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Divadelní představení „HABAĎŮRA“ 
 

 
 

Po roce Vás parta trnavských ochotníků 
srdečně zve na divadelní představení hry 

Michaela Cooneyho 
„HABAĎŮRA“. 

 
Premiéra představení se koná v sobotu 
18.6.2011 od 17,00 hodin v sokolovně 

v Trnávce. (od 16,00 hodin bude sokolovna otevřena).  
Nebude chybět občerstvení před, o přestávce i po představení.  

Vstupné dobrovolné. 
 

Pro ty z Vás, kterým se bude představení líbit nebo nebudou moci 
zhlédnout červnovou premiéru, se repríza této hry bude konat v sobotu 

10.9.2011 v sokolovně v Trnávce. 
 

Věříme, že se Vám třeskutá komedie z pera anglického dramatika 
Michaela Cooneyho bude líbit a že svou hojnou účastí podpoříte naše 

mladé ochotníky. 
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VOLEJBALOVÝ  TURNAJ 
 
Sociální, kulturní a školská komise v Trnávce pořádá v 
sobotu 25. 6. 2011 od 9:00 hodin na Sokolském hřišti 
v Trnávce obecní volejbalový turnaj 6 - členných smíšených 
družstev.  
Turnaje se mohou zúčastnit družstva bez omezení věku. Podmínkou jsou 
minimálně 2 ženy/dívky a 5 občanů Trnávky v družstvě.  
Přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději do 20. 6. 2011 na e-mail: 
dana.horklova@seznam.cz nebo volejte 737 221 998.  
Na vaši účast se těší pořadatelé. 

 
 
MYSLIVECKÉ  ODPOLEDNE 

 
V sobotu 16. července 2011 pořádá Myslivecké 
sdružení Trnávka Kateřinice na myslivecké 
chatě v Trnávce „Tradiční myslivecké 
odpoledne“. Začátek akce je v 14.00 hodin.  
Všichni občané jsou srdečně zváni na tradiční 
mysliveckou kuchyni. Bude připraven srnčí 
guláš a divočák. 
 

 
REGIONÁLNÍ KOLO POODERSKÉHO KOŠTOVÁNÍ 
 

V sobotu 14. května 2011 proběhlo v Bartošovicích regionální 
kolo Pooderského koštování. 
A jak dopadly naše vzorky? 
 

 HRUŠKOVICE od paní Jarmily Lysové, č.p. 2 se umístila z 12 
vzorků na nejlepším 1. místě 

 JABKOVICE od pana Miroslava Světlíka, č.p. 172 se umístila z 15 
vzorků na 7.-8. místě 

BLAHOPŘEJEME !!! 
 
SBĚR BIOLOGICKÉHO ODPADU 
 

V minulém vydání našeho zpravodaje jsme Vás informovali o 
tom, že sběr biologicky rozložitelného odpadu bude v naší obci 
probíhat v letošním roce každé pondělí a čtvrtek. Touto cestou 
upozorňujeme občany, že je přísný zákaz převážení kontejnerů 
z určených stanovišť ke svým rodinným domkům. Tento zákaz 

byl již několikrát porušen, čímž došlo k poškození kontejnerů.  

mailto:dana.horklova@seznam.cz
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Z  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
3. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 12.5.2011, 
projednalo následující záležitosti: 
 
Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce.  

 Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
odboru kontroly o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Trnávka za rok 2010. 

 Zprávu o hospodaření Základní školy Trnávka, příspěvkové 
organizace za rok 2010. 

 Zprávu kontrolního výboru k závěrečnému účtu obce za rok 2010. 

 Zprávu starostky obce k vývoji nezaměstnanosti 
v Moravskoslezském kraji v dubnu 2011. 

 
Schválilo: 

 Závěrečný účet obce Trnávka za rok 2010 a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce Trnávka za rok 2010 a to bez výhrad. 

 Hospodaření Základní školy Trnávka, příspěvkové organizace za rok 
2010. 

 Prodej parcely č. 735/21 o výměře 505 m2 v k.ú. Trnávka, která byla 
vyčleněna z původních pozemků 735/3 a 846/1  na základě 
geometrického plánu č. 330-52/2010 vyhotoveného Václavem 
Maťátkem, Štramberská 433, Příbor manželům Evě a Tomáši 
Hűbnerovým.  

 Kupní smlouvu mezi Obcí Trnávka jako prodávající a manžely 
Tomášem a Evou Hűbnerovými, do společného jmění manželů jako 
kupující pozemek parc. č. 735/21 o výměře 505 m2 , který byl 
vyčleněn z původních pozemků parc. č. 735/3 a 846/1 na základě 
geometrického plánu č. 330-52/2010 vyhotoveného Václavem 
Maťátkem, Štramberská 433, Příbor za kupní cenu 14.280,- Kč.  

 
 
UKONČENÍ ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ DO CESTOVNÍCH 
DOKLADŮ RODIČŮ 
 
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 
197/2010 Sb., ruší s účinnosti od 1. července 2011 zapisování 
občanů mladších 10 let (dětí) do cestovních dokladů rodičů a 
provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech 
rodičů. Zápisy dětí do cestovních dokladů rodičů lze provést nejpozději 
do 30. června 2011. Od 1. července 2011 bude možné dětem mladším 
deseti let vydat jen cestovní pas. Současně je třeba upozornit, že 
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cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bude omezené a 
bude možné pouze do 26. června 2012. Poté budou děti moci cestovat do 
zahraničí jen s vlastním cestovním pasem.  
Cestovní doklady se budou nadále vydávat podle zásady „jedna osoba-
jeden cestovní pas“. 

 
OSSZ NOVÝ JIČÍN - UPOZORNĚNÍ 
 
Z důvodu revitalizace objektu OSSZ Nový Jičín je od 26.05.2011  
z technických důvodů dlouhodobě uzavřeno klientské centrum v přízemí 
budovy. Písemná podání můžete vložit do poštovní schránky umístěné na 
brance před vstupem do budovy. Pokud vyžadujete označit na kopii 
prezenční razítko, vyžádejte si jej na podatelně u vchodu do budovy.  
Záležitosti ve věcech důchodového pojištění vyřídí: 
Klienti narození 1.–15.dne v měsíci ve třetím podlaží OSSZ-dveře číslo 
323  
Klienti narození 16.–31.dne v měsíci ve druhém podlaží OSSZ-dveře číslo 
221.  
Záležitosti ve věcech osob samostatně výdělečně činných si vyřídíte ve 
čtvrtém podlaží OSSZ dveře číslo 425. Záležitosti ve věcech 
nemocenského pojištění si vyřídíte v pátém podlaží OSSZ - dveře číslo 
525.  
 
    
 

PASPORT KANALIZACE 
 
V současné době projektanti společnosti KONEKO 
zahájili práce na novém pasportu kanalizace v obci. 
V prvním kroku budou mapovat a zaměřovat 
jednotlivé trasy kanalizace a šachtice na těchto trasách. Mohou se na vás 
obracet s dotazy na trasy vedení, které nejsou v terénu na první pohled 
patrné, na místní názvy apod. Pokud jim můžete nějaké informace 
poskytnout, tak buďte k nim vstřícní a informace jim poskytněte. Pokud 
budou potřebovat vstoupit na váš pozemek, protože tudy kanalizace 
vede, tak jim to prosím umožněte.  
O dalších krocích, ve kterých se budou mapovat přípojky, a které by měly 
být zahájeny asi o měsíc později, budeme včas a podrobněji informovat. 
 
 
 
 
 

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


