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S B Í R K A O B LE Č E N Í
Obec Trnávka ve spolupráci se sociálním družstvem
Diakonie Broumov pořádá
dne 19. listopadu 2018 od 8.00 do 17.00 hodin
„SBÍRKU POUŽITÉHO ŠATSTVA“
a jiných potřebných věcí pro charitu.
Poskytnuté ošacení, obuv, domácí potřeby a další
věci pomáhají především osobám v sociální nouzi.
I pouhé tričko, které nevyhodíte do odpadu, může
vyčarovat úsměv na tváři. Oblečení a další věci
prosím zabalte do krabic či igelitových pytlů a
odevzdejte ve správní budově
v areálu JZD v Trnávce.

Co sbíráme:
letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby (vše jen funkční), hygienické
potřeby (mýdla, prášky, čisticí prostředky), peří, peřové přikrývky a polštáře,
deky a přikrývky, hračky a školní potřeby, nepoškozená obuv
(páry svázané gumičkou či provázkem), kabelky, tašky,
batoh, peněženky.
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Věci, které vzít nemůžeme:
oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon), ledničky, televize a počítače,
nábytek, matrace.
Děkujeme všem za dosavadní pomoc a věříme, že v letošním roce i v dalších
letech bude z vaší strany ochota i nadále s námi spolupracovat a pomáhat
potřebným.
DI V ADLO T R N ÁV K A
Ochotnické divadlo Trnávka pro Vás připravuje reprízu komedie zahrané
v květnu letošního roku pod názvem
„Peklo v hotelu Westminster“ aneb „Dva do jedné“
od divadelníků oblíbeného autora Raye Cooneyho.
Peklo vypukne v pátek 30. listopadu 2018
od 18.00 hodin v místní sokolovně.
Těšit se můžete nejen na dobrou zábavu, pobavení se
s přáteli a známými,
ale i na občerstvení v podobě chlebíčků, koláčů, alka i nealka nápojů, které
bude opět zajištěno.
Dále bychom rádi upozornili občany, že vystoupení není vhodné pro děti
do 12 let věku.
Vstupné bude dobrovolné!
Na vaši návštěvu se těší divadelníci Trnávka.
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US N E S E N Í Z US T AV UJ Í C Í HO Z AS E D ÁN Í Z O
Dne 1. listopadu 2018 proběhlo v zasedací místnosti v budově zámku
v Trnávce ustavující zasedání zastupitelstva obce Trnávka.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Trnávka v souladu s ustanovením
zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění
Schvaluje:
✓ program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce,
✓ zvolení jednoho místostarosty,
✓ veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Určuje:
✓ ověřovatele zápisu Martina Šimečku a Martina Bulu a zapisovatelem Janu
Hájkovou,
✓ pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích.
Volí:
✓ starostou obce
✓ místostarostkou obce
✓ členy rady obce

Dalibora Šimečku
Kamilu Ožanovou
Jiřího Baletku
Václava Podstavka
Jaroslava Rejlka
Jiřího Baletku
Radka Velarta
Petra Davida
Václava Podstavka
Martina Bulu
Břetislava Hýla

✓ předsedou finančního výboru
✓ předsedou kontrolního výboru
✓ členy finančního výboru
✓ členy kontrolního výboru

Zřizuje:
✓ finanční výbor a kontrolní výbor (oba výboru budou tříčlenné).
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„ LÍ PA S V O B O D Y “
Milí spoluobčané,
psal se rok 1918... Touha mnoha Čechů a Slováků po životě ve společném,
svrchovaném státě se proměnila ve skutečnost. Československo, nová
republika na mapě Evropy, vykročilo s nadějemi na cestu dějinami a záhy
si získalo mezinárodní respekt a uznání.
Dnes se píše se rok 2018. Od tehdejších událostí uplynulo právě jedno století.
Mapa Evropy se za tu dobu mnohokrát měnila. Měnily se i hranice našich
zemí. Pro naše moderní dějiny přesto zůstává rok 1918 přelomový.
100 let je krásné, kulaté výročí a při jeho příležitosti byl v naší obci Trnávka
dne 26. října u místního hřbitova u parkoviště panem starostou Daliborem
Šimečkou, paní místostarostkou Kamilou Ožanovou a dětmi se Základní školy
v Trnávce zasazen mladý, zdravý, národní strom tzv. „Lípa svobody“.
Fotografie z její sadby jsou k vidění na stránkách obce www.trnavka.cz.

T Ř Í D Ě N Í O D PAD U, T O PN Á S E Z Ó N A
Milí občané,
abychom opět usnadnili dosavadní třídění odpadu ve vašich domácnostech,
máte možnost dostavit se v úřední dny na Obecní úřad Trnávka pro
tašky na tříděný odpad. Z důvodu omezeného počtu sad tašek pro letošní rok,
obdrží jeden rodinný dům pouze jen jednu sadu tašek.
Obecní úřad Trnávka dále oznamuje, že známky
na 2. popelnici v letošním topném období mají možnost
k vyzvednutí již od 1.11.2018.
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ADV E N T N Í Č AS
Blíží se čas Vánoc a nastává období adventu…
Kulturní komise obce Trnávka by vás touto cestou
ráda pozvala na tradiční
„ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU“,
které proběhne 25. listopadu 2018 od 15.00 hodin
u místního zámku v Trnávce.
Sobotní odpoledne zahájíme proslovem pana starosty Daliborem Šimečkou
a následně vystoupením našich dětí jak ze Základní školy Trnávka,
tak z Mateřské školy Kateřinice. K poslechu nám zahrají a zazpívají cimbálová
kapela TRAGAČ z Brušperku.
Pro všechny, kteří přijdou přivítat začínající vánoční svátky bude přichystáno
občerstvení v podobě punče, svařeného vína, piva, koláčů, bramboráky,
klobásy a jiné. Děti se mohou těšit na horkou čokoládu.
Jako každoročně bude i letos připraven vánoční jarmark, na kterém si budete
moci zakoupit například adventní věnce, ozdoby, dekorace, svíčky, koláče,
perníčky a jiné…
K vidění bude živý betlém, výstava energetických obrazů výtvarnice Amélie
Gabrieli, výtvarné výrobky našich dětí ze školky i školy a v neposlední řadě
samozřejmě i rozsvěcení vánočního stromu.
Dobrou náladu a teplé boty s sebou!
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M I K ULÁŠ K Á N AD Í LK A
Ve středu 5. prosince 2018 do naší obce opět zavítá Mikuláš
s doprovodem čertů a anděla…
Rodiče, kteří mají zájem o jejich návštěvu ve své domácnosti,
prosíme, aby se dostavili na místní Obecní úřad děti přihlásit
a uhradit částku v symbolické výši 50 Kč za dítko, a to
nejpozději
do pátku 30. listopadu 2018 do 13.00 hodin. Každé z přihlášených dětí pak
následně od Mikuláše obdrží balíček. Podmínkou ovšem je trvalý pobyt dítěte
v obci Trnávka a jeho maximální věk 10 let.

O DS T R AŇ O V ÁN Í J M E LÍ
Jmelí se v posledních 17 letech na území Moravskoslezského kraje hojně
rozšířilo a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se
v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na významných
stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá
důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen
částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy,
ale také mladé sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít
30 - 40 let, výjimečně až 70 let.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu
nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu
jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému
odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin
jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích
evidují výskyt jmelí, aby se za účelem zmírnění jeho šíření
pokusili jeho výskyt eliminovat.
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Doporučený postup eliminace jmelí:
• Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou
likvidací zabránit dalšímu šíření,
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání
jeho dalšímu šíření),
• podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
• v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení
dřevin, pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné
stromy), tyto přednostně ošetřovat – v tomto případě je před zahájením
kácení nutné podat si Žádost o povolení skácení dřevin rostoucí mimo
les na Obecní úřad Trnávka.
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, kdy ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu
ochran přírody.

N AB Í D K A PR O PO D N I K AT E LE
Podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu na území
Trnávky, nabízíme možnost prezentace jejich činnosti na webových stránkách
obce.
Máte-li zájem, aby vaše firma byla uvedena na obecním webu v záložce
„Firmy“, zašlete na obecní úřad (ou@trnavka.cz) následující informace:
•
•
•

název firmy/podnikatelského subjektu či jméno živnostníka;
obor činnosti;
kontaktní informace – adresa sídla firmy či provozovny v Trnávce,
kontaktní osoba, telefon, e-mail, www stránky apod.

Zveřejnění těchto informací na obecních stránkách je bezplatné.
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T R N ÁV K A 2 0 2 2
Vážení voliči,
děkujeme Vám za podporu a důvěru, kterou jste do nás svými hlasy během
uplynulých komunálních voleb vložili. Do voleb jsme šli se snahou prosadit
vyšší spolupráci mezi zastupitelstvem, radou, komisemi rady obce a také
ochotnými odborníky, kteří v naší obci žijí a tím výrazně přispět
k rychlejšímu rozvoji naší obce. Proto jsme jako reprezentanti více než jedné
třetiny voličů navrhovali jako člena rady minimálně jednoho kandidáta
našeho sdružení. Kandidáta, který by díky svým odborným znalostem,
dovednostem a také zápalu pro věc byl posilou tohoto výkonného orgánu
obce. Jsme zklamáni, že na náš konstruktivní návrh protistrana reagovala
negativně a jasně nám vyhradila místo opozice. Nezbývá nám než doufat,
že nově zvolení členové rady budou pracovat s kritickými připomínkami,
které jsme vznesli k dosavadní (ne)spolupráci, tak aby
o byly jasně stanoveny prioritní projekty směřující k rozvoji naší obce
a tyto projekty se začaly systematicky připravovat s ohledem
na finanční možnosti obce a možnosti zajištění externího
spolufinancování, např. prostřednictvím dotací,
o plán úkolů byl tvořen tak, aby jednotlivé body měly odpovědnou
osobu a termín dokončení a byl průběžně vyhodnocován, tak aby
se na případné problémy mohlo včas reagovat.
Obracíme se také na Vás, abyste se zapojili do aktivit obce a zajímali se o to,
co se v naší obci děje. Jednání zastupitelstva obce jsou vždy veřejná a vy tak
máte možnost získat informace z první ruky. Věříme, že stejně jako my i vy
máte rádi Trnávku.
O našem působení, jako zastupitelů obce, Vás budeme pravidelně informovat
vždy do týdne po zasedání zastupitelstva na www.trnavka2022.cz.
Sdružení nezávislých kandidátů TRNÁVKA 2022
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R E C E PT M Ě S Í C E

DÝŇOVÉ KOLÁČKY
Ingredience
(na plech o rozměrech 30 x 24 cm):
500 g máslové dýně, 500 g pol. mouky, 1 prášek
do pečiva, sůl, pepř, 180 ml mléka, 50 g parmezánu,
50 g čedaru, 4 plátky slaniny, 3 snítky rozmarýnu

Postup:
Dýni oloupejte a nakrájejte na malé kostky. Pak ji
dejte na pařák a asi 15 minut napařujte, dokud
nebude krásně měkká. Přendejte ji do misky,
přidejte mouku, sůl, pepř a kypřicí prášek
a důkladně ji zpracujte do hladka. Uprostřed směsi
udělejte důlek a přilévejte mléko a zpracovávejte,
dokud se všechny ingredience krásně nepropojí.
Hotové těsto dejte na plech vyložený pečicím
papírem,
zasypte
ho
nastrouhanými
sýry
a pokrájenou anglickou slaninou a pečte 20 minut
na 170 oC. Nakonec upečený koláč posypte čerstvým
rozmarýnem, nakrájejte ho na stejně velké kostky
a podávejte.

Přejeme dobrou chuť!
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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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K O N T AK T Y
Obecní úřad Trnávka
Telefon: 556 729 049
8.00-12.00
13.00-17.00
8.00-12.00
13.00-17.00

Pondělí
Středa

Pondělí
Čtvrtek

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Knihovna Trnávka
16.00-18.00
8.00-11.00

MUDr. Krkošková Ivana
Telefon: 556 722 802
7.00-13.00
Příbor
Pondělí
13.30-15.00
Trnávka
Úterý
7.00-13.00
Příbor
Středa
13.00-18.00
Příbor
Čtvrtek
7.00-13.00
Příbor
Pátek

7.00-12.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Příbor

Pátek

MUDr. Švidrnoch Amil
Petřvald
Telefon: 556 754 152
Pondělí

7.00-10.30

13.00-15.00

Úterý

7.00-10.30

13.00-17.00

Středa

7.00-12.00

Čtvrtek

7.00-10.30

Pátek

6.30-12.00

Pošta Trnávka
Telefon: 556 729 062
13.00-16.30
8.00-10.30
13.00-16.30
8.00-10.30
13.00-16.00

MUDr. Krkoška Jan
Telefon: 556 722 082
7.00-13.00
Příbor
7.00-13.00
Příbor
7.00-8.30
Kateřinice
13.00-18.00
Příbor
7.00-13.00
Příbor
7.00-12.00

Příbor

MUDr. Izraelová Elena
Dětská lékařka – Stará Ves n. Ondřejnicí
Telefon: 558 669 246
10.00-12.00
12.00-15.00
Pondělí
nemocní
pro zvané
Úterý
7.00-9.00 nemocní
12.00-14.00
14.00-16.00
Středa
nemocní
pro zvané
Čtvrtek
7.00-9.00 nemocní
10.00-12.00
Pátek
nemocní

13.00-15.00

Záchranná stanice Bartošovice

602 271 836

Nemocnice Nový Jičín

556 711 381
556 773 325
556 709 468
739 609 395

– lékařská pohotovostní služba pro dospělé
– lékařská pohotovostní služba pro děti

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