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ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
 
Kulturní komise obce Trnávka zve všechny spoluobčany 
na akci s názvem „Rozsvěcování Vánočního stromu“, 
která se koná 1. adventní neděli 2. prosince 2012 
u zámku v Trnávce. Začátek v 15.30 hodin. Žáci 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  
5.12.2012 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. 2012.     
     

VÁNOČNÍ KONCERT 
 
Ve čtvrtek 27. 12. 2012 v 17.00 hodin se v zasedací místnosti 
budovy zámku v Trnávce uskuteční „Vánoční koncert“. Přijďte 
si poslechnout nejen vánoční písničky v podání vokální skupiny 
STK z Kopřivnice. 
Všichni občané jsou srdečně zváni k prožití příjemného povánočního 
času. 
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJŮ 
 
12.10. – 13.10. 2012 proběhly volby do zastupitelstva krajů. Z celkových 
610 osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů přišlo 
248 voličů (40,66%), z toho bylo 238 hlasů platných. 
 
Výsledky hlasování: (prvních 5 stran s nejvyšším počtem hlasů) 

 
Komunistická strana Čech a Moravy – 63 hlasů 
Česká strana sociálně demokratická – 52 hlasů 

Občanská demokratická strana – 32 hlasů 
NEZÁVISLÍ – 18 hlasů 

TOP 09 a Starostové pro Moravskoslezský kraj – 13 hlasů 

 
 
INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU K DANI 
Z NEMOVITOSTÍ 
 
Finanční úřad v Kopřivnici upozorňuje 
na změnu platnou od 1. 1. 2013 týkající 
se daně z nemovitostí. 
V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 
Sb., o Finanční správě České republiky dochází 
od 1. 1. 2013 ke vzniku 14 finančních úřadů 
s krajskou územní působností a zániku 
současných 199 finančních úřadů, které budou přetransformovány 
na územní pracoviště. Dále dochází k zániku finančních ředitelství 
a vzniku Odvolacího finančního ředitelství. 
Tyto změny se výrazným způsobem promítnou do správy daně 
z nemovitostí, neboť se mění místní příslušnost správce daně. Podle 
§ 13 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně 
příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost 
nachází, tj. v současné době jeden ze 199 finančních úřadů. 
Od 1. 1. 2013 bude v každém kraji jeden finanční úřad, tj. místně 
příslušný správce daně, který bude mít územní pracoviště. Vzhledem 
k výše uvedenému bude od zdaňovacího období roku 2013 vyměřována 
poplatníkům jedna daň z nemovitostí za všechny nemovitosti v kraji 
a kompletní spis daně z nemovitostí bude uložen pouze na jednom 
územním pracovišti. 
Podle § 13 zákona o finanční správě bude při umístění spisů na územní 
pracoviště přihlédnuto k dostupnosti spisu pro daňový subjekt 
a k hospodárnosti výkonu správy daní. V zájmu srozumitelnosti umístění 
spisů poplatníků daně z nemovitostí na územní pracoviště byl stanoven 
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jednotný výchozí algoritmus – poplatník má sídlo / bydliště v kraji, 
spis bude uložen na územním pracovišti v místě tohoto finančního úřadu, 
v jehož působnosti se sídlo / bydliště nachází. 
 
 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
9. zasedání zastupitelstva obce Trnávka se uskuteční ve čtvrtek 
29. listopadu 2012 v 19.00 hodin v budově zámku. 
 
Program: 

 Zahájení 

 Zpráva o činnosti rady obce 

 Rozpočtové opatření č. 3/2012 

 Rozpočet obce na rok 2013 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 

 Různé 
 Interpelace 
 Návrh usnesení 
 Závěr 
 

 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK – INFORMACE 
 
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. 
V tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často 
z hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha 
případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo 
vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, 
na stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy 
by měly splňovat určité bezpečnostní zásady. 

Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami 
rozdělit do dvou kategorií na tu, na které 
se svíčky smí zapalovat a na dekorativní 
výrobky, na kterých se svíčky zapalovat 
nesmějí. 
V návodu výrobce by tato informace vždy měla 
být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat 
svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou 
řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo 

v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící 
svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti 
od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení 
ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce.   
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Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami 
umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. 
Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor 
nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký 
průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. 
Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy 
bez dozoru. 

Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž 
v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období 
Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk 
je neustále odpoutávána spoustou jiných 
vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním 
shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost, 
a případný požár jste včas zjistili, instalujte 
si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním 
zvukovým signálem upozorní na hrozící 
nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým 

malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.  
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější 
příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku 
vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená 
zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců 
a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný 
a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce 
spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, 
že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty 
I. třídy, pokud to není návodem 
zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze 
prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu 
pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě 
plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. 
Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. 
Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo 
dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani 
na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku 
pod vlivem alkoholu.  
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také 
vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká 
zatoulaná petarda nezapálila. 
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra 
k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky 
osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete 
se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné 
statistiky nezařadili i vy. 
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Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje. 
 
 

Z ARCHIVU TJ SOKOL TRNÁVKA – ODDÍL HÁZENÉ 
 
Přestože je maličká obec Trnávka na mapě lehce přehlédnutelná, 
po sportovní stránce toto tvrzení neplatí. Obec z Novojičínska totiž 
proslavila házená nejenom na sportovní scéně v České republice, 
ale i za jejími hranicemi.  
Házená se v obci Trnávka uchytila hned po druhé světové válce, ale jen 

v podobě národní. Mezinárodní házená 
(handball) se začala hrát od roku 1965, 
a to stále na okresní a krajské úrovni. „V roce 
2004 však muži vybojovali suverénním 
způsobem, po předchozích záchranných 
sezonách v krajském přeboru, postup do druhé 
ligy,“ prozradil trenér Sokolu Trnávka Miroslav 
Pavlík a doplnil: „Od této doby jsou pravidelným 

účastníkem této soutěže a stále, co do počtu obyvatel, zůstává Trnávka 
raritou v České republice.“  
Mimo jiné se také místní Sokol zařadil mezi 24 nejlepších mužstev 
na Moravě (II. liga mužů je na Moravě rozdělená na sever a jih, 
v Čechách na jihozápad a severovýchod, pozn. red.). Nejlepší umístění 
za dobu působení v II. lize bylo 6. místo v sezoně 2009/2010. „Během 
této doby se v Trnávce vystřídala spousta hráčů i dnes působících v naší 
extralize, jako například Hanzelka, Gřes, Stanislav, Holeček či Toms, 
který je bývalý reprezentant České republiky a dosud v týmu setrval,“ 
vyjmenoval Miroslav Pavlík.  
Oddíl Trnávky ještě reprezentuje B mužstvo mužů, hrající 
severomoravskou ligu, a mladší žáci, nastupující v oblastní soutěži žáků. 
Oddíl házené se také pyšní současným reprezentantem ČR 
a Bundesligovým hráčem Tomášem Sklenákem.  
Úplným „extrémem“ je pak 29 let dlouhá družba s Německým 
házenkářským oddílem bývalého NDR, Zabeltitz. „Funguje to tak, 
že jeden rok navštívíme Německo a druhý rok hostíme házenkáře 
ze sousedního státu my,“ prozradil kouč Miroslav Pavlík a uzavřel: 
„Do těchto akcí se vždy zapojuje celá obec a hlavní roli hostitele sehrávají 
hlavně ti házenkáři, kteří tuto družbu začali.“  
 
Autor: Jan Kešelák 
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REVITALIZACE PARKU U SMUTEČNÍ SÍNĚ 
 

Na základě podnětů občanů a po konzultaci 
s odborníky jsme se rozhodli řešit podle našeho 
názoru neutěšenou situaci v parčíku mezi 
obřadní síní a hřbitovem. V současné době 
je stav takový, že uvedený prostor je silně 
zastíněný, vlhký a v podstatě nevyužívaný.  Túje 
vysazené u plotů mezi parkem 
a hřbitovem a hlavně mezi parkem a farskou 
zahradou jsou přestárlé, některé živoří nebo 

jsou poškozené, zastiňují celý prostor, brání růstu zde vysazených stromů 
a keřů a tím výrazně ovlivňují stav i možnost využití dotčeného prostoru. 
Jako řešení bylo navrženo vykácení tújí a náhrada vhodnou 
kombinovanou výsadbou okrasných keřů a stromů, která však bude 
v konečném efektu výrazně nižší, změní se charakter a světelné poměry 
v parčíku, což jak doufáme, umožní jeho využití jako odpočinkového 
prostoru. Počítáme zde i s umístěním laviček. 
Jedná se o zásah, který bude v první fázi hodně „viditelný“, 
předpokládáme však, že přinese pozitivní efekt. Na celou akci 
je zpracována projektová dokumentace, do které mohou zájemci 
nahlédnout na obecním úřadě. Oceníme i Vaše případné názory 
a podněty k tomuto záměru, s jehož realizací počítáme v jarních měsících 
příštího roku. 
 
 

STROMY SE UŽ NEKÁCEJÍ U ZEMĚ? 
 
S touto otázkou se setkáváme v poslední době a týká se torza smrku, 
který stojí u nejmenšího rybníku u křižovatky pod farou. Tento 
dominantní a majestátní strom bohužel vzal za své v důsledku napadení 
kůrovcem. Přišlo nám škoda, aby skončil jen tak v kamnech, když stál 
na tak „důležitém“ místě, většina z nás kolem něho chodila do školy, 
někteří tam prožili své první rande, … 
Rozhodli jsme se část kmene ve výšce zhruba 5,5 m 
zachovat, zatím bude odkorněn a zabezpečen proti 
hnilobě, na jaře pokud najdeme dostatek odvahy 
by z něho mohla vzniknout plastika nebo socha. Vaše 
případné podněty uvítáme. 
 

 
 
 

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


