
       Trnavský                 

 občasník 
 

 

____________________________________________________________ 

 únor 2012 

 

V dnešním čísle najdete:  

 Obecní ples  Sběr oděvů 

 Statistické údaje obce  Naše školička 

 Místní poplatky 

 Sběr druhotných surovin 

 Tříkrálová sbírka 

 Ohlédnutí za rokem 2011 

 Jubilanti 

 
 

Všechny příznivce dobré zábavy 
 přijdeme v sobotu 25.2.2012 osobně pozvat  

s doprovodem místní dechové hudby na   
 

T R A D I CN Í   
 O B E C N Í   P L E S 

 
„POŠTA PRO TEBE“, 

 který se koná 
 

V SOBOTU 3.3.2012 v 19:30 hod. 
 

Kde: Sokolovna v Trnávce                                                                      
K tanci a poslechu hraje skupina DUO KIWI 

Vstupné 70,- Kč                                                                                                         
Občerstvení zajištěno.  

Vstupenky se budou prodávat od 27.2.2012  
na Obecním úřadě v Trnávce. 

 

 



Trnavský občasník  únor 2012 str. 2 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE Z OBCE 
 

V obci Trnávka k 31. 12. 2011 bylo trvale přihlášeno 
k pobytu 742 obyvatel, z toho 110 dětí do 15 let a z 
celkového počtu obyvatel 390 muţů a 352 ţen. 
  
 
 
V roce 2011 celkem: 

 

 se narodilo      6 dětí 

 zemřeli      9 občanů 

 přihlásilo se k trvalému pobytu  31 občanů 

 odhlásilo se z obce    16 občanů 

 bylo oddáno      5 našich spoluobčanů  
 
 
 

MÍSTNÍ POPLATKY 
 

Místní poplatek za provoz systému shromaţďování, 
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 420,- Kč na osobu je nutno 
uhradit do konce března 2011. 
Poplatek ze psů ve výši 120,- Kč za jednoho pejska na 
rok 2012 je splatný taktéţ do konce března 2012. 
Přihlašuje se pes starší 3 měsíců. 

 
 
 

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 

Stejně jako v loňském roce i letos se uskuteční sběr 
tříděného odpadu dle barvy pytlů (zelený pytel – sklo, 
modrý pytel – papír, ţlutý pytel – plasty).  

Dovoz pytlů proběhl v měsíci lednu 2012. 
   

Sběr pytlů v roce 2012 proběhne dne  
13. března, 19. června, 11. září a 4. prosince. 

 

Svoz komunálního odpadu probíhá kaţdý lichý týden vţdy v úterý. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
V prvních dnech nového roku 2012 proběhla „Tříkrálová 
sbírka“, kterou pořádala v naší obci 
Římskokatolická farnost Trnávka.  
Touto cestou chceme poděkovat všem 

našim občanům za finanční dary, které byly 
poskytnuty.  
 
Celkem se vybralo v naší obci 15.587,- Kč.  
 
 

 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ 

 
Obec Trnávka ve spolupráci s Občanským sdruţením 
Broumov organizuje humanitární sbírku letního a zimního 
oblečení (dámské, pánské, dětské). 
Sbírka bude uspořádána 
 

ve středu dne 29. 2. 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. 
 

 

NAŠE  ŠKOLIČKA 
 

První pololetí školního roku 2011/2012 skončilo 31. ledna 2012 předáním 
vysvědčení ţákům školy. 
 

ročník celkem 
ţáků 

chlapci dívky Prospěli 
s vyznamenáním 

prospěli Průměr 

1. 13 8 5 13 0 1,02 

2. 12 8 4 12 0 1,04 

3. 6 3 3 6 0 1,04 

4. 11 5 6 10 1 1,20 

   

Dne 31. ledna 2012 proběhl na škole zápis do 1. ročníku, k němuţ se 
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dostavilo celkem 12 dětí, z toho 5 děvčátek, z toho 4 děti z Trnávky, 8 
z Kateřinic. 
Rodiče 4 dětí podali ţádost o odklad povinné školní docházky, takţe 
v příštím školním roce pravděpodobně nastoupí do 1. ročníku 8 ţáků. 
Dne 15. 2. 2012 děti ukončily plavecký výcvik na bazéně v Kopřivnici a 
obdrţely plavecká vysvědčení. 
Momentálně jsou před ţáky týdenní prázdniny, všichni uţ se těšíme, aţ 
zima skončí a začne konečně jaro. 

 
 

OHLÉDNUTÍ  ZA  ROKEM  2011 
 

Váţení 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. 
 

Zámek 

 Dokončení oprav 7 ks akumulačních kamen v zámku  

 Oprava zamoklých omítek a výměna zárubně, renovace podlahy 
(parkety) v kuchyňce v budově zámku.  

 Zakoupení drobného hmotného majetku např. 10 stolů a 40 ţidlí, 2 
skříní, lustru, světla, sekačky do budovy zámku apod. 

Lesy 

 V obecních lesích vysázeno 10.280 ks stromků.  

 Pěstební a těţební práce 
Kanalizace 

 Oprava kanalizace u rybníku.  

 Pročištění kanálu krtkem členy JSDH na křiţovatce u 
Dvorka.  

 Zpracování dokumentace – „Pasport kanalizační sítě“. 
Koupaliště  

 Oprava bazénové vany.  

 Oprava a rekonstrukce čerpadla pískovcového filtru. 
Dopravní značení 

 Oprava poničené dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ 
Hasiči - JSDH 

 Zakoupení automobilu FORD TRANSIT pro potřeby JSDH včetně 
nástřiku na červenou barvu a dovybavení majáky pro zařazení do 
IZS. 

 Technická pomoc JSDH  po přívalových deštích 16.8.2011 – čištění 
MK od spláchnutého bahna z polí  
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Vodní tok Trnávka 

 Sečení kolem vodního toku Trnávka – letos poprvé provedl s.p. 
Povodí Odry, další sečení 29.9.2011.  

 Jednání s Povodí Odry o provedení odtěţení nánosů z vodního toku 
Trnávka.  

 Jednání ve věci odstranění zlomeného a ohroţujícího stromu 
v břehu vodního toku Trnávka 

Dopravní obsluţnost 

 Jednání s veřejností dne 14.4.2011, kde byla projednána moţnost 
změny v dopravní obsluţnosti na autobusové lince Kateřinice – 
Ostrava a podány informace o tarifní integraci do ODIS 
(integrovaný dopravní systém). 

Výsadba a údrţba zeleně v obci 

 Kácení prasklého a zlomeného stromu na křiţovatce v blízkosti 
fary. 

 Výsadba 12 ks ovocných stromků třešní – náhrada za 
uhynulé.  

 Dosadba jasanů, jeřábů a dubů 8 ks. 

 Ošetření smrku před budovou zámku.  
Základní škola  

 Projekt na zateplení Základní školy Trnávka.  

 Energetický audit pro zpracování dotace z OPMŢP na 
zateplení budovy.  

Dům sluţeb 

 Oprava rozvaděče. 
Informační panely 

 Obnovení informační tabule u rybníku – Region Poodří . 
Geografické informační systémy 

 Aktualizace geografických informačních systémů v roce 2011 i po 
provedení digitalizace map. 

 Spolupráce s Katastrálním úřadem v Novém Jičíně při digitalizaci 
map (obnově operátu) našeho katastru. 

Smírčí kříţ 

 Oprava smírčího kříţe – realizace akademickým sochařem a 
restaurátorem – čištění, opakované napuštění aţ do úplného 
zpevnění, závěrečná povrchová úprava, úprava okolí. 

Protipovodňová opatření 

 Studie řešení protipovodňové ochrany v okolí stávajícího koupaliště 
a úpravy odtokových poměrů v lokalitě Chabičov. 

 „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v Regionu Poodří“ I. etapa - dokončení 
v roce 2012. 

Územní plán 

 Územní plán obce – přípravné práce na zadání.  
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Vybavení u dětského hřiště u rybníku 

 Zhotovení a umístění 2 ks stojanů na kola u rybníku – oprava 
lavičky a doplnění chybějících 2 nášlapů na dětském prvku. 

Místní rozhlas 

 Výměna 3 ks reproduktorů včetně opravy.  
Údrţba majetku 

 Údrţba obce přijatými 3 pracovníky – sečení, nátěry, úklid, údrţba 
majetku a veřejného prostranství. 

Prodej a zakoupení pozemků 

 Zakoupení pozemku PK parc. č. 113  do majetku obce – část 
komunikace 

 Prodej obecní parcely č. 735/21.  
Sběr a svoz odpadů  

 Odpady – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 
24.5.2011 a 24.9.2011 firmou A.S.A.. 

 Svoz biologicky rozloţitelných odpadů, 10 kontejnerů 2x týdně, 
oprava 5 kontejnerů.  

 Sběr textilu pro Diakonii Broumov – duben, září 2011. 
Osvětlení vánočního stromu 

 Nové osvětlení vánočního stromu 
 

Kulturní akce a další akce: 
19.2. Průvod - pozvání na obecní ples 
26.2. Obecní ples 
28.3. Den učitelů  
6.4. 10. ročník místního kola Pooderského koštování  
6.4. Posezení se seniory v budově zámku u videokazety z obecního  
  plesu 
9.4. Den Země – úklid po obci 
30.4. Stavění máje ve spolupráci s SDH Trnávka 
30.4. Slet čarodějnic 
4.5. Vzpomínková akce 66. výročí osvobození naší obce s 

poloţením kytic k pomníkům 
14.5.   Turistický výlet na Hrčavu 
18.5.  Zájezd pro seniory do Val. Meziříčí a Vsetína – organizace 

Klub důchodců, doprava obec 
11.6.  Účast našeho druţstva na „Hrách bez 

venkovských hranic“ v Sedlnici  
3.9. Pohádkový les 
28.9. Turistický výlet na Javorový vrch  
19.11. Turnaj v šipkách v budově zámku  
27.11.  Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci se 

Základní školou – vystoupení dětí, malý vánoční jarmark 
5.12. Mikulášská nadílka pro děti 
18.12. Slavnostní obřad Vítání občánků do ţivota  
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29.12.   Vánoční koncert  
  Návštěva 22 jubilantů obce.  
 
Podrobnější bilance v číslech: 
 
Obec obdrţela v příjmech v roce 2011 celkem 
5.996.968,74 Kč. (příjmy jsou naplňovány 
z daňových příjmů, nedaňových příjmů, 
kapitálových příjmů, prodeje majetku, 
pronájmů a dotací). 
Ve výdajích byla celkem vynaloţena částka ve 
výši 5.273.173,39 Kč. 
A nyní výčet části vynaloţených prostředků dle jednotlivých oblastí. 

 
Lesy  321.222,- Kč 

Silniční hospodářství  (údrţba)  26.779,- Kč  
Provoz veřejné silniční dopravy    33.744,- Kč 

Rozbory odpadních vod   45.691,-  Kč 
Pasport kanalizace   164.340,- Kč 

Záleţitosti vodních toků – protipovodňová opatření  82.560,-  Kč 
Školství (neinv. náklady ZŠ Trnávka za dojíţdění ţáků do jiných 

základních škol)   641.724,- Kč 
Knihovna  46.708,-,-Kč 

Zachování a obnova kulturních památek   61.528,-  Kč 
Sportovní činnosti a rekreace (včetně koupaliště) 194.556,-  Kč 

Ostatní tělovýchovná činnost                  29.820,- Kč 
Kultura, propagace (věcné a finanční dary obyvatelstvu, pohoštění, 
kultura, propagace, sluţby, nákup materiálů apod.)  84.294,-  Kč 

Veřejné osvětlení (opravy a el. energie)  187.561,- Kč 
Pohřebnictví      23.509,- Kč 

Odpadové hospodářství  532.166,- Kč 
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 55.395,-Kč 

Sociální péče ( transféry) 5.000,- Kč 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů  248.105,- Kč 

Daně a poplatky    36.800,-Kč 
Činnost místní správy včetně údrţby veškerého majetku obce a 

sluţeb  2.456.041,- Kč 
(výkon státní správy, údrţba a opravy veškerého majetku obce, 

el.energie, příspěvky, platy, veškeré sluţby nevýrobní povahy, nákup 
drobného hmotného a nehmotného majetku, pohonné hmoty, nákup 

veškerého materiálů, voda, cestovné, poštovné, hrazené správní 
poplatky, dary apod.). 

Finanční vypořádání minulých let             12.438,- Kč 
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VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA 
 
Našimi jubilanty v první čtvrtletí roku 2012 jsou: 
 
Únor :  Danuše Janotková 
      
Březen:  Josef Lys 
   Josef Urbančík 
   Marie Rozehnalová 
            

    
Členové kulturní komise navštěvující 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 


