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V dnešním čísle najdete:  

 ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ  SLET ČARODĚJNIC 

 POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ  Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 VELIKONOCE - SVÁTKY JARA 

 BRKO 

 JUBILANTI 

 
 
V rámci Dne Země opět pořádá komise sociální, kulturní a školská akci     

 

 „ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ“.  
 

Formou turistické procházky s pomocí občanů 
chceme vyčistit okolí rybníků, příkopy z Trnávky 
směrem na Brušperk a Petřvald od odpadků, které si 
tam „odložili“ někteří spoluobčané. Sebraný odpad 
v igelitových pytlích se bude odvážet obecním 
traktorkem.  
 
Akce bude uskutečněna jen za příznivého počasí 
v sobotu 14.4.2012.  
 

 
 
Sraz všech občanů, kterým záleží na vzhledu naší 
obce, bude ve 14.00 hodin před budovou 
zámku. 
 
 

Těšíme se na Vaši účast  
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MÍSTNÍ KOLO POODERSKÉHO KOŠTOVÁNÍ 
 

SOUTĚŽ „POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ“ 
 

o nejlepší pálenku v obci v kategorii 
 

SLIVOVICE, HRUŠKOVICE, JABKOVICE 
 

Místní kolo se u nás uskuteční 11.4.2012 v budově 
zámku v Trnávce. 
 
Každý zájemce o účast v obecním kole dodá ze 
svých zásob vzorek své pálenky v láhvi o obsahu 

0,2 l označené druhem, procenty a jménem 
na Obecní úřad  v Trnávce v termínu do 10.4.2012. 
 

Degustační komise složená z občanů obce bude hodnotit 
kvalitu odevzdaných vzorků. 

Vítězové obecního kola budou reprezentovat naší obec při Pooderském 
koštování v regionálním kole 12. 5. 2012 v Bartošovicích .  
 
 
 

VELIKONOCE SVÁTKY JARA 
 

Klub zahrádkářů v Trnávce pořádá ve dnech 
31. března a 1. dubna 2012 v době od 14,00 
do 19,00 h v budově zámku v Trnávce 
výstavku „Velikonoce – svátky jara“.  
 
Tradiční občerstvení nebude chybět.   
 

 
 

SBĚR BIOLOGICKÉHO ODPADU 
 

 
Sběr biologicky rozložitelného odpadu bude v naší obci 
probíhat v letošním roce každé pondělí a čtvrtek. Sběr bude 
započat 16. 4. 2012.  
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SLET ČARODĚJNIC 
 
V pondělí 30. dubna 2012 v 18,00 hodin se 
uskuteční v okolí zámku v Trnávce „SLET 
ČARODĚJNIC“.  
 
Sletu se mohou zúčastnit všechny „čarodějnice“ 
bez rozdílu věku.  
Vítáni jsou i ostatní příznivci dobré nálady, pro 
které budou připraveny soutěže o ceny.  

 
 
V závěru po krátkém přeletu obcí bude posezení u 
ohně, kde si čarodějky opečou šťavnatého buřta. 
Ostatní přihlížející budou mít možnost si opéci 
buřta za malou úplatu. 
V podvečer tohoto dne proběhne tradiční „Stavění 
máje“ na louce nad zámkem.  

 
 

Z  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
6. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 16.2.2012 
projednalo následující záležitosti: 
 

Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce.  

 Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí 
Regionu Poodří, konaného dne 8. 12. 2011 v kanceláři Regionu 
Poodří. 

 Zprávu kontrolního výboru ze dne 13. 2. 2012 o provedené kontrole 
plnění usnesení zastupitelstva a rady obce.  

Schválilo: 

 Rozpočtové opatření obce č. 1/2012. Po úpravě jsou příjmy ve výši  
5.800.000,-Kč, výdaje ve výši 7.900.000,- Kč a třída 8 financování 
ve výši 2.100.000,- Kč. 

 Plán úkolů na rok 2012 . 

 Příspěvek formou peněžitého daru ve výši 3.000,- Kč na dítě, které 
se narodí v roce 2012. Nedílnou podmínkou vyplacení finančního 
daru je trvalé bydliště obou rodičů zapsané v obci Trnávka. 
Příspěvek bude vyplacen rodičům dítěte v měsíci prosinci 2012 na 
slavnostním vítání občánků do života. 

 Prodej parcely č. 534/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Trnávka do 
vlastnictví Josefovi Ličkovi, která byla vyčleněna z původního 
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pozemku parc.č. 543 na základě geometrického plánu č. 493-
554/2011 vyhotoveného Petrem Obloukem – GAKO, Klečkova 29, 
Ostrava – Stará Bělá.  

 Prodej parcely č. 534/3 o výměře 52 m2 v k.ú. Trnávka do 
vlastnictví manželům Lubošovi a Marcele Demlovým, která byla 
vyčleněna z původního pozemku parc.č. 543 na základě 
geometrického plánu č. 493-554/2011 vyhotoveného Petrem 
Obloukem – GAKO, Klečkova 29, Ostrava – Stará Bělá.  

 Prodej parcely č. 534/4 o výměře 29 m2 v k.ú. Trnávka do 
vlastnictví Zdenkovi Stuchlíkovi, která byla vyčleněna z původního 
pozemku parc.č. 543 na základě geometrického plánu č. 493-
554/2011 vyhotoveného Petrem Obloukem – GAKO, Klečkova 29, 
Ostrava – Stará Bělá.  

 Prodej parcely č. 534/5 o výměře 2 m2 v k.ú. Trnávka do vlastnictví 
Karlovi Demlovi, která byla vyčleněna z původního pozemku 
parc.č. 543 na základě geometrického plánu č. 493-554/2011 
vyhotoveného Petrem Obloukem – GAKO, Klečkova 29, Ostrava – 
Stará Bělá.  

Vydalo: 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a 
herní místo lokálního herního systému. 

 
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
 
Našimi jubilanty v druhém čtvrtletí roku 2012 jsou: 
 
Duben :  Anna Mertová 
   Rostislav Londin 
   Zdeňka Šimečková 
Květen:  Marie Korčíková 
   Vilemína Grygarová 
Červen:  Jarmila Parmová 
 

    
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 


