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V dnešním čísle najdete:  

 Slet čarodějnic  BRKO 

 66. výročí osvobození obce 

 Turistický výlet na Hrčavu 

 Velkoobjemový a nebezpečný 
odpad 

 Výsledky místního kola koštování  Jednota - info 

 
 

 

SLET ČARODĚJNIC 
 
V sobotu 30. dubna 2011 v 16,00 hodin se 
uskuteční v okolí zámku v Trnávce „SLET 
ČARODĚJNIC“.  
 
Sletu se mohou zúčastnit všechny „čarodějnice“ 
bez rozdílu věku, které budou plnit různé úkoly za sladkou odměnu. 
 

 
Čarodějky dostanou šťavnatého buřta, ostatní 
přihlížející budou mít možnost zakoupit si buřta za 
malou úplatu. 
 
V podvečer tohoto dne proběhne na louce nad 
zámkem tradiční „Stavění máje“.  
 

 
 
 
 

66. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKY 
 
Ve středu 4. května 2011 proběhne rozhlasová vzpomínka u příležitosti 
66. výročí osvobození obce Trnávky. U této příležitosti budou položeny 
věnce u pomníků z 1. a 2. světové války.  
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TURISTICKÝ VÝLET 
 
Komise sociální, kulturní a školská pořádá pro občany 
turistický výlet na HRČAVU.  
 

Výlet se uskuteční v sobotu 14.5.2011. 
Organizace: 

 autobusem, který vyjede v 8,00 hodin po zastávkách 
od staré požární zbrojnice, se dopravíme do obce 
Hrčava 

 účastníci si mohou zvolit libovolné trasy dle 
obtížnosti, které budou upřesněny 

 zpět autobusem z parkoviště na Hrčavě asi v 16,00 
hodin – Mosty u Jablunkova – Trnávka. 

 
 

Podmínkou uskutečnění turistického výletu je dostatečný počet účastníků. 
Z tohoto důvodu žádáme všechny zájemce, aby se závazně přihlásili a 
zaplatili účastnický poplatek 80,- Kč do pondělí 9.5.2011 na Obecním 
úřadě v Trnávce nebo u manželů Světlíkových Trnávka č.p. 172. 
V případě nepříznivého počasí nebo malého zájmu bude zájezd zrušen. 
 
 

MÍSTNÍ KOLO POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ 
 

Ve středu 6. 4. 2011 proběhlo v budově zámku místní kolo 
Pooderského koštování. 
A kdo vyhrál? 

 

 JABKOVICE byla nejlepší od pana Miroslava Světlíka, č.p. 172 

 HRUŠKOVICE byla nejlepší od paní Jarmily Lysové, č.p. 2 
 
Vítězové budou reprezentovat naší obec při Pooderském 
koštování v Bartošovicích dne 14. 5. 2011.    
 
 

SBĚR BIOLOGICKÉHO ODPADU 
 

 
Sběr biologicky rozložitelného odpadu bude v naší obci 
probíhat v letošním roce každé pondělí a čtvrtek. Sběr bude 
započat 18.4.2011.  
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ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU  
 
Opětně proběhne sběr velkoobjemového odpadu 
formou přistavení kontejnerů. Kontejnery budou 
přistaveny v termínu  
 

od  21.5.2011 do 22.5.2011 
 

 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 21.5.2011 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné 
sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena: 
 
21.5.2011   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 

 odpady obsahující ropné látky 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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JEDNOTA, s.d. - INFORMACE 

Spotřební družstvo JEDNOTA v Novém Jičíně, člen 

skupiny COOP oznamuje, že proběhlo slosování 

nákupů v zákaznické soutěži „ Peníze zpět do Vaší 

peněženky“ v síti prodejen COOP. Vzhledem 

k tomu, že v každé prodejně byl vylosován před 

komisí jeden nákup, jehož výše bude vylosovanému 

zákazníkovi plně vrácena formou poukázky na 

odběr zboží, žádáme občany, aby se seznámili 

s výherní listinou, vyvěšenou v prostorách prodejen 

COOP JEDNOTA a výherci si výhry vyzvedli přímo v prodejně.  

Vylosovaným občanům blahopřejeme a sdělujeme, že pro velký zájem 

budeme akci opakovat od počátku měsíce května.  Zároveň oznamujeme 

všem občanům, kteří se chtějí dalšího kola soutěže zúčastnit a dosud 

nemají zákaznické karty COOP, že je mohou získat bezplatně ve všech 

prodejnách sítě COOP JEDNOTA v okrese Nový Jičín. 

Zapojte se už teď do řad držitelů „Zákaznické karty COOP“, kterých je 

v okrese již více než 5 000 a získejte peníze svými nákupy. Přihlášky a 

bližší informace jsou k dispozici ve všech prodejnách COOP JEDNOTA. 
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