
       Trnavský                 

 občasník 
 

 

____________________________________________________________ 

 Duben 2010 

 

V dnešním čísle najdete:  

 65. let osvobozeni obce 

 Konání voleb do parlamentu 

 Jednání zastupitelstva obce 

 Slet čarodějnic 

 Humanitární sbírka 

 Velkoobjemový odpad 

 Zápis dětí do MŠ 

 Divadelní představení 

 Sportovní odpoledne 

 Výsledky místní koštování 

 

POZVÁNKA  
NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. 
VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE 
TRNÁVKA 
 

Měsíc květen je nejen měsícem lásky a rozkvětu 
jarní přírody, ale také měsícem vzpomínek a vzdání 
úcty všem, kteří svými životy vykoupili naši svobodu 
a demokracii. 

 

Členové zastupitelstva obce Vás všechny, vážení spoluobčané, zvou na 
společné setkání u příležitosti 65. výročí osvobození obce Trnávka, 
které se uskuteční v úterý 4. května 2010 u zámku. 
 

Sejdeme se v 19,00 hodin u starého pomníku z I. světové války. Po 
položení kytice se vydá lampiónový průvod k zámku, kde bude 
vzpomínková slavnost pokračovat. 
 

Program:  úvodní projev 
                    vzpomínka na události v obci před 65 lety 
                    hymna a položení kytice k pomníku z II. světové války 
  výstava v přízemí budovy 
  ohňostroj 
  volná zábava  
 

Nebude chybět občerstvení, které pro Vás 
připraví místní spolky. 
 
Srdečně zveme všechny občany. 
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
 

Starostka obce Trnávka v souladu s § 14, zákona č. 247/1995Sb., o 
volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,             

o z n a m u j e 
 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:  
   dne 28.5.2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin 

   dne 29.5.2010 od 08,00 hodin  do 14,00 hodin 
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 : 
je volební místnost v přízemí budovy zámku  
pro voliče s trvalým pobytem v obci Trnávka. 

 

3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky. 

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.  

 

Občané, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohou volit ve volební místnosti, mají 
možnost požádat Obecní úřad Trnávka o přenosnou volební urnu.  
Je nutno volat na telefonní číslo 556 729 049  
p. Hájková Jana. 

 

 

OZNÁMENÍ O ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

19. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se koná ve čtvrtek 29. dubna 
2010 v zasedací místnosti v budově zámku.  
Začátek zasedání je v 19,00 hodin. 
 

Program zasedání: 

 Zahájení 

 Zpráva o činnosti rady obce 

 Závěrečný účet obce za rok 2009 

 Územní plán obce Trnávka 

 Různé 

 Interpelace 

 Návrh usnesení  

 Závěr 
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SLET ČARODĚJNIC 
 
V pátek 30. dubna 2010 v 18,00 hodin se 
uskuteční v okolí zámku v Trnávce „SLET 
ČARODĚJNIC“.  
 
Sletu se mohou zúčastnit všechny „čarodějnice“ 
bez rozdílu věku.  
Vítáni jsou i ostatní příznivci dobré nálady, pro 
které budou připraveny soutěže o ceny.  

 
 
V závěru po krátkém přeletu obcí bude posezení 
u ohně, kde si čarodějky opečou šťavnatého 
buřta. Ostatní přihlížející budou mít možnost si 
opéci buřta za malou úplatu. 
V podvečer tohoto dne proběhne tradiční 
„Stavění máje“ na louce nad zámkem.  

 
 
 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ 
 
Obec Trnávka ve spolupráci s Občanským sdružením Broumov 
organizuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské, dětské). 
Sbírka bude uspořádána 
 

ve středu dne 26. 5. 2010 v budově zámku 
 

dopoledne od 8,00 do 12,00 hodin 
odpoledne od 13,00 do 17,00 hodin. 

 
Občané mohou zabalené oblečení do 
igelitových pytlů či krabic (aby se 
transportem nepoškodily) odevzdat 
v uvedený termín a hodinu v přízemí 
budovy zámku. 
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ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU  
 
Opětně proběhne sběr velkoobjemového odpadu 
formou přistavení kontejnerů. Kontejnery budou 
přistavena v termínu  
 

od  22.5.2010 do 23.5.2010 
 

 na těchto stanovištích: 
    1. U Hasičského domu (jednota) 
    2. U Staré požární zbrojnice 
    3. U vodárny (RD č.p. 23) 
 
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: 
 

 starý nábytek   
 krytiny 
 koberce 
 kamna 
 ohřívače, bojlery apod. 

 umývadla a WC mísy   
  

 kočárky a další velkoobjemový odpad 
      

 

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky a jiný 
nebezpečný odpad !!! 
 

 
Dne 22.5.2010 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou 
pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena: 
 
22.5.2010  9,00 – 9,30  U Hasičského domu 
   9,45 – 10,15  u Staré požární zbrojnice 
   10,30 – 11,00  u vodárny (RD č.p. 23) 
 
Ve sběrně nebezpečných odpadů můžete bezplatně odevzdat: 

 baterie a akumulátory všeho druhu 

 odpadu ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky) 

 chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie) 

 zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob 

 zářivky, výbojky, teploměry 

 prošlé léky a zdravotnický materiál 

 televizory, elektrotechnický odpad 

 chladničky, pneumatiky, mrazáky. 
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Zápis do Mateřské školy v Kateřinicích se 
uskuteční v pondělí 3. května 2010 od 13,00 
do 17,00 hod. v budově mateřské školy. 
Formuláře k vyplnění si rodiče již mohou 

vyzvednout u ředitelky školy nebo v mateřské škole. Ty pak vyplněné a 
potvrzené lékařem donesou sebou k zápisu.  
Při větším počtu dětí než je kapacita školy bude ředitelka školy 
postupovat podle daných kritérií: 

 dítě je řádně očkováno a schopno docházky do předškolního 
zařízení /potvrdí lékař/ 

 dítě je předškolák 

 dítě má bydliště v Kateřinicích nebo Trnávce 

 zaměstnanost rodičů /matka zaměstnána/ 

 děti rodičů samoživitelů nebo ze sociálně znevýhodněného 
prostředí 

 délka docházky do předškolního zařízení /přednost děti 
celodenní/ 

 sourozenec v mateřské škole  

 matka dítěte na mateřské dovolené 
 

Kapacita školy je 50 dětí – volných míst k 1.9.2010  14. 
 
 

VESELOHRA NA MOSTĚ 
 
Skupina příznivců divadla z Trnávky, připravili pro 
širokou veřejnost, divadelní představení – veselý 
příběh Václava Klimenta „Veselohra na mostě“. 
Představení se koná v sobotu 1. května 2010 
v 18,00 hodin v místní sokolovně v Trnávce (od 
17,00 hodin vstup do sokolovny).  
Po skončení představení posezení s herci.  
 

 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
 
TJ SOKOL Trnávka pořádá v sobotu dne 22.5.2010 
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, zejména pak pro děti, 
které se koná na hřišti u místní sokolovny. Ve 
večerních hodinách na hřišti TJ SOKOL Trnávka 
hudební produkce - zábavu se skupinou REZON. 
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VÝSLEDKY MÍSTNÍHO KOLA POODERSKÉHO 
KOŠTOVÁNÍ 
 
Místní kolo se uskutečnilo dne 14.4.2010 v budově zámku v Trnávce, 
odevzdáno bylo celkem 19 vzorků, z toho 13 vzorků jabkovice, 4 vzorky 
slivovice a 2 vzorky hruškovice.  

Vzorky hodnotila pětičlenná komise složená z občanů 
naší obce. A jak to dopadlo? 
 
Jabkovice:  1. místo Jaromír Novák 
  2. místo Jiří Baletka 
  3. místo Miroslav Brus 

 
   Hruškovice: 1. místo Jarmila Lysová   
       2. místo Jiří Baletka 
 

Slivovice: 1. místo Jaromír Novák 
  2. místo Miroslav Světlík 
  3. místo Jarmila Šimečková 
 
Výherní vzorky budou naší obec reprezentovat na 
regionálním kole dne 15.5.2010 v Bartošovicích u 
příležitosti „Otvírání Poodří“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


