 448
56 199
24 147
19 263
677 137 Kč
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Výtěžek Sbírky bude použit na výstavbu skladu zdravotnických a
kompenzačních pomůcek, dále na zakoupení a opravu zdravotnických a
kompenzačních pomůcek do půjčovny. Část výtěžku - maximálně 15%
z vybraných peněz v dané obci - použijeme na finanční podporu volnočasových
aktivit dětí ze sociálně slabých rodin (lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký
výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen
přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete vyzvednout od 1. 3.
2018 přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách
www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných peněz bude použito na celostátní projekty a zahraniční pomoc.
Všem místním koordinátorům, koledníkům a vedoucím skupinek, kteří svůj
volný čas darovali potřebným, patří velké poděkování. Děkujeme vám všem,
kteří jste přispěli.
Mgr. Martina Pituchová,
koordinátor sbírky
V Ý S LE D K Y V O LB Y PR E Z I D E N T A Č E S K É R E PU B LI K Y
Ve dnech 12. a 13.1.2018 proběhlo I. kolo volby prezidenta České republiky.
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem 595
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
395
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
393
Výsledky voleb prezidenta ČR – I. kolo
Mirek Topolánek (č. 1)
Michal Horáček (č. 2)
Pavel Fischer (č. 3)
Jiří Hynek (č. 4)
Petr Hannig (č. 5)
Vratislav Kulhánek (č. 6)
Miloš Zeman (č. 7)
Marek Hilšer (č. 8)
Jiří Drahoš (č. 9)
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27
23
8
3
1
199
33
86
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Ve dnech 26. a 27.1.2018 proběhlo II. kolo volby prezidenta České republiky.
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem 588
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
419
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
419
Výsledky voleb prezidenta ČR – II. kolo
Miloš Zeman (č. 7)
Jiří Drahoš (č. 9)

254
165

US N E S E N Í Z AS T UPI T E LS T V A O B C E
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 14.12.2017
na Obecním úřadě v Trnávce
Zastupitelstvo obce Trnávka:
schválilo:
• rozpočtové opatření č. 4/2017. Po úpravě jsou příjmy ve výši 10.175.658,80
Kč, výdaje ve výši 18.575.658,80 Kč a třída 8 financování ve výši 8.400.000
Kč;
• rozpočet obce na rok 2018;
• střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2020;
• finální dokument Místní akční plán ORP Kopřivnice ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1;
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R E C E PT M Ě S Í C E

SYTÁ CIBULAČKA

Ingredience:
4 plátky pancetty nebo anglické slaniny
2 lžíce másla
kapka olivového oleje
750 g cibule
600 ml kuřecího vývaru
hobliny parmazánu
čerstvá bazalka

Postup:
Ve větším hrnci nasucho vyškvařte 4 plátky
pancetty nebo anglické slaniny, přidejte 2 lžíce
másla a kapku olivového oleje, promíchejte a
vhoďte 750 g cibule nakrájené na kolečka; opékejte
dozlatova (podle potřeby můžete přidat olej).
Zalijte asi 600 ml kuřecího vývaru a vařte do
změknutí. Potom polovinu polévky rozmixujte
tyčovým mixérem, vraťte do hrnce a vmíchejte
hobliny parmazánu a čerstvou bazalku.

Webové stránky obce Trnávka:

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.

www.trnavka.cz

V případě, že nestihnete hlášení místního rozhlasu, máte možnost si zavolat na
telefonní ústřednu na tel. č. 721 769 867. Přehraje se vám poslední uskutečněné
hlášení (jen vlastní hlášení bez znělky a hudebního doprovodu).
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K O N T AK T Y
Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049
Pondělí
Středa

8.00-12.00
8.00-12.00

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062

13.00-17.00
13.00-17.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Knihovna Trnávka
Pondělí
Čtvrtek

16.00-18.00

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úterý
Středa

13.00-16.30
8.00-10.30
13.00-16.00

8.00-11.00

7.00-13.00
13.30-15.00
7.00-13.00
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082

Příbor
Trnávka
Příbor
Příbor
Příbor
Příbor

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00-10.30

13.00-15.00

Pondělí

7.00-10.30

13.00-17.00

Úterý

7.00-12.00

Čtvrtek

7.00-10.30

Pátek

6.30-12.00

7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-8.30
13.00-18.00
7.00-13.00
7.00-12.00

Příbor
Příbor
Kateřinice
Příbor
Příbor
Příbor

MUDr. Izraelová Elena
Dětská lékařka – Stará Ves n.
Ondřejnicí
Telefon: 558 669 246

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152
Pondělí

8.00-10.30

Pátek

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802
Pondělí

13.00-16.30

Středa
13.00-15.00

Čtvrtek
Pátek

10.00-12.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
12.00-14.00
nemocní
7.00-9.00
nemocní
10.00-12.00
nemocní

12.00-15.00
pro zvané

14.00-16.00
pro zvané

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