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D I S K O T É K A N A K O UPA LI Š T I
Obec Trnávka zve všechny občany, kteří mají rádi
hudbu, dobrou zábavu a společnost, na
„Diskotéku hitů 80. a 90. let“.
O hudbu se postará DJ Martin Čech,
a to již 29. června 2018 od 20.00 hodin na místním
koupališti v Trnávce. Akce proběhne pouze
za příznivého počasí. Vstupné 50 Kč.
Všichni jste srdečně zváni!

O B V O DN Í L É K AŘ I
MUDr. Ivana Krkošková oznamuje svým pacientům, že
ordinační dny v letních měsících v naší obci budou
18. a 25. června,
16. a 23. července a dále 13.,20. a 27. srpna 2018.
MUDr. Amil Švidrnoch oznamuje svým občanům, že ve dnech 25. června
až 8. července 2018 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zástup provede
MUDr. Krkoška v Příboře.
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K O UPALI Š T Ě T R N ÁV K A
Milí občané,
málokterá obec se může pochlubit tak hezkým koupalištěm, jako je to naše. Čistá
voda, sportovní vyžití v podobě plážového volejbalu, ruských kuželek
a minikopané. Rozlehlý travnatý areál, příjemné přírodní prostředí
a v neposlední řadě možnost občerstvení v kiosku. Máte snad lepší nápad, kam
vyrazit v horkém letním dni? Pokud ne, navštivte naše koupaliště!
Otevírací doba:
všední dny
10.00 – 19.00 hodin
víkendy
9.00 – 19:00hodin

Celodenní vstupné:
děti od 3 do 15 let
mládež od 16 let a dospělí
Vstup od 18.00 hodin:
děti zdarma
mládež od 16 let a dospělí

35 Kč
50 Kč

20 Kč

Občané Trnávky mají vstup
na koupaliště ZDARMA!

Dále bychom chtěli touto cestou požádat občany, kteří mají doma knihy a
časopisy navíc, nechtějí je vyhodit a chtěli by je darovat, neváhejte a vezměte je
s sebou. Budeme velmi rádi, pokud je věnujete místnímu koupališti za účelem
bezplatného půjčování k zahnání nudy při opalování na dece…
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R E C E N Z E O C HO T N I C K É HO DI V ADLA
V sobotu 26. května na prknech jeviště místní sokolovny odehráli naši divadelníci
komedii Peklo v hotelu Westminster od autora Raye Cooneyho, v povědomí
místní divadelní veřejnosti již dobře známého. Pod režijním vedením žánrem
ostříleného Přemysla Pařenicy ochotnický soubor opět výborně obstál.
Hra diváky vrátila do Velké Británie 80. let minulého století, kdy vládu Jejího
Veličenstva řídila Železná Lady a kdy pevná telefonní linka byla hlavním
nástrojem komunikace. Odehrávaný děj a záletnické úmysly způsobily naprostý
chaos v ubytovacím pořádku čtyřhvězdičkového hotelu. Promyšlená jevištní
koncepce na nové, funkční a do detailu propracované scéně, po technické stránce
oživené Radimem Hořicou, dala vyniknout protagonistům v dobových
kostýmech Bronislavy Brusové a Petry Masopustové Ctihodného poslance a
náměstka ministra vnitra Richarda Willeyho mistrně ztvárnil Libor Hajduček.
Jeho ženu, krásnou Pamelu Willeyovou, ztělesnila Radana Polášková. Zvolněný
počátek hry svým příchodem akceleroval Petr Masopust. Skvěle napsanou malou
roli čínského číšníka Wonga beze zbytku po celou dobu využil. Postavu
poslankyně, prudérní Lily Chattertonovou, přesně v intencích hry držela Pavla
Šimečková. Nezdolného George Pigdena, oddaného Willeyho tajemníka,
zachraňujícího nezachranitelné, ztvárnil mimořádně pohybově disponovaný
Martin Šimečka. Členku sekretariátu premiérky Thatcherové a Willeyho
smyslnou milenku Jean de Vries jistě zahrála Lucie Kaplanová. Jejího manžela,
podváděného Gene de Vreis, neopakovatelným způsobem zkušeně vystřihl
Dalibor Šimečka. Pořádku dbalého ředitele hotelu nehrál nikdo „menší“ než
superlativy ověnčený Tomáš Stuchlý. Chod hotelu Westminster by se zcela jistě
zadrhl, nebýt španělské pokojské Marie, zahrané mladičkou Veronikou
Hübnerovou, a recepčního, kterého přesně načrtl výrazný František Chadim.
Dlouhý premiérový potlesk naznačil, že se hercům divácké srdce podařilo znovu
získat.
Ti, kteří o premiéru přišli, nezoufejte. Chystáme reprízy!
Webové stránky trnavského divadla jsou https://divadlotrnavka.webnode.cz/.
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UZ AV Í R K A S I L N I C E I / 4 8
Obec Trnávka oznamuje svým občanům, že z důvodu stavebních prací bude
v termínu od 1. července 2018 do 31. srpna 2018 i nadále uzavřena silniční
komunikace I/48.
Řidiči nebudou moci odbočit z Hájova směrem
Objízdná trasa povede přes naši obec a okolní vesnice.

na

Frýdek-Místek.

Dále informujeme občany, že od pondělí 2. července od 12.00 hodin do středy
4. července do 12.00 hodin dojde k uzavření podjezdu (sil. III/4806)
pod mostem (sil. I/48). Řidiči se nedostanou směrem na Hájov a Frýdek-Místek
a nesjedou z Příboru směr Kateřinice.
Proto dbejte i nadále zvýšené opatrnosti na pozemní komunikaci.
Z M Ě N Y V E V Y D ÁN Í O B Č . PR ŮK AZ Ů O D 1 . če r v e n ce 2 0 1 8
• Všechny občanské průkazy („OP“) se strojově čitelnými údaji budou
vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání
správního poplatku 500 Kč za vydání OP s čipem),
• občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje
(může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního
osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není
povinné,
• aktivovaný čip umožní využívání OP při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
• dosavadní OP bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),
• OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,
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• lhůta pro vydání OP zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat OP
za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin
nebo do 5 prac. dnů,
• OP v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností („ORP“) (v hl. m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22),
ale také Ministerstvo vnitra („MV“),
• občan může při podání žádosti o vydání OP zadat své tel. číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí
dokladu,
• převzít OP vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u MV
v Praze.
Vydání OP v prac. dnech do 24 hodin:
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu ORP nebo u MV
PŘEVZÍT lze – pouze u MV
Vydání OP do 5 pracovních dnů:
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu ORP nebo u MV
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu ORP v místě podání žádosti nebo u MV
Vydání OP do 30 dnů:
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu ORP (nelze u MV)
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu ORP v místě podání žádosti nebo u obecního
úřadu ORP, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek („SP“) 100 Kč
(nelze přebírat u MV)
SP za vydání OP pro občana mladšího 15 let:
- ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč
- ve lhůtě do 5 prac. dnů – 300 Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v prac. dnech – 500 Kč

5

Trnavský občasník

červen 2018

SP za vydání OP pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě:
- ve lhůtě do 5 prac. dnů – 500 Kč
- ve lhůtě do 24 hodin v prac. dnech – 1 000 Kč
Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra ČR.
Z M Ě N Y V E V Y D ÁN Í C E S O V N Í C H PAS Ů O D 1 . če r v e n ce 2 0 1 8
Podání žádosti:
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to
v prac. dnech do 24 hodin, nebo do 5 prac. dnů.
Občan může žádost o vydání cest. pasu podat ve zkrácené lhůtě u kteréhokoliv
obecního úřadu ORP, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 (ORP) nebo
u MV.
Občan může při podání žádosti o vydání cest. pasu zadat své tel. číslo nebo email a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí
vyhotoveného dokladu.
Potvrzení cest. pasu:
Občan může převzít cest. pas vydaný v prac. dnech do 24 hodin pouze u MV
(adresa: Na Pankráci 72, Praha 4). Cest. pas vydaný do 5 prac. dnů může převzít
na MV nebo na obecním úřadu ORP či úřadu městské části Praha 1 až 22,
u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky:
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cest. pas převezme
u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu ORP či úřadu
městské části Praha 1 až 22 a převezme cest. pas na MV, zaplatí první část
správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cest. pasu.
Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra ČR.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 12.6.2018
na Obecním úřadě v Trnávce.
Zastupitelstvo obce Trnávka:
Bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady obce.
Čerpání rozpočtu obce k 30.4.2018.
Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru kontroly
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnávka za rok 2017.
Zápis z 12. jednání kontrolního výboru konaného dne 20.9.2017.
Zápis z 13. jednání kontrolního výboru konaného dne 4.12.2017.
Zápis z 14. jednání kontrolního výboru konaného dne 21.2.2018.
Zápis z 15. jednání kontrolního výboru konaného dne 23.5.2018.
Zprávu kontrolního výboru k závěrečnému účtu obce za rok 2017.
Zápis z 12. jednání finančního výboru konaného dne 4.10.2018.
Zápis z 13. jednání finančního výboru konaného dne 11.12.2017.
Zápis z 14. jednání finančního výboru konaného dne 12.3.2018.
Zprávu o výsledku finanční veřejnosprávní kontroly v Základní škole
Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 58 Trnávka č.p. 89.
Pověřuje:
Radu obce k provádění rozpočtového opatření v rozsahu do 250 tis. Kč.
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Schvaluje:
Ověřovatele zápisu paní Kamilu Ožanovou a pana Luboše Demla.
Rozpočtové opatření č. 2/2018 po úpravě jsou příjmy ve výši 10.495.359 Kč,
výdaje ve výši 20.095.359 Kč a třída 8 financování ve výši 9.600.00 Kč.
Závěrečný účet obce Trnávka za rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce Trnávka za rok 2017 a to bez výhrad.
Účetní závěrku k 31.12.2017 a zároveň v souladu s vyhláškou č. 220/2013
Sb., posoudilo podklady k účetní závěrce ve smyslu §13, odst. 1 vyhlášky
s tím, že nejsou předpoklady a nebyly zjištěny žádné okolnosti, že by
účetní závěrka obce k 31.12.2017 nebyla úplná a průkazná. Rovněž nebyla
vyhodnocena předvídatelná rizika a ztráty. Společně s výkazy, tj. Rozvaha
k 31.12.2017, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 a přílohy k účetní závěrce
k 31.12.2017 byly předloženy k projednání následující písemnosti, které
tvoří nedílnou součást účetní závěrky k 31.12.2017:
• Inventarizační zpráva k 31.12.2017,
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnávka za rok
2017,
• Zápisy z jednání kontrolního výboru konaných dne 13.3.2017,
2.6.2017, 20.9.2017, 4.12.2017.
Pravidla rozpočtového provizoria obce Trnávka.
Stanovuje:
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů § 67 a § 68 pro volební období 2018–2022, 15 členů zastupitelstva
obce.
Komisi pro výběr komunální techniky ve složení Dalibor Šimečka, Jiří
Laník, Jaromír Šimečka, Martin Szabó a Luboš Demel.
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R E C E PT M Ě S Í C E

RYCHLÝ KUŘECÍ PEKÁČEK

Ingredience:
400 g kuřecích stehenních řízků, 2 cibule,
1 pikantní klobása, 4 lžíce oleje, 2 lžíce maďarské
papriky, 1 lžička vegety, 1 lžička pepře, 2 lžíce
hořčice, 1 lžíce rajčatového protlaku, 200 ml bílého
vína

Postup:
Maso nakrájíme na větší kusy, cibuli na měsíčky,
klobásu na kolečka, přidáme olej, papriku, vegetu,
pepř, hořčici a vše smícháme. Necháme v chladu
uležet. Následně pečeme pod alobalem 30 min.
na 180o C. Vytáhneme z trouby, přidáme 1 lžíci
rajčatového protlaku a 200 ml bílého vína. Vše
zamícháme a dopékáme bez alobalu cca 20 min.
na 150o C. Podáváme s opékanou bagetkou…

Přejeme dobrou chuť!

Podělte se o svůj recept. Baví vás
vařit a chcete se naučit něco
nového? Chtěli byste 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.

Webové stránky obce Trnávka:

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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