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FUNFLY – 5. SETKÁNÍ RC VRTULNÍKŮ 
NA SEVERNÍ MORAVĚ 
 
V sobotu 11. 8. 2012 na letišti v Trnávce se uskuteční 
5. setkání RC vrtulníků na severní Moravě.  
Program:  

 10.00 – 19.00 hodin akrobatické lety, demo 
lety a ukázka vrcholné pilotáže s hudebním 
doprovodem 

 11.00; 13.00; 15.00 a 17.00 
ukázka letu největší makety v ČR poháněné 
turbínou LAMA SA315B 

 21.30 noční show. Letos zase o kousek dále. Noční 
show, jakou ještě Česko nezažilo. Pyrotechnika, 
kouř, lasery a k tomu jedinečné noční lety 
s hudebním doprovodem.  

 
 

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 
 

Myslivecké sdružení Trnávka – Kateřinice 
pořádají v sobotu 1. září 2012 v myslivecké chatě 
v Trnávce „Myslivecké odpoledne“. Začátek akce je 
ve 14.00 hodin a nebude chybět bohatá myslivecká 
kuchyně. 
 

 



Trnavský občasník srpen  2012 str. 2 
 

OZNÁMENÍ O ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

8. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se koná ve čtvrtek 30. srpna 
2012 v zasedací místnosti v budově zámku.  
Začátek zasedání je v 19.00 hodin. 

Program zasedání: 

 Zahájení 

 Zpráva o činnosti rady obce 

 Rozpočtové opatření č. 2/2012 

 Čerpání rozpočtu obce k 31.7.2012 

 Různé 

 Interpelace 

 Návrh usnesení  

 Závěr 
 

MÍSTNÍ POPLATKY 
 
Obecní úřad Trnávka připomíná občanům, že druhou 
polovinu místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 210,- Kč na osobu 
je nutno uhradit do konce září 2012. Poplatek je možno 
uhradit v úřední hodiny na Obecním úřadě v Trnávce nebo 
zaslat na účet obce č. 25929801/0100, variabilní symbol 

1337xxx (xxx- číslo rodinného domku). 

 
NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ 
 
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2004 do 30. dubna 
2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 
2013.  
Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho 
vydání, nikoliv typ řidičského průkazu (viz § 134 zákona č. 
361/2000Sb.). 
Jste držitelem tohoto řidičského průkazu? Podejte žádost o 
výměnu co nejdříve!  

 Co musíte mít s sebou? platný doklad totožnosti (občanský průkaz, 
pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm, řidičský průkaz, 
kterému končí platnost 

 Kolik mě to bude stát? povinná výměna řidičského průkazu je 
osvobozena od správního poplatku 

 Kde si mohu vyměnit svůj ŘP? na příslušném pracovišti obecního 
úřadu s rozšířenou působností – Kopřivnice 
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 Kdy mně bude vydán nový ŘP? nejpozději do 20 dnů ode dne 
podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního 
poplatku 500,- Kč) 

Další informace získáte na internetových stránkách 
www.vymentesiridicak.cz . 
 

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 15. 8. 2012 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. 

 
NAŠI HASIČI 

 
V neděli 15. července 2012 se náš sbor dobrovolných 
hasičů v Trnávce zúčastnil soutěže v družební organizaci 
na Slovensku ve Staré Bystrici u příležitosti 120. založení 
sboru. Celá soutěž se nesla ve sportovním duchu. 
Zahájení proběhlo v 9:00 hod. kdy zazněly 
hymny všech zúčastněných družstev 
z Česka, Slovenska, Polska a Chorvatska.  

Náš sbor reprezentovala dvě družstva -  muži a ženy, které 
soutěžily v mužské kategorii, poněvadž soutěž byla vypsána 
pouze pro muže.  
Naši muži nakonec obsadili druhé místo a ženy v té samé 
kategorii páté místo.  
Všem členům, kteří se této soutěže zúčastnili, touto cestou 
děkujeme za vzornou reprezentaci našeho sboru. 
 

DOTAZNÍK ISRÚ – ZÁMĚRY V OBCÍCH 
Touto cestou oslovujeme občany, ale také neziskové organizace, spolky, 
církev a jejich organizace a podnikatele v rámci zjištění požadavků a 
potřeb „Záměrů“ rozšířeného území MAS Regionu Poodří a to formou 
Dotazníku na záměry v naší obci! 

http://www.vymentesiridicak.cz/
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Získané údaje budou použity ke statistickému šetření a zjištění potřeb 
v řešeném území, zpracování rozvojových dokumentů pro léta 2014 – 
2020 v souvislosti s činností a aktivitami MAS Regionu Poodří, o.s. 
Dotazník lze také vyplnit elektronicky, na www.mas.regionpoodri.cz, 
aktuality/odkaz MAS a Dotazník nebo přímo na odkazu: 
http://www.mas.regionpoodri.cz/index.php?option=com_content&view
=article&id=1821&Itemid=1439&lang=cs 
 
Termín k odevzdání vyplněných dotazníků na webových stránkách nebo 
na obecní úřad: 15. srpna 2012. 

 
ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN 

 

Dětské zdravotní středisko Petřvald oznamuje změny 
ordinačních hodin. Ordinovat se nebude v době od 1. 8. do 
3. 8. 2012 a od 27. 8. do 7. 9. 2012. Zástup provede MUDr. 
Iwanuszková ze Staré Vsi n/O. 

Ordinace MUDr. Krkoškové bude v provozu celý měsíc 
srpen. Pouze v pondělí 13. 8. a 20.8 nebude ordinovat 
v odpoledních hodinách v naší obci.  

MUDr. Švidrnoch taktéž oznamuje změnu ordinačních hodin.  
Od 27. 8. do 9. 9. 2012 bude ordinace uzavřena. Zástup provede MUDr. 
Krkošková. 

 
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 
Našimi jubilanty ve třetím čtvrtletí roku 2012 jsou: 
 
Červenec:  Jaroslav Polášek 
Srpen:  Oldřich Káňa 
   Vlasta Ličková 
   Marie Horklová 
   Vlasta Brusová 
Září :  Marie Beránková 

 
    
Členové kulturní komise navštěvují v den narozenin naše 
jubilanty s přáním a dárečkem.  
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně 
štěstí a duševní pohody. 
 

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

http://www.mas.regionpoodri.cz/
http://www.mas.regionpoodri.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1821&Itemid=1439&lang=cs
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