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T R N A V S K Ý  

občasník 
 

    červen 2019 
 

KKOOUUPPAALLIIŠŠTTĚĚ  TTRRNNÁÁVVKKAA  

Milí občané, 

v těchto dnech probíhají intenzivní práce na místním 

koupališti, které se připravuje pro nadcházející 

sezónu. Kromě sečení trávníku v celém areálu  

a přípravy samotného bazénu prochází velkou 

opravou i čistička a vstupní brodítka do bazénu 

budou vybavena speciální protiskluzovou fólií, aby 

byla bezpečnější. Otevření koupaliště bylo plánováno 

na 21. června 2019, ale vzhledem k problémům 

s dodávkou vody ve větším množství se otevření 

pravděpodobně zpozdí. Informovat vás budeme 

místním rozhlasem a na webových a facebookových 

stránkách obce Trnávka.  

Jako každý rok se samozřejmě můžete těšit na různá 

sportovní vyžití - plážový volejbal, ruské kuželky,   

minikopaná. Občerstvení bude k dispozici v kiosku. 

 

Otevírací doba:     Celodenní vstupné: 

všední dny 10.00 – 19.00 hodin  děti od 3 do 15 let   35 Kč 

víkendy    9.00 – 19:00 hodin  mládež od 16 let a dospělí  50 Kč 

        Vstup od 18.00 hodin: 

     děti zdarma 

     mládež od 16 let a dospělí    20 Kč 
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NNAAPPOOUUŠŠTTĚĚNNÍÍ  ZZAAHHRRAADDNNÍÍCCHH  BBAAZZÉÉNNŮŮ  

 

Léto se blíží a s ním i čas napouštění bazénů. Jak je 

nejvhodnější přistupovat k napouštění zahradních 

bazénů?  

Moravskoslezský kraj prozatím nepatří mezi regiony, kde by vodárenské 

společnosti zakazovaly kvůli problémům s lokálními zdroji napouštění 

bazénů z vodovodní sítě, jako je tomu už v některých částech naší země, 

přesto je vhodné k tomuto procesu přistupovat odpovědně. Případně zvolit 

rychlé a efektivní řešení, kdy vám naveze bazén tak říkajíc z jedné vody na 

čisto cisterna vodárenské společnosti Severomoravských vodovodů  

a kanalizací Ostrava. V našem regionu loni zvolilo tuto rychlejší  

a efektivnější cestu 170 domácností. 

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou 

obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou 

poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů 

bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od 7.30 do 20.00 h. 

Kromě bezplatné zákaznické linky je také možné využít jednoduchý 

poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz. 

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK 

Ostrava, které službu poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné 

bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 

1.165 Kč. 

Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny.  

Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému 

použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko. 

Je možné obrátit se například na laboratoře společnosti Aqualia 

infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).  

 

 

 

http://www.ai-inzenyring.cz/
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ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  ZZOO  

 

3. zasedání Zastupitelstva obce Trnávka se uskuteční ve čtvrtek 13. června 

2019 v 19.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku. 

Na programu bude: 

 

✓ Zahájení 

✓ Zpráva o činnosti rady obce 

✓ Čerpání rozpočtu k 30. 4. 2019 

✓ Rozpočtové opatření obce Trnávka č. 2/2019 

✓ Závěrečný účet obce Trnávka za rok 2018 

✓ Účetní závěrka obce Trnávka k 31. 12. 2018 

✓ Různé 

✓ Interpelace 

✓ Usnesení 

✓ Závěr 
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PPOORRUUCCHHYY  RROOZZHHLLAASSOOVVÝÝCCHH  HHNNÍÍZZDD  

 

Obecní úřad Trnávka prosí občany,  

kteří zjistí poruchu na jakémkoliv 

rozhlasovém hnízdě v naší obci, aby 

tuto informaci předali obecnímu úřadu. 

V takovém případě ihned kontaktujeme 

servisní techniky, kteří přijedou hnízda 

opravit. Děkujeme. 

Mobil OÚ: 721 860 150 

Pevná linka OÚ: 556 729 049 

 

UUZZAAVVŘŘEENNÍÍ  OOBBEECCNNÍÍHHOO  ÚÚŘŘAADDUU  

 

Informujeme občany, že ve dnech od 24. června do  

28. června 2019 bude obecní úřad v Trnávce z provozních 

důvodů uzavřen. 

 

 

DDIISSKKOOTTÉÉKKAA  NNAA  KKOOUUPPAALLIIŠŠTTII  

 

Obec Trnávka zve všechny občany, kteří mají rádi hudbu, dobrou zábavu  

a společnost na 

Diskotéku hitů 80. a 90. let. 

Hrát bude opět DJ Martin Čech, 

 a to již 28. června 2019 od 20.00 hodin na místním koupališti v Trnávce. 

Akce proběhne pouze za příznivého počasí.  

Vstupné 50 Kč. 

 

Poznačte si do kalendáře a nezapomeňte pozvat své přátele! 
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VV  ČČAASSEE  PPRRÁÁZZDDNNIINN  AA  DDOOVVOOLLEENNÝÝCCHH  

 

Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, 

a to bez zbytečných starostí a času stráveného na policii nebo v těch horších 

případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti vám chceme 

připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu bez 

starostí. 

Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí 

doma zůstat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok  

k samostatnosti, který však s sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit 

mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet, a v případě, 

že nastanou, měly by je umět správně řešit. Proto připomeňte dětem 

základní pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi 

nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim 

nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly 

manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají 

chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly 

zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon, 

který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde například ven s kamarády. 

Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace, s kým  

a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít 

uložena i telefonní čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by 

nastala stresové situace, může mít problém si na tyto čísla vzpomenout. 

Pokud již děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci 

na sociálních sítích musí být ostražité, a například informaci, že jsou doma 

samy, by neměly nikdy zveřejňovat. 

Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např.  

z knižní publikace Policejní pohádky, která je dispozici ve všech 

knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu na 

www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-

oprojektu.aspx. 
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Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím 

a přemýšlení, zda jste uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně 

uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie, rolety, závěsy 

apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady a okolí 

rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají 

užít k vloupání. K většímu klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte 

občasnou kontrolu domova příbuznými nebo dobrým sousedem, a zároveň 

je požádejte o vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit elektronické 

spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, televizi apod. 

Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu vaší 

dovolené nezmiňujte. 

Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a 

do příjezdu policie s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít 

vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných předmětů apod. 

Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše jednání  

s pojišťovnou při likvidaci pojistné události. 

Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, 

nenechávejte v zaparkovaném automobilu žádné cennosti nebo osobní 

doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a nenechávejte 

otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, 

jako jsou sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook, 

mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení 

peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v zahradní 

restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále pod kontrolou 

nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. 

Zloději si své oběti tipují často právě zde. 

 

Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení vašich volných 

dnů při prázdninách a dovolených. 
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OOBBČČAANNSSKKÁÁ  PPOORRAADDNNAA  DDOOVVÝÝ  JJIIČČÍÍNN  

 

1. června 2019 nabyla účinnosti novela insolvence. Nová pravidla mají 

usnadnit vstup do oddlužení a umožnit řešení dluhů co největšímu počtu 

dlužníků. Tou nejpodstatnější úpravou je však zrušení minimální hranice 

úhrady dluhu. Podle novely insolvenčního zákona bude dlužník od dluhů 

osvobozen i tehdy, uhradí-li méně než dříve povinných 30%, pokud 

prokáže, že se v průběhu pětiletého období snažil dle svých možností o co 

největší plnění dluhu. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může 

oddlužení skončit již po 3 letech bez jakékoliv hranice plnění a ostatní 

dlužníci mohou také úspěšně ukončit proces oddlužení po 3 letech, pokud 

uhradí alespoň 60% dluhů. V případě různých životních událostí dovoluje 

zákon oddlužení až na 1 rok přerušit, případně až o 6 měsíců prodloužit. 

Velmi přínosné je tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce za prodlení se 

splácením závazku budou započítány vždy jen do výše původního dluhu. 

Tím by se mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Výraznou 

změnou je forma plnění oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat jen 

formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem 

majetku. To znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to 

ekonomické. Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, 

která musí být alespoň ve stejné výši jako odměna insolvenčního správce, 

tedy 900 Kč při oddlužení jednotlivce a 1 350 Kč při oddlužení manželů. 

Nad některými výklady nových a upravených paragrafů visí ještě otazníky  

a až první realizovaná řízení ujasní aplikaci všech nových pravidel. Zároveň 

čekáme na vydání dalších doprovodných podzákonných norem, přesto však 

do nového procesu skáčeme rovnýma nohama a věříme, že budeme moci 

prostřednictvím naší občanské poradny bezplatně pomoci přípravou návrhu 

oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti. 

Navštívit nás můžete na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín - budova za čekárnou 

autobusového nádraží. Tel.: 556 709 403. 
Úterý 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 16.00 h (celý den jen pro objednané) 

Středa 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 17.00 h (bez nutnosti objednání)  

Čtvrtek 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 16.00 (celý den jen pro objednané) 
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110000  LLEETT  SSOOKKOOLLAA  AA  DDĚĚTTSSKKÝÝ  DDEENN  SS  TTUURRBBEEMM  

 

V sobotu 1. června 2019 proběhla v areálu místní sokolovny a přilehlých 

sportovišť oslava 100 Sokola v Trnávce a současně také Dětský den  

s Turbem. Počasí přálo a akce měla hojnou účast, samotných soutěží 

spojených s dětským dnem se zúčastnilo celkem 82 dětí ve věku od 3 do 12 

let. Vítězové každé kategorie si odnesli medaile, diplomy a sladkou odměnu. 

Velký dík patří všem členům TJ Sokol Trnávka a oddílu malé kopané Turbo 

i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě akce a všech doprovodných 

aktivit.  

Organizátoři akce by chtěli také poděkovat Obci Trnávka za 

přípravu areálu a všem návštěvníkům, účastníkům a 

sponzorům, kteří přispěli svou útratou či přímým sponzorským 

darem. Díky vám všem dosáhl výtěžek akce výše 37.487 Kč. 

Tato částka bude věnována na podporu sportovních aktivit dětí  

a mládeže v Trnávce. Děkujeme! 

TJ Sokol Trnávka 

Oddíl malé kopané Turbo 

 

RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  SSOOKKOOLLOOVVNNYY  

 

V rámci příprav výše zmíněných oslav 100 let Sokola v Trnávce byla 

urychlena plánovaná rekonstrukce sociálních zařízení v sokolovně a z větší 

části byla také dokončena rekonstrukce kuchyně. Návštěvníky zmíněné 

akce tak přivítaly nové moderní prostory, které tvořily její důstojnou kulisu. 

Kromě rekonstrukce toalet a kuchyně přispěla Obec Trnávka také výstavbou 

nového workoutového hřiště v prostoru za tenisovou klubovnou, které bylo 

otevřeno právě v sobotu 1. června.  

Rekonstrukce sokolovny však zdaleka není ukončena, obec ještě čekají další 

investice. Věříme, že modernizované prostory budou občanům i místním 

složkám dobře sloužit i při dalších akcích. 
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RREECCEEPPTT  MMĚĚSSÍÍCCEE  

 

 

 

 

Podělte se o svůj recept. Baví 

vás vařit a chcete se naučit něco 

nového? Toužíte se pochlubit 

svými kulinářskými výtvory 

ostatním? Už víte, co uvařit? 

Nechte se inspirovat nebo 

inspirujte ostatní. Pošlete nám 

svůj oblíbený recept a za otištění 

v Trnavském občasníku získejte 

upomínkové předměty od obce 

Trnávka. 

 

Recepty posílejte na e-mail: 

ou@trnavka.cz nebo je můžete 

donést osobně na obecní úřad 

v Trnávce. 

 

 

 

 

Webové stránky obce Trnávka www.trnavka.cz 

 

V případě, že nestihnete hlášení místního rozhlasu, máte možnost si zavolat 

na telefonní ústřednu na tel. č. 721 769 867. Přehraje se vám poslední 

uskutečněné hlášení (jen vlastní hlášení bez znělky a hudebního doprovodu). 

 

 

DOMÁCÍ SIRUP Z ČERNÉHO BEZU 

 
Ingredience: 

40 ks květů z černého bezu, 80 g kyseliny citrónové,  

3-4 ks citrónu (ideální v biokvalitě nebo pečlivě 

umytý), 1,5–2 kg cukru krupice 

Postup: 
Květy bezu opatrně opláchněte studenou vodou tak, 

abyste z nich neomyli všechen pyl – to on určí kvalitu 

sirupu a předá mu své léčivé poselství! Tři litry vody 

nechte přejít varem. Vsypte kyselinu citrónovou a poté 

nechte vychladnout. Květy a na kolečka pokrájený 

citron přelijte v míse zcela vychladlou vodou  

s kyselinou citronovou, překryjte čistou utěrkou  

a nechte 24 hodin louhovat. Po této době výluh 

přeceďte přes jemný cedník vyložený gázou  

do nerezového hrnce. Vsypte cukr (mělo by ho být 

tolik, kolik je tekutiny tzn. 1 l tekutiny = 1 kg cukru). 

Za občasného míchání zahřejte, až se cukr zcela 

rozpustí a ze dna hrnce začnou k hladině stoupat 

bublinky. Horkou tekutinu okamžitě vlijte do předem 

připravených vysterilizovaných sklenic či láhví, 

uzavřete víkem a dnem vzhůru nechte vychladnout. 

Pak láhev otočte a uskladněte nejlépe na tmavším  

a chladnějším místě. Neotevřený vydrží sirup až 365 

dní, po otevření skladujte v ledničce maximálně týden. 

http://www.trnavka.cz/
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KKOONNTTAAKKTTYY  
 

Obecní úřad Trnávka 

Telefon: 556 729 049 

 Pošta Trnávka 

Telefon: 556 729 062 

Pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00  Pondělí  13.00-16.30 

Středa 8.00-12.00 13.00-17.00  Úterý 8.00-10.30  

    Středa  13.00-16.30 

Knihovna Trnávka  Čtvrtek 8.00-10.30  

Pondělí  16.00-18.00  Pátek  13.00-16.00 

Čtvrtek 8.00-11.00      

 

MUDr. Krkošková Ivana 

Telefon: 556 722 802 

 MUDr. Krkoška Jan 

Telefon: 556 722 082 

Pondělí 
7.00-13.00 Příbor  Pondělí 7.00-13.00 Příbor 

13.30-15.00 Trnávka  Úterý 7.00-13.00 Příbor 

Úterý 7.00-13.00 Příbor  
Středa 

7.00-8.30 Kateřinice 

Středa 13.00-18.00 Příbor  13.00-18.00 Příbor 

Čtvrtek 7.00-13.00 Příbor  Čtvrtek 7.00-13.00 Příbor 

Pátek 7.00-12.00 Příbor  Pátek 7.00-12.00 Příbor 

 

MUDr. Švidrnoch Amil 

Petřvald 

Telefon: 556 754 152 

 

 MUDr. Izraelová Elena 

Dětská lékařka – Stará Ves n. 

Ondřejnicí 

 Telefon: 558 669 246 

Pondělí 7.00-10.30 13.00-15.00  Pondělí 
10.00-12.00 

nemocní 

12.00-15.00 

pro zvané 

Úterý 7.00-10.30 13.00-17.00  Úterý 
7.00-9.00 

nemocní 
 

Středa 7.00-12.00   Středa 
12.00-14.00 

nemocní 

14.00-17.00 

pro zvané 

Čtvrtek 7.00-10.30 13.00-15.00  Čtvrtek 
7.00-9.00 

nemocní 
 

Pátek 6.30-12.00   Pátek 
10.00-12.00 

nemocní 
 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


