
       Trnavský                 

 občasník 
 

 

____________________________________________________________ 

 ZÁŘÍ 2012 

 

V dnešním čísle najdete:  

 PODZIMNÍ VÝSTAVA  SBĚR VO A NO 

 PADLÁ LÍPA 

 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB 

 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 NAŠE ŠKOLIČKA 

 JUBILANTI 

 
 

PODZIMNÍ VÝSTAVA  
 
Klub zahrádkářů Trnávka pořádá „Podzimní výstavu“, 
kde nebudou chybět výpěstky ovoce, zeleniny a květin 
našich spoluobčanů, ale nejen to…… 
Výstava se uskuteční o víkendu 27. - 28. 10. 2012 
v prostorách budovy zámku v Trnávce.   
Výstava se uskuteční v sobotu i v neděli od 13.00 do 18.00 hodin.  
Zájemci, kteří se chtějí pochlubit svými výpěstky a výrobky, mohou je 
přinést do budovy zámku ve středu 24. 10. a ve čtvrtek 25. 10. 2012 
v době od 17.00 do 19.00 hodin.  
Nebudou chybět různé dobroty k pití a jídlu.  
 

 

PADLÁ  LÍPA 
 
V sobotu 1. září v časných ranních hodinách pokácel pachatel, 
jehož jméno zatím nemůže být zveřejněno, jednu z lip v aleji 
zámecké zahrady. Svým skutkem, kterým pravděpodobně 

spáchal několik trestných činů, překročil mez, která v naší obci dosud 
překročena nebyla. Na padlém stromě totiž zanechal občanům Trnávky 
dva vzkazy. Jeden psaný a jeden z něho vyplývající. Psaným zdůvodňoval 
skácení stromu, nepsaným nabízel svůj způsob řešení problémů.  Podle 
logiky pachatele je od nynějška možné spoluobčanům, spolkům či obci 
činit cokoliv, co se v daný moment zdá jako docela dobrý nápad. Možná 
to pachatele překvapí, ale není tomu tak. Snad to, v době, kdy jeho jméno 
už bude moci být zveřejněno, pochopí. 
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
 

Starostka obce Trnávka v souladu s § 27 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších 
předpisů,   
           

o z n a m u j e 
 

1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční:  
  v pátek 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

  v sobotu 13.10.2012 od 8.00 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. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

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

5. Občané, kteří ze zdravotních důvodů nemohou volit ve volební 
místnosti, mají možnost požádat Obecní úřad Trnávka na telefonní 
číslo 556 729 049 o přenosnou volební urnu.  

 

Z  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
8. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 30.8.2012 
projednalo následující záležitosti: 
 
Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce. 

 Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 31.7.2012. 

 Zprávu o plnění plánu úkolů k 31.7.2012. 

 Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu 
Poodří, konaného dne 22.6.2012 v kanceláři Regionu Poodří. 

 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2011. 

 Informace o záměru svazku obcí Regionu Poodří k vybudování útulku 
pro psy v obci Bartošovice s tím, že naše obec se nezapojí z důvodu 
obavy vysokých nákladů na vybudování a následný provoz tohoto 
zařízení. 

Schválilo: 

 Rozpočtové opatření obce č. 2/2012. Po úpravě jsou příjmy ve výši  
6.000.000,-Kč, výdaje ve výši 8.100.000,- Kč a třída 8 financování ve 
výši 2.100.000,- Kč 
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ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU  
 
Opětovně proběhne sběr velkoobjemového odpadu 
formou přistavení kontejnerů. Kontejnery budou 
přistaveny v termínu  
 

od  29.9.2012 do 30.9.2012 
 

 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 29.9.2012 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné 
sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena: 
29.9.2012  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 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 

 elektrotechnický odpad - televizory, chladničky, mrazáky  

 pneumatiky 

 
NAŠE ŠKOLIČKA 
 

Školní rok 2012/2013 byl zahájen v pondělí 3. 9. 2012. 
Přivítali jsme celkem 8 prvňáčků, celkový počet žáků ve škole je 39, což je 
o 4 méně než vloni.  
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Ročník počet 
žáků 

chlapci dívky Trnávka Kateřini
ce 

1. 8 4 4 2 6 
2. 13 8 5 10 3 
3. 12 8 4 3 9 
4. 6 3 3 3 3 

Celkem 39 23 16 18 21 
 

Škola je stejně jako vloni trojtřídní, I. třídu tvoří děti 1. a 4. ročníku, ve II. 
a III. třídě pak pracují samostatně žáci 2. a 3. ročníku. 
Vzhledem k náročnosti některých vyučovacích předmětů a vzhledem 
k počtu žáků dochází někdy ke spojování ročníků a naopak. Školní 
družina je naplněna stoprocentně, přihlásilo se 30 žáků, což je maximální 
kapacita. 
Zaměstnanci školy: 4 pedagogičtí pracovníci, 2 správní zaměstnanci. 
Škola připravuje: 

 Školní kolo lehkoatletického trojboje 

 Drakiádu 

 Opětovné přihlášení do soutěže ve sběru papíru, loni se naše škola 
umístila na 29. místě v přepočtu na 1 žáka (81,4 kg), podle celkového 
množství nasbíraného papíru škole patřila 93. příčka (celkem 3500 
kg). Pokud nám i letos pomůžou Vy občané, budeme jen rádi a 
předem děkujeme. 

 Účast svých žáků na dopravním hřišti. 

 Návštěvu v rámci dne otevřených dveří firmy ASOMPO v Životicích u 
Nového Jičína (likvidace odpadů) 

 
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 
Našimi jubilanty ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 jsou: 
Říjen:  Marie Papáková, Věra Sedláčková, Božena 

Zahradníková, Věroslava Brtvová, Alois Brus 
Listopad:  Josef Horkel 
Prosinec:  Jarmila Zahradníková, Jarmila Brusová 

    
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 


