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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

     září 2017 
 

PPOOHHÁÁDDKKOOVVÝÝ  LLEESS  

Kulturní komise obce Trnávka vás 

 

v sobotu 9.9.2017  

zve na  

 

POHÁDKOVÝ LES. 

 

Zápis proběhne od 13.30 do 15.30 hodin u budovy 

zámku v Trnávce. Zápisné je 50,- Kč. Děti se mohou 

této akce zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby. Občerstvení je zajištěno. 

Akce se pořádá pouze za příznivého počasí.  

 

 

MMUUDDRR..  ŠŠVVIIDDRRNNOOCCHH  ––  DDOOVVOOLLEENNÁÁ  

MUDr. Švidrnoch oznamuje svým pacientům, že v době od 28.8.2017 do 

10.9.2017 bude čerpat dovolenou. 

 

FFOOCCEENNÍÍ  PPSSŮŮ  

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že do konce roku 2017 

bude probíhat focení přihlášených psů. 

OBSAH: 

 Pohádkový les 

 MUDr. Švidrnoch 

 Focení psů 

 ZŠ Trnávka 

 Místní poplatky 

 Knihovna 

 Římskokatolická 

farnost Petřvald 

 Topení a komíny 

 Recept měsíce 
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ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLAA  TTRRNNÁÁVVKKAA  

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 

4.9.2017 v 8.00 hodin v případě příznivého počasí 

na školní zahradě. 

Školu bude navštěvovat celkem 52 žáků, 1 žákyně 

plní povinnou školní docházku v zahraničí. 

Tabulka uvádí podrobný přehled, ze kterého 

vyplývá, že ve škole máme více chlapců, a že 

trnavskou školu navštěvuje více dětí kateřinských než místních. 

 

Ročník počet 

žáků 

chlapci dívky Trnávka Kateřinice 

1. 11 5 6 3 8 

2. 10 7 3 4 6 

3. 15 14 1 8 7 

4. 16 6 10 8 8 

Celkem 52 32 20 23 29 

 

Škola zůstává nadále trojtřídní, v činnosti bude pokračovat i školní družina.  

V kolektivu zaměstnanců došlo k malým změnám, o žáky bude pečovat 5 

pedagogů včetně vychovatelky a 2 správní zaměstnanci. 

 

 

MMÍÍSSTTNNÍÍ  PPOOPPLLAATTKKYY  

Obecní úřad Trnávka připomíná občanům, že druhou polovinu místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů ve výši 210,- Kč na osobu je nutno uhradit 

do konce září 2017. Poplatek je možno uhradit v úřední hodiny na Obecním 

úřadě v Trnávce nebo zaslat na účet obce č. 25929801/0100, variabilní symbol 

1340xxx (xxx – číslo rodinného domu). 
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KKNNIIHHOOVVNNAA  

Obecní knihovna v Trnávce zve své věrné i nové čtenáře do knihovny. Přijďte si 

vybrat z knižních novinek! Rádi přivítáme nové členy. 

 

Malá ochutnávka: 

K letnímu odpočinku s knihou patří i romantika Láska & gelato, kterou napsala 

Jenna Evans Welchová. Lina tráví prázdniny v Toskánsku, ale rozhodně nemá 

náladu na pláže nebo slavné památky. Je v Itálii jenom proto, že si máma před 

smrtí přála, aby poznala svého otce. Ale proč by měla poznat otce, který se za 

šestnáct let jejího života ani neukázal? Jediné, po čem Lina touží, je jet domů. 

Pak se jí ale dostane do rukou deník, který si její máma vedla, když žila v Itálii. A 

Lina najednou objevuje magický svět tajných lásek, nádherného umění a 

skrytých pekáren. Svět, který ji okouzluje a vede k tomu, aby odhalila tajemství, 

které změní vše, co si Lina myslela o mámě, otci, a dokonce i sama o sobě. Mnozí 

lidé jezdí do Itálie jen kvůli lásce a zmrzlině, ale někdy tam objeví mnohem víc. 

Pro milovníky detektivních zápletek máme kriminální román Dívka v ledu, 

kterou napsal Robert Bryndza. Poté, co je v parku v jižním Londýně pod vrstvou 

ledu nalezeno tělo mladé ženy, na místo přijíždí detektiv šéfinspektor Erika 

Fosterová. Oběť, krásná dívka z mocné a bohaté rodiny, měla podle všeho 

dokonalý život. Když Erika začne pátrat hlouběji, vynoří se souvislosti mezi její 

vraždou a smrtí tří prostitutek, které někdo uškrtil, svázal jim ruce a hodil do 

vodních ploch po Londýně. Jaká je spojitost mezi dcerou vlivného lobbisty, který 

si myslí, že může ovlivňovat i vyšetřování, a mrtvými imigrantkami? Jaké temné 

tajemství dívka v ledu skrývala? Čím více se Erika přibližuje k odhalení pravdy, 

tím více se vrah blíží k Erice. Poslední případ detektiva šéfinspektora Fosterové 

skončil katastrofou a smrtí pěti policistů včetně jejího manžela. Eričina kariéra 

visí na vlásku, musí bojovat s vlastními démony i s vrahem, který je hrůznější 

než kdokoliv, komu čelila v minulosti. Dopadne ho dříve, než udeří znovu? 

K historickým románům patří Vůně jasmínu, kterou napsala Corina 

Bomannová. Po těžké nehodě svého snoubence, který leží už řadu měsíců v 

kómatu, hledá nešťastná Melanie útěchu u své prababičky Hanny. Když stará 

žena pochopí, že si její vnučka nedokáže sama se zoufalou situací poradit, začne 

jí vyprávět svůj životní příběh a o ranách osudu, kterým musela čelit. Melanie se  
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tak spolu s ní vydává na imaginární cestu do Vietnamu, poté do Berlína 

dvacátých let a nakonec do Paříže, přičemž si uvědomí, co je v životě a v lásce 

opravdu důležité. 

Pro děti máme příběh Tajemství jedné knihovny, kterou napsaly Eva Dolejšová 

a Monika Davidová. Kniha je určena pro děti mladšího školního věku. 

Nenásilnou, zábavnou i humornou formou se snaží přivést děti ke čtení, ke 

knihám, ale i k zamyšlení nad okolním světem, chování ke svému okolí, ke svým 

kamarádům. Snaží se podnítit děti, aby přemýšlely o příběhu, který čtou a 

zkusily domyslet, jak by se zachovaly, jak by příběh mohl skončit. Tím v nich 

prohlubuje samostatné myšlení, schopnost mít vlastní názor, ale i fantazii. Její 

nedílnou součástí jsou zábavné úkoly, omalovánky, komiksy, doplňovačky, které 

podnítí v dětech pocit, že spoluvytváří příběh, zdokonalují jejich výtvarné 

schopnosti, slovní zásobu. Díky interaktivní povaze knihy je možné ji považovat 

i za jakousi formu „památníku“, po letech se děti mohou ke knize vrátit a podívat 

se, jak a co spoluvytvořily. Kniha akcentuje výchovu ke čtenářství a lze ji využít 

i v knihovnách na různé besedy a akce s dětmi. 

Pro osobní rozvoj a sebezdokonalování můžete využít knihu Tajemství 
mentálního tréninku, kterou napsal Daniel C. Gonzalez. Naučte se díky knize 

ovládnout svou nervozitu, strach či hněv, zlepšete svou koncentraci, psychiku a 

výkonnost, naučte se brát neúspěchy a překážky, které nevyhnutelně přicházejí, 

jako příležitost k nastolení trvalých pozitivních změn, zbavte se negativní 

kritiky, kterou máte ve své hlavě. Neboť vše, co se odehrává ve vaší hlavě, 

výrazně ovlivňuje kvalitu vašich výkonů. Ve čtivé a inspirující knize najdete 

strhující příběhy z autorova života, kdy působil jako pilot námořnictva, federální 

agent, armádní specialista v oboru kybernetické bezpečnosti, zápasník a držitel 

černého opasku v brazilském džiu-džitsu nebo výkonnostní trenér. Tyto 

adrenalinové zážitky vyvažují vzpomínky na starého mistra bojových umění 

Lea, který svými moudrými radami pomohl autorovi a mnoha sportovcům k 

výborným výkonům a vítězstvím a jehož prostřednictvím se čtenář seznamuje se 

základními principy mentálního tréninku a ovládání mysli. Staňte se mistry své 

mysli a vítězi! 

 

Můžete se těšit na spoustu dalších zajímavých knižních novinek.  
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ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÁÁ  FFAARRNNOOSSTT  PPEETTŘŘVVAALLDD  

Vážení spoluobčané, sestry a bratři, 

v roce 2012 jste mě vítali ve vaší obci jako nového správce farnosti Trnávka. Čas 

letí, za námi je 5 let společného života a přichází čas loučení. Nastává období 

změn v rámci naší diecéze a mně je panem biskupem svěřena do správy nová 

farnost na Opavsku. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za vaši spolupráci a za to, jak jste mě 

mezi sebou přijali. Velké poděkovaní patří všem farníkům a všem, kteří mi 

pomáhali se starat o kostel sv. Kateřiny. 

Velké díky patří členům zastupitelstva obce a vedení obce Trnávka a Kateřinice. 

Díky vám se společně s farností podařilo udělat kanalizaci kolem kostela a 

drenáž. Po prázdninách by se měla začít oprava kostela sv. Kateřiny - generální 

oprava elektroinstalace, výmalba kostela a fasády. 

 Za všechno vám všem chci vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať.  

 P. ThLic. Tomasz Sebastian Juzskat, ThD.  

TTOOPPEENNÍÍ  AA  KKOOMMÍÍNNYY  

V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé 

spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich 

provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a 

revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29.1.2016. 

Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených 

zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opět připomenout 

hlavní zásady jejich provozování. 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest 

musejí provádět a kdo je může provádět?  

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením: 

 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým 

požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její 

užívání, 



                 Trnavský občasník září 2017 

6 

 

 

 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a 

rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů, 

 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím 

vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům, 

 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých 

předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F, 

 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty 

vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo 

střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou, 

 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé 

kontrole nebo revizi. 

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Revize spalinové cesty se provádí: 

 před jejím uvedením do provozu, 

 při každé stavební úpravě komína, 

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, 

 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného 

druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové 

cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 

  po komínovém požáru, 

 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na 

výskyt trhlin ve spalinové cestě. 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň 

držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. 

Čištění spalinové cesty  

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na 

odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a 

na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce 

komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.  

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 
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Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze 

provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky. 

 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující 
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. 

Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112.  Požár v komíně 

nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k 

výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním 

suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze 

použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte 

přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, 

odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). 

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení 

zdraví nebo života zasahující osoby! 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných 

spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. 

Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při 

užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím 

nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 
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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).  

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 

 

Ricottovo-tvarohové lívanečky s borůvkami 
 

Ingredience: 
200g ricotty; 100g odtučněného tvarohu ve 

vaničce; 200ml mléka; 2 lžíce třtinového cukru; 4 

vejce, žloutky a bílky zvlášť; 1 lžička vanilkového 

extraktu; 180g hladké mouky; 2 lžičky kypřicího 

prášku do pečiva; špetka soli; borůvky (nejlépe 

lesní); máslo na vytření pánve 

Na omáčku: 200g lesního ovoce; javorový sirup 

podle chuti; kukuřičný škrob na zahuštění (nemusí 

být) 

 

Postup: 
Ricottu, tvaroh, mléko, z  loutky, cukr a vanilkový 

extrakt prošlehejte, aby se dokonale spojily. 

Vmíchejte prosátou mouku s práškem do pečiva a 

s  lehejte dohladka. Z bílků a špetky soli ušlehejte 

tuhý sníh a opatrně ho stěrkou spojte s těstem. 

Nakonec vmíchejte borůvky. Rozpalte si pánev, 

vytřete ji máslem a lžící tvarujte lívanečky. 

Opékejte dozlatova z obou stran. 

Na omáčku si svařte lesní ovoce s cca 150ml vody a 

doslaďte javorovým sirupem. Pokud toužíte po 

hustší omáčce, rozmíchejte lžíci škrobu v půl 

hrnečku vody, přilijte k ovoci a za stálého míchání 

vařte alespoň 2 minuty (hotová omáčka zhoustne a 

bude čirá, ne bělavá). 

http://www.trnavka.cz/

