
       Trnavský                 

 občasník 
 

 

____________________________________________________________ 

 únor 2011 

 

V dnešním čísle najdete:  

 Obecní ples  Sběr oděvů 

 Statistické údaje obce  Místní knihovna 

 Místní poplatky 

 Sběr druhotných surovin 

 Tříkrálová sbírka 

 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 Ohlédnutí za rokem 2010 

 Jubilanti 

 
 

Všechny příznivce dobré zábavy, 
 přijdeme v sobotu 19.2.2011 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 

 
„ORDINACE UPROSTŘED VESNICE“, 

 který se koná 
 

V SOBOTU 26.2.2011 v 19:30 hod. 
 

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

Vstupné 60,- Kč                                                                                                         
Tombola a občerstvení zajištěno.  

Vstupenky se budou prodávat od 21.2.2011  
na Obecním úřadě v Trnávce. 

 

 



Trnavský občasník  únor 2011 str. 2 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE Z OBCE 
 

V obci Trnávka k 31. 12. 20010bylo trvale přihlášeno 
k pobytu 722 obyvatel, z toho 102 děti do 15 let a z 
celkového počtu obyvatel 381 mužů a 341 žen. 
  
 
 
V roce 2010 celkem: 

 

 se narodilo      6 děti 

 zemřeli      3 občané 

 přihlásilo se k trvalému pobytu  24 občanů 

 odhlásilo se z obce    11 občanů 

 bylo oddáno      8 našich spoluobčanů  
 
 
 

MÍSTNÍ POPLATKY 
 

Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání 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 2010 je splatný taktéž do konce 
března 2011. 
 
 

 

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 

Stejně jako loňi i letos se uskuteční sběr tříděného odpadu 
dle barvy pytlů (zelený pytel – sklo, modrý pytel – papír, 
žlutý pytel – plasty).  

Dovoz pytlů proběhl na začátku ledna 2011. 
   

Sběr pytlů v roce 2011 proběhne dne  
15. března, 21. června, 13. září a 6. prosince. 
 

Svoz komunálního odpadu probíhá každý lichý týden vždy v úterý. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
V prvních dnech nového roku 2011 proběhla „Tříkrálová 
sbírka“, kterou pořádala v naší obci 
Římskokatolická farnost Trnávka.  
Touto cestou chceme poděkovat všem 

našich občanům za finanční dary, které byly 
poskytnuty.  
 
Celkem se vybralo v naší obci 12.227,- Kč.  
 
 

 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ 
 

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

V pondělí dne 21. 3. 2011 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. 
 
 

MÍSTNÍ KNIHOVNA V TRNÁVCE 
 
Obecní úřad Trnávka oznamuje, že s platností od 1.1.2011 se mění výše 
knihovnických poplatků v Obecní knihovně v Trnávce. 
 
Registrační poplatek  
 
- dospělí: 50,- Kč 
- děti do 15 let: 20,- Kč 
- jednorázová výpůjčka 10,- Kč  
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 
 
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. 
Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. 
na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU 
z nařízení Evropské komise v jeden společný rok.  
Sčítací komisař se bude prokazovat průkazem a v době od 7. Do 25. 
Března navštíví každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny 
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době 
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). 
Do domácnosti budou předány 3 formuláře: 

 zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj 
vlastní) 

 žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden) 

 oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé domů) 
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. 
Formuláře vám komisař předá osobně proti podpisu. 
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít 
vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 

1) on-line vyplnění a odeslání na internetu 
2) osobní odevzdání komisaři (komisař si s vámi hned domluví termín 

schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 
3) odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (dostanete 

předtištěnou obálku formátu A4, poštovné hradí příjemce 
 

Co když se vám navržený  termín návštěvy nehodí a 
nebudete v tu dobu doma? 
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném 
termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o 
termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude 
uvedeno bezplatné telefonní číslo 800 879 702 a 
máte možnost si domluvit jiný čas návštěvy. 
V případě, že vás sčítací komisař nezastihne ani 
podruhé, najdete ve schránce Oznámení o náhradním 
termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že 

si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14.4.2011. 
V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt v našem regionu. 
 
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, 
předáte je komisaři osobně nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte 
kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 
2011. 
 
a) Vyplnění formulářů on-line 
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Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od 
rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat 
formuláře on-line.  
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové 
formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích 
najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě 
číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). 
Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám 
váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru 
kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte 
automatické potvrzení o tom, že formuláře byly 
statistikům v pořádku doručeny.  
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line 
vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. 
Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude 
přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, 
odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.  
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním 
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání 
formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je 
také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc 
požádáte.  
 
5) Když budete potřebovat pomoc 
Telefon:  800 87 97 02 bezplatná informační linka 
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011) 
e-mail: info@scitani.cz 
web:  www.scitani.cz 
 
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat 
formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek 
rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě 
jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či 
nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.  
 
 

OHLÉDNUTÍ  ZA  ROKEM  2010 
 

Vážení 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. 
 
 
 

http://www.scitani.cz/
http://www.scitani.cz/
mailto:info@scitani.cz
http://www.scitani.cz/
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Z větších investičních akcí a oprav se realizovalo: 

 Rekonstrukce hlavního osvětlení učeben v Základní škole – náklady 
158.670,- Kč 

 Oprava částí místních komunikací a výtluků v obci – náklady 
605.320,- Kč  

 Rekonstrukce dětského hřiště u rybníku – náklady 473.372,- Kč 

 Minihřiště – 3 ks prvků dětského hřiště u Základní školy – náklady 
50.615,- Kč 

 Vybudování zastavení u školní zahrady včetně informační tabule a 
stojanu na kola – náklady 40.500,- Kč 

 Rekonstrukce Kaple sv. J. Nepomuckého – náklady 99.041,- Kč 

 Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého  - náklady 34.800,- Kč 

 Oprava oken a dveří v budově školy po vloupání  

 Doplnění svislého dopravního značení v obci dle aktualizace Pasportu 
dopravního značení – náklady 39.500,- Kč a přemístění dopravního 
značení – označení při vjezdu od Petřvaldu 

 Kácení, výsadba a ošetření stromů dle znaleckého posudku – náklady 
214.916,- Kč 

 Pokácení smrku před budovou zámku a zajištění vánočního osvětlení 
náhradního smrku 

 Odstranění a likvidace starého skleníku u Základní školy – náklady 
15.000,- Kč 

 Zakoupení přehrávače do Smuteční obřadní síně a 
plynového sporáku do kuchyňky v budově zámku 

 Výměna 3 ks nových akumulačních kamen, oprava 
dalších 2 ks v budově zámku 

 Obhospodařování majetku obce „Lesy“ – pěstební 
činnost – náklady celkem 241.953,-Kč, těžba 865,77 
m3  a samovýroba 211,5 prm – za těžbu příjem 
celkem 501.968,- Kč, v roce 2010 bylo celkem 
vysázeno 7.960 ks stromků  

 
 

Z oprav a údržby majetku obce a drobné údržby zeleně nelze opomenout: 

 Organizace veřejně prospěšných prací – údržba veřejného prostranství 
(sečení, úklid, nátěry, drobná údržba v budovách obce)  

  Údržba místních komunikací v zimním období  

 Oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci  

 Odvoz skládky ze hřbitova  

 Údržba požární techniky včetně zajištění akceschopnosti jednotky 

 Údržba majetku obce např. zasklení rozbitých oken v autobusové 
čekárně, zasklení okna v budově zámku 
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Zajištění svozu odpadu :  

 Svoz BRKO (biologicky rozložitelného odpadu) 4 sběrná místa, 10 
kontejnerů, četnost svozu 2x týdně, zahájení svozu duben, ukončení 
listopad  

 Sběr textilu pro Diakonii Broumov dne 26.5.2010 a 15.9.2010 
Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu ve dnech 
22.5.- 23.5.2010  a 25.9 – 26.9.2010  

 Separace – svoz vytříděného odpadu  16.3, 22.6., 14.9. a 7.12.2010 
 

Kulturní akce a další akce: 
20.2.   Průvod - pozvání na obecní ples 
27.2.      Obecní ples 
28.3.    Den učitelů  
14.4.    9. ročník místního kola Pooderského koštování  
14.4.      Posezení ze seniory v  zámku u videokazety z obecního plesu 
10.4.    Den země – úklid po obci 
30.4.    Stavění máje ve spolupráci s SDH Trnávka 
30.4.    Slet čarodějnic  
4.5.      Vzpomínka 65. výročí osvobození naší obce 

s výstavou v budově zámku 
8.5.       Turistický výlet 
9.6.       Zájezd pro seniory do Chropyně – organizace 

Klub důchodců,   
                doprava obec 
12.6. Účast našeho družstva na „Hrách bez venkovských hranic“  
12.9.        Pohádkový les  
20.11.      Turnaj v šipkách v budově zámku 
12.12.      Slavnostní obřad Vítání občánků do života  
5.12. Mikulášská nadílka pro děti  
30.12. Vánoční koncert  
Návštěva 24 jubilantů obce.  
 
Podrobnější bilance v číslech : 
Obec obdržela v příjmech v roce 2010 celkem 6.493.683,59 Kč. 
(příjmy jsou naplňovány z daňových příjmů, nedaňových příjmů, 

kapitálových příjmů, prodeje majetku, pronájmů a dotací). 
Ve výdajích byla celkem vynaložena částka ve výši 6.561.185,48 
Kč. 
A nyní výčet části vynaložených prostředků dle jednotlivých 
oblastí. 

Lesy         271.953 ,-Kč 
Silniční hospodářství                    661.535,-Kč                

Ostatní dopravní obslužnost                      36.365,-Kč 
Rozbory odpadních vod                      25.598,-Kč 

Školství (neinv. nákl. na ZŠ Trnávka; za dojíždění žáků do jiných ZŠ) 
844.177,-Kč 
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Knihovna                        51.225,-Kč              
Sportovní činnosti a rekreace (koupaliště)                75.109,-Kč 

Ostatní tělovýchovní činnost                       30.300,-Kč 
Kultura, propagace (věcné a finanční dary obyvatelstvu, pohoštění, 

kultura, propagace služby, nákup materiálů apod.) 116.467,-Kč 
Veřejné osvětlení (opravy a el. energie)                  156.968,-Kč 

Pohřebnictví                       39.255,-Kč 
Odpadové hospodářství           549.609,-Kč 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                    290.510,-Kč 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů                    114.750,-Kč 

Volby do Parlamentu ČR, Senátu PČR, ZO                    36.680,-Kč 
Daně a poplatky                    36.800,-Kč 

Činnost místní správy včetně údržby veškerého majetku obce a služeb   
         2.580.137,- Kč 

(výkon státní správy, údržba a opravy veškerého majetku obce, oprava 
části místních komunikací a výtluků,  el. energie, příspěvky, platy, veškeré 

služby nevýrobní povahy, nákup drobného hmotného a nehmotného 
majetku, pohonné hmoty, nákup veškerého materiálů, voda, cestovné, 

poštovné , hrazené správní poplatky, dary apod.). 
Investice (Rekonstrukce dětského hřiště)        473.371,- Kč 

Investice  (Dětské prvky)                 50.615,- Kč 
Investice akce – transféry veřejným rozpočtům (Region Poodří)         

 
 

VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA 
 
Našimi jubilanty v první čtvrtletí roku2011 jsou: 
 
Únor :    Herman Papák 
     Jarmila Brusová 
     Anna Jakšová 
 
Březen:    Marie Šimečková 
     Otta Horkel 
     Marie Rozehnalová 
            
    

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí 
a duševní pohody. 
 

 
 
 

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


