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V dnešním čísle najdete: 

 TURNAJ V ŠIPKÁCH 

 ROZSVĚCOVÁNÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

 

 SILVESTR 2011 

 Z JEDNÁNÍ ZO 

 HZS MSK - INFORMACE 

 MIKULÁŠ AŽ DO DOMU  

 
 

TURNAJ V ŠIPKÁCH    

V sobotu 19.11.2011 v 16,00 hodin v budově zámku se 
uskuteční soutěţ v šipkách. Občerstvení i ceny 
nebudou chybět. Startovné symbolických 20,- Kč 
Srdečně jsou zváni všichni spoluobčané. Přijďte se 
pobavit a „zasportovat si“. 
 

 

 
 
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Kulturní komise obce Trnávka zve všechny 
spoluobčany na akci s názvem „Rozsvěcování 
Vánočního stromu“, která se koná 1. adventní neděli 
27. listopadu 2011 u zámku v Trnávce. Začátek v 16,00 hodin. Ţáci naší 
školy si pro Vás připravili vystoupení u vánočního stromu a malý vánoční 
jarmark. Nebude chybět vánoční punč a jiné dobroty. 

 
 

 
MIKULÁŠ AŽ DO DOMU 
Kulturní komise obce Trnávky připravuje pro děti dne 
5.12.2011 Mikulášskou nadílku s roznáškou po domech. 
Zájemci o tuto tradici z řad našich občanů se mohou 
informovat a objednat si návštěvu Mikuláše osobně na 
Obecním úřadě Trnávka nebo na tel. č. 556 729 049, e-
mail: obec@trnavka.cz nejpozději do  30.11.2011.         
 

 

mailto:obec@trnavka.cz
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SILVESTR 2011 PRO VŠECHNY A BEZ STAROSTÍ 
 
Váţení příznivci hromadného silvestrovského radování,  
rádi bychom Vás pozvali na „Silvestrovskou show“, kterou připravujeme 
v sokolovně v Trnávce 31. 12. 2011 se zahájením v 19.30 hodin. 

Večerem Vás opět budou provázet Gustav Fňutra a jeho 
dlouholetá společnice Zbyhněva Šoustliková.  
Místenky si můţete objednat v době od 15. 11. 2011 do 
29. 12. 2011 na tel. čísle 739 522 303 (v odpoledních 
hodinách) u slečny Ţanety Brusové. 
 Cena místenky je 450,- Kč na osobu. 
V ceně jsou zahrnuty náklady na celovečerní 
občerstvení (nealko + pivo) včetně novoročního 

přípitku a novoroční zelňačky, program, hudba, výzdoba, pronájem sálu, 
voda, elektřina a topení. 
!!!! Alkohol si kaţdý donese ze  zásob svého sklepa.  
Neváhejte, kapacita sálu je pouhých 100 lidí!!! 

SRDEČNĚ ZVOU MÍSTNÍ DIVADELNÍCI 
 

 

 

Z  JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE 
 
5. zasedání zastupitelstva obce, se konalo dne 10.11.2011 a 
projednalo následující záleţitosti: 
 

Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce. 

 Zprávu o plnění plánu úkolů v roce 2011. 

 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 
2010. 

 Zápis z jednání kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí 
Regionu Poodří, konaného dne 24.6.2011 

Schválilo:  

 Rozpočtové opatření obce č. 3/2011. Po úpravě jsou příjmy ve výši 
6.060.000,- Kč, výdaje ve výši 7.460.000 ,- Kč a třída 8 
financování ve výši 1.400.000,- Kč . 

 Rozpočet obce na rok 2012. Příjmy jsou ve výši 5.700.000,- Kč, 
výdaje ve výši 7.000.000,- Kč a třída 8 financování ve výši 
1.300.000,- Kč . 

 Vyřazení majetku v celkové hodnotě 123.281,30,-Kč, z toho účet 
028 ve výši 27.220,- Kč, účet 022 ve výši 50.600,- Kč a 
z podrozvahového účtu 903 972 ve výši 45.461,30 Kč. 

 Stanovy Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří. 

 Zveřejnění záměru na odprodej části parcely č. 543   v k.ú. Trnávka. 
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Vydalo: 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za provoz 
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. 

 

Stanovilo: 

 Radě obce provádění rozpočtového opatření v kalendářním roce 
v příjmové a výdajové části v rozsahu ve výši do 300.000,- Kč. 

 
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - INFORMACE 
 
Šťastný a bezpečný závěr roku! 
Opakování je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých 
letech, tak i letos Vás chceme upozornit na některá nebezpečí, která na 
nás číhají v posledním měsíci v roce. 
Toto období je ve znamení vánočních svátků a novoroční oslav a tak snad 
v ţádné domácnosti neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a 
zábavná pyrotechnika.  

A právě jiţ při pořizování výzdoby a pyrotechniky bychom 
měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Pokud jde o 
adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice, které jsou 
doplněny svíčkami dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci 
upevněny na nehořlavé podloţce nebo v nehořlavém 

drţáčku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě 
jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. Dále si důkladně rozmyslet, 
kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být 
nehořlavá podloţka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V ţádném 
případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk. 
Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by 
mělo být samozřejmostí.  
Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme v dnešní době moţnost 
širokého výběru těchto výrobků v obchodních řetězcích, kamenných 
prodejnách, stáncích a trţnicích.  Při jejich nákupu bychom měli být 
obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce 
v českém jazyce, aby obal byl nepoškozen a aby na obalu byla vyznačena 
třída nebezpečnosti. Pyrotechnika je podle nebezpečnosti rozdělena do 
čtyř tříd.  
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat osobám 
mladším 18 let, které je mohou rovněţ odpalovat. Jedná se především o 
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prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé prouţky apod., 
které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.  
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze 
osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) 
obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky, 
dýmovnice a další. Jejich pouţívání není povoleno 
blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu 
důchodců atd.  
Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy 
nebezpečnosti musíme předloţit průkaz odpalovače 
ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této 
třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket. 
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná 
bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a pouţití 
je třeba zpracovat projekt, který rovněţ schválí Český 
báňský úřad. 
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah 
dětí. 
Kaţdoročně dochází v období Vánoc a Silvestra v souvislosti 
s pouţíváním zábavné pyrotechniky k řadě tragických událostí, kdy se 
zraní desítky lidí, dochází k úmrtí a materiální škody dosahují stamilionů 
korun. Nejčastější příčinou je pouţívání neodborně podomácku vyrobené 
pyrotechniky. Tohoto bychom se měli vyvarovat a raději si pořídit 
pyrotechnické výrobky od profesionálních výrobců. Při manipulaci 
v ţádném případě nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepouţívat 
pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy. 
Příjemné a bezpečné proţití vánočních svátků a šťastné vykročení do 
nového roku přejí hasiči. 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


