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       Trnavský	                	občasník


____________________________________________________________
	leden 2008 

V dnešním čísle najdete:

·	Turnaj v karetní hře „ŽOLÍK“
·	Ohlednutí za rokem 2007
·	Statistické údaje obce
·	Informace Policie ČR
·	Sběr druhotných surovin 
·	Jubilanti na I.IV. 2008
	Místní poplatky za rok 2008

·	Rozpis házené


TURNAJ OBČANŮ V KARETNÍ HŘE „ŽOLÍK“

V sobotu 9.2.2008 ve 14,00 hodin v budově zámku v Trnávce proběhne 
2. ročník turnaje pro občany v karetní hře „ŽOLÍK“.
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Zápisné se uskuteční ve 13,00 hodin. Srdečně jsou zváni staří i mladí, kteří chtějí prožít příjemné odpoledne.



Statistické údaje z obce
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V obci Trnávka k 31.12.2007 bylo trvale přihlášeno k pobytu 691 obyvatel, z toho 107 děti do 15 let a z celkového počtu obyvatel 358 mužů  a 333 žen.
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V roce 2007 celkem:

·	se narodilo 					12 děti
·	zemřeli						2 občané
·	přihlásilo se k trvalého pobytu		16 občanů
·	odhlásilo se z obce				18 občanů
·	byli oddáni 					4 naši spoluobčané	


Sběr  druhotných  surovin
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Opakovaně proběhne sběr druhotných surovin. Od letošního roku bude zavedeno třídění odpadu dle barvy pytlů tzn. zelený pytel – sklo, modrý pytel – papír, žlutý pytel – plasty. Dle statistiky sběru naší obce za předchozí období, bylo stanoveno do každého rodinného domku 8 žlutých pytlů, 2 modré pytle a 2 zelené pytle.
Dovoz pytlů proběhl 28.1.2008
	(12 ks na všechny čtyři čtvrtletí) 

Sběr v roce 2008 proběhne dne 4.března, 10.června, 2.září a 25.listopadu.

Žádáme Vás o včasné vystavení sběrových pytlů s čistou surovinou před branky k odpadové nádobě.
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Místní poplatky

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 370,- Kč na osobu, je nutno uhradit do konce března 2008.
Poplatek ze psů ve výši 120,- Kč za jednoho pejska na rok 2008  je splatný taktéž do konce března 2008.


Ohlédnutí  za  rokem  2007

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku bývá zvykem hodnotit a bilancovat, co se v minulém roce podařilo. Dovolte nám tedy, abychom alespoň krátce připomněli co se v loňském roce v naší obci udělalo či konalo.
Z větších akcí se realizovalo:
·	Demolice staré školy a úprava plochy (20 parkovacích míst) 
 471.454,- Kč, termín realizace zahájení 17.7.-31.8.2007
·	Výsadba stromů po cyklotrase Grenways-Krakov-Morava-Vídeň    v rámci programu „Alej národů“ – celkem se vysadilo 67 ks stromů se zapojením veřejností a hlavně dětí ze ZŠ Trnávka(u školy, fary, kolem rybníku, směr na koupaliště a u koupaliště) – 110.000,- Kč z toho obec 18.500,- Kč (akce financována z prostředků Nadace Partnerství Brno).


Z oprav a údržby majetku obce a drobné údržby zeleně nelze opomenout:
	Vymalování ordinace, čekárny, chodby, a soc. zařízení Domu služeb 
·	Údržba budovy zámku:

        * vymalování 3 místností v I. patře a chodby v přízemí a I. patře
        * vybavení 3 místností a schodiště novým kobercem
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Celkem za 103.000,- Kč
·	Oprava kříže u staré hasičské zbrojnice – slavnostní usazení 28.4.2007
·	Vyklizení a úklid garáží u budovy zámku     
·	Vyklizení a odvoz starých věcí a nábytku ze staré školy (příprava demolice budovy)
·	Rekonstrukce  studny na místním hřbitově – vyčištění, napojení na čerpadlo, přívod vody ze studně do márnice včetně napojení čerpadla na el. energii ve smuteční síní – realizace únor – duben nákladem 50.614,- Kč, zprovoznění další studny v lese Čaplovec
·	Rekonstrukce hlavního rozvaděče topení v objektu zámku dle zpracované dokumentace
·	Zajištění přívodu tekoucí teplé vody u umyvadla v jídelně Základní školy
·	Oprava a nátěry venkovních dveří ( 5ks) na Smuteční síní
·	Zakoupení barvy na údržbu bazénu na koupališti
·	Dosadba 5 bříz směrem na Petřvald
·	Obnova výsadby aleje „Stará cesta na Brušperk“ – po reklamaci (18 ks jasan, 12 ks dub letní )
·	Údržba zeleně včetně náletových dřevin směrem ke koupališti – duben 
·	Finanční zajištění „Dětského centra“ v budově zámku - otevření dne 23.4.2007
·	Údržba místních komunikací v zimním období 
·	Oprava veřejného osvětlení v obci, výměna 2 ks nových svítidel před  pomníkem u budovy zámku
·	Oprava okapového systému na čelní straně budovy zámku
·	Zajištění odvozu skládky ze hřbitova u vedlejší obce
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	Údržba požární techniky včetně zajištění akceschopnosti jednotky, zajištění proškolení členů jednotky

·	Likvidace spadlých stromů v blízkosti budovy zámku, u Myslivecké chaty apod.)                
·	Zajištění svozu odpadu: * komunálního cyklus 14-denní svoz 
* nebezpečného dne 19.5. a 29.9.
* velkoobjemového  dne 19.5. a 29.9
* separace 4x do roka (5.3.,11.6., 4.9., 13.11.)
* zajištění  2 kontejneru  pro občany na zelenou trávu (zahájení 9.5.2007) – svoz jednou týdně každé pondělí firmou ASOMPO, a.s. 
	Zajištění a organizace sběru textilu s Diakonii Broumov dne 9.5.2007 a 10.10.2007
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	Organizace veřejně prospěšných prací – údržba veřejného prostranství – sečení , úklid, nátěry laviček po obci, vymalování čekáren a další údržba v budovách obce (oprava vertikálních žaluzií, zářivek a osvětlení v domě služeb, dále sečení potoka Trnávka, práce v obecních lesích – vyklizení klestí pro budoucí  výsadbu stromků apod.)

·	Zajištění chodu příspěvkové organizace Základní školy Trnávka – nákladem z rozpočtu obce 400.000,- Kč
·	Zajištění povinné školní docházky v jiných školách – nákladem 150.142,- Kč
·	Zprovoznění osvětlení vánočného stromu    
·	Výsadba kolem parkoviště u místního hřbitova

Obhospodařování majetku obce – vedlejší činnost 
·	Obecní lesy – dle lesního hospodářského plánu : 
        *pěstební činnost : vysazení 5.610 ks sazenic, nátěry letní a zimní,   vyžínání pruhy,výsek nežádoucích dřevin,  prořezávky 
        *samovýroba 
        *těžba nahodilá a kůrovcová  (včetně vývratů po vichřici)
Celkem za pěstební práce a další náklady v obecním lese (pěstební činnost, feromony, LOH,  apod.) v roce 2007 činily  152.428 ,- Kč. 
V roce 2007 z prostředků Moravskoslezského kraje získána dotace do rozpočtu obce  na hospodaření v obecních lesích ve výši  36.320,- Kč.

Studie, projekty, povolení
·	Aktualizace GIS – geografického informačního systému (aktualizaci map katastru nemovitostí k.ú. Trnávka 2x ročně, zpracování a vložení inženýrských sítí (elektro) do prohlížeče GIS,   zpracování a vložení Lesní hospodářského plánu obce do prohlížeče GIS
·	Spolupráce při zpracování Strategického plánu svazku obcí  Regionu Poodří včetně akčního plánu a zásobníku projektu v souladu s PRK a ROP kraje a zpracování Integrované strategie MAS Regionu Poodří

Kulturní akce
·	Turnaj v kartách „Žolíky“ pro dospělé, pro děti „Člověče nezlob se“ – 3.2.2007
·	Průvod – pozvání na ples  3.3.2007
·	Obecní ples 10.3.2007
·	Posezení ze seniory  v budově zámku s programem po obecním plese 11.4.2007
·	6. ročník místního kola Pooderského koštování  11.4. 2007
·	Stavění máje  30.4.2007 – poskytnutí stromu a zdobení májky
·	Turistický výlet na Palkovské hůrky  1.5.2007
·	Vzpomínka v rozhlase a položením kytic k oběma pomníkům u příležitostí 62. výročí osvobození naší obce  4.5.2007
·	Pooderské koštování – 6. ročník  19.5.2007 – obec se prezentovala 3 výherními vzorky pálenky a koláči
·	Cyklistický výlet do Bartošovic  19.5.2007  
·	Zájezd pro seniory  23.5.2007 do Buchlovic
·	Nedělní koncert v budově zámku  27.5.2007 – na klavír a  kontrabas vystupovali Jana Davidová a Fabio Cagese
·	file_18.wmf


file_19.wmf


	OSLAVA obce u příležitosti  700 let od první zmínky vzniku obce dne  9.6.2007 (vystoupení šermířů, výstava historie obce , ohňostroj, sportovní akce – soutěže, zábava apod.)

·	Rozloučení s předškoláky  28.6.2007 
·	Rozloučení se školáky  29.6.2007     
·	Zlatá svatba v měsíci září
·	Turistický výlet do Beskyd - Bumbálka – Třeštík – rozhledna Sukenická – hřebenem na Čarták dne 22.9.2007
·	Zahájení cvičení žen v budově zámku dne 5.11.2007
·	Soutěž v šipkách v budově zámku dne 17.11.2007
·	Rozhlasové vysílání o obci na stanici Českého rozhlasu dne 21.11.2007 (program Křížem krajem)
·	Soutěž ve stolním tenise v budově Základní školy dne 1.12.2007 
·	Mikuláš pro děti s nadílkou přímo doma včetně slavnostního rozsvícení vánočního stromu dne 5.12.2007
·	Vítání občánků dne 9.12.2007 – celkem jsme za rok 2007 přivítali 13 nových občánků
·	Vánoční koncert 16.12.2007 v budově zámku
Reprezentace, propagace obce
·	Zhotovení propagačního materiálů obce k oslavám 700 let od první zmínky o vzniku obce: pohlednice obce – 2 druhy, zhotovení upomínkových předmětu  pamětní mince, zvonečky, obrázky na stěnu s motivem obce, propisky

Ostatní úkoly
·	Spoluúčast na základě dohody s městem Příbor na zachování Kontaktního  místa v Příboru
·	Zajištění chodu  obecní knihovny a internetového oddělení včetně obnovy knihovního fondu a výpočetní techniky (zakoupení dalšího počítače pro veřejnost) 
·	Zajištění chodu Smuteční obřadní síně
·	Zajištění ostatní dopravní obslužnosti v obci
·	Zajištění nové techniky – sekačky pro potřeby obce
·	Vydávání zpravodaje obce pod názvem „OBČASNÍK“ (celkem 8 vydání – leden, březen, duben, květen, srpen, září, listopad, prosinec)
·	Finanční příspěvky narozeným dětem v roce 2007 ve výši 3.000,- Kč,  celkem poskytnuto 11-ti rodinám
·	Poskytnutí místnosti „Klubovny“v domě služeb členům TJ Sokol Trnávka jako posilovací místnost
·	Poskytnutí příspěvků neziskovým organizacím:
         * TJ Sokol Trnávka 35.000,- Kč
         * Římskokatolická farnost Trnávka se sídlem v Petřvaldě 10.000,- Kč
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         * Myslivecké sdružení Trnávka-Kateřinice 10.000,- Kč
         * Stanice záchrany živočichů Bartošovice 1.000,-
         * Letecký klub Trnávka 5.000,-
         * Műshers club Hlučín  10.000,- Kč     
 				Celkem poskytnuto 71.000,- Kč.

Podrobnější bilance v číslech :
Obec obdržela v příjmech v roce 2007 včetně účelových dotací celkem  5.597.494,- Kč.
(příjmy jsou naplňovány z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů, prodeje majetku, pronájmů a dotací).
Ve výdajích byla celkem vynaložena částka ve výši 4.922.844,- Kč.
A nyní výčet části vynaložených prostředků dle jednotlivých oblastí.
Lesy 								      152.428 ,- Kč
Silniční hospodářství (úhrn sněhu)			         11.550,- Kč	           
Ostatní dopravní obslužnost		 	                   35.828,- Kč
Rozbory odpadních vod 			  	                      6.845,- Kč
Školství (neinv. náklady na ZŠ Trnávka,                           550.142,- Kč
za dojíždění žáků do jiných  základních škol)  	
Knihovna	 ( bez mezd)				  	        70.917,-Kč                             
Sportovní činnosti				   	                   51.950,- Kč
Kultura, propagace (vč. oslav obce 700 let,                 206.881,- Kč
dárků pro jubilanty, příspěvky narozeným dětem apod.)
Koupaliště (bez provozu nájemce)			        15.000,-Kč                         Veřejné osvětlení 				  	     	      153.450,- Kč
Pohřebnictví (pouze provoz smuteční síně)			2.540,- Kč	  
Územní plánování		                                                   49.563,-Kč
Odpadové hospodářství			                            416.133,- Kč
Veřejná zeleň a životní prostředí 			         78.010 ,- Kč
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	   	         38.783,- Kč
Daně a poplatky                                                                 30.000,-Kč
Činnost místní správy včetně údržby 
veškerého majetku obce     			               2.251.695,- Kč
(výkon státní správy, demolice staré školy, vybudování parkoviště, údržba a opravy veškerého majetku obce, el. energie, příspěvky, mzdy, veškeré služby nevýrobní povahy, nákup drobného majetku, pohonné hmoty, nákup materiálů, voda, cestovné, poštovné , hrazené správní poplatky, dary apod.).
Úvěr z plynofikace - úhrada		                            294.000,- Kč

INFORMACE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Policie České republiky připravila soubor rad, které mohou ženám a dívkám pomoci v případě napadení či sexuálního útoku
	Domů se nechejte doprovázet jen dobře známými osobami. Buďte pozorné při vstupu do domů a výtahů. 

Nechoďte v blízkosti vchodů do domů. 
Nezkracujte si cestu temnými, opuštěnými  místy. 
Při návratu domů buďte ostražitá. Máte-li pocit, že jste sledována, nebo byste mohla být obtěžována, hledejte rychle místo, kde je více lidí, případně  žádejte kolemjdoucí o pomoc. 
Mějte připravený klíč nejen k zamknutí dveří, ale i k obraně. 
Vstupní dveře vždy zamykejte, neotvírejte cizím lidem, když jste sama. 
Promyslete si, jak byste se v případě přepadení zachovala. 
Neposkytujte informace o sobě telefonicky, když nemáte jistotu, s kým  mluvíte. Při hrubých a sprostých telefonátech položte sluchátko.
	Nikdy nejezděte autostopem, sama ani ve dvojici.


Co dělat, stanete-li se obětí trestného činu?
Jste-li fyzicky napadena nebo sexuálně zneužita, ohlaste to policii co nejdříve. I pozdější oznámení však  může pomoci při řešení případu a odhalení  násilníka. 
V momentě přepadení nikdy nedávejte najevo, že vše oznámíte,  nebo že  pachatele znáte. 
Braňte se, pokud je to nadějné. Když vypadá situace beznadějně, zkuste s pachatelem mluvit a snažte se získat čas. 
	Neměňte oděv, nekoupejte se, nedotýkejte se věcí, kterých se dotýkal útočník (pomůžete  zachovat důkazy). 

Při hlášení události policii (linka 158) poskytněte následující informace: své jméno, příjmení a přesnou adresu, kde se momentálně nacházíte, telefonní  číslo  a popis události. 
	Pokuste se zapamatovat si vše, co se stalo. Zejména důležité údaje o  pachateli, který vás napadl (pohlaví, rasa, věk, přibližná výška, váha, účes, barva vlasů a očí, fyzické zvláštnosti, způsob řeči, chůze, nápadnost  v chování,  tiky, oblečení, pach apod. ). 

Významná ŽIVOTNÍ  jubilea

Našimi jubilanty na první čtvrtletí roku 2008 jsou:
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Leden:		Milada Šimečková			70 let
			Věroslava Vrbová			85 let
Únor:		Danuše Čapková			70 let
			Anna Jakšová				85 let
Březen :		Ludmila Otýpková			88 let
			Vlasta Rozsypalová			80 let
			


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


Rozpis soutěže 2. liga muži SM 2007/2008 jarní část – TJ SOKOL Trnávka oddíl házené

2.3.2008
NE
10:30
Sokol Trnávka
KH Zbrojovka Vsetín
9.3.2008
NE
16:30
Házená Uničov
Sokol Trnávka
16.3.2008
NE
10:30
Sokol Trnávka
SK Velká Bystřice
29.3.2008
SO
16:00
STM Olomouc
Sokol Trnávka
6.4.2008
NE
10:30
Sokol Trnávka
Sokol Ostrava
12.4.2008
SO
16:00
DTJ Polanka n. O.
Sokol Trnávka
20.4.2008
NE
10:30
Sokol Trnávka
Sokol HC Přerov
27.4.2008
NE
10:30
Sokol Trnávka
Lesana Zubří
4.5.2008
NE
10:30
TJ Holešov
Sokol Trnávka
11.5.2008
NE
10:30
Sokol Trnávka
HCB OKD Karviná SCM
18.5.2008
NE
10:30
TJ Šumperk
Sokol Trnávka





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

