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T R N A V S K Ý  

občasník 
 

    červen 2020 
 

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  

Chtěl bych poděkovat jménem vás všech, občanů 

obce, Bronislavě Brusové a Daně Horklové, které 

ihned po vyhlášení nouzového stavu nabídly své 

služby a ušily zdarma velké množství roušek všem 

občanům, kteří si o ně zažádali. 

Děkuji také občanům, kteří k šití roušek přispěli 

věnováním látek či nití. Roušky byly rovněž předány 

do nemocnic, do domovů pro seniory, ale i k nám  

na obecní úřad.  

 

Jsem rád, že v této nelehké době držíme při sobě a 

jsou mezi námi lidé, kteří pomáhají druhým  

ze širokého okolí. 

 

Broňka s Danou společně ušily přes 1000 ks roušek! 

 
Dalibor Šimečka 

starosta obce 
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SSBBÍÍRRKKAA  PPRROO  CCHHAARRIITTUU  

 

Obec Trnávka ve spolupráci se sociálním družstvem Diakonie Broumov 

vyhlašuje sběr použitého ošacení, nádobí a jiných potřebných věcí pro 

občany v hmotné nouzi. Sbírka se uskuteční ve středu  

10. června 2020 od 8.00 do 17.00 hodin v areálu bývalého JZD.  

 

Můžete přinést: 

• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),  

• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 

• látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek), 

• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, 

• domácí potřeby – nádobí, skleničky (uložené 

v krabici), 

• vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, peří, 

• obuv (v párech, svázané k sobě), 

• hračky (také plyšové), 

• menší elektrospotřebiče (mohou být i nefunkční), 

• hygienické potřeby, 

• dětské potřeby – lahvičky, dudlíky,…  

 

Věci, které nenoste: 

• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, 

• nábytek, 

• znečištěný a vlhký textil, 

• knihy (v současné době je jich nadbytek). 

 

Prosíme občany, aby věnované věci byly čisté, nepoškozené,  

kompletní a pečlivě zabalené v igelitových pytlích či krabicích. 

Bližší informace naleznete na www.diakoniebroumov.cz, 

www.facebook.com/broumovdiakonie nebo na telefonních číslech 

224 317 203 a 224 316 800. 

http://www.diakoniebroumov.cz/
http://www.facebook.com/broumovdiakonie
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RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  VV  PPOOHHOOSSTTIINNSSTTVVÍÍ  

 

Vyhlášení nouzového stavu s sebou přineslo jedno z mála pozitiv.  

Vzhledem k uzavření pohostinství se obec rozhodla využít prázdných 

prostor bez hostů a zrealizovala kompletní rekonstrukci tamního sociálního 

zázemí, které „si to žádalo“ již delší dobu. 

Stavbaři zcela opravili sociální zařízení. Stávající toalety byly demontovány 

a instalovány byly nové, a to včetně nových rozvodů vody  

a kanalizace. Nově jsme nechali nahodit omítky, položit dlažby a obklady 

v krémové a hnědé barvě. 

Hospodu máme otevřenou od 26. května 2020, takže kdo se ještě na pivo 

nestavil, využijte slunného počasí a přijďte udělat tržbu a omrknout, jak 

hezky je to opraveno. 
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KKOOUUPPAALLIIŠŠTTĚĚ  TTRRNNÁÁVVKKAA  

 

V těchto dnech je v plném proudu příprava na letošní letní sezónu na 

místním koupališti. Ještě před několika málo dny nebylo jisté, zda se 

koupaliště vlivem epidemiologické situace vůbec budou moci otevřít. 

Návštěvníci sice budou nuceni dodržovat určitá opatření, ale přípravy 

konečně mohly započít. Provádějí se opravy prasklin a nátěr vany 

koupaliště, seče se tráva v celém areálu a pokládá se nová velkoformátová 

dlažba. Dojde tak k rozšíření plochy posezení u kiosku. 

Jak již bylo zmíněno, při návštěvě koupališť budou lidé muset dodržovat 

hygienická opatření vydaná vládou ČR. Pokyny pro návštěvníky budou také 

vyvěšeny u vstupu na koupaliště a na webu obce.  

I v sezóně 2020 bude platit zvýhodněné permanentní vstupné pro občany 

Trnávky, a to 100 Kč na osobu na celou letní sezónu. Permanentky bude 

možné zakoupit tak jako v loňském roce na OÚ v Trnávce. Návštěvníci 

„přespolní“ si budou moci zakoupit permanentku v ceně 5 vstupů, šestý 

vstup bude zdarma.  

Jako každý rok se samozřejmě můžete těšit na různá sportovní vyžití - 

plážový volejbal, ruské kuželky, minikopaná. Občerstvení bude k dispozici 

v kiosku. 

O přesném termínu otevření koupaliště vás budeme informovat místním 

rozhlasem a přes webové a facebookové stránky obce. 

 

Otevírací doba:     Celodenní vstupné: 

všední dny 10:00 – 19:00 hodin  děti od 3 do 15 let  40 Kč 

víkendy    9:00 – 19:00 hodin  mládež od 16 let a dospělí 60 Kč 

        Vstup od 18.00 hodin: 

         děti zdarma 

           mládež od 16 let a dospělí 20 Kč 
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OOZZNNAAČČEENNÍÍ  PPOOPPEELLNNIICC  

 

Obecní úřad Trnávka touto cestou prosí občany, aby si na viditelné místo 

své popelnice napsali číslo popisné svého domu. Při případném vylepování 

známek na popelnice v příštím roce budou mít zaměstnanci obce lepší 

přehled. Děkujeme. 

 

OOMMLLUUVVAA  FFCCCC  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa,,  ss..rr..oo..  

 

Obec Trnávka se touto cestou omlouvá všem občanům za pochybení, ke 

kterému došlo jednoznačně ze strany společnosti FCC Česká republika, s.r.o. 

v sobotu 9. května 2020 při svozu velkoobjemového odpadu  

a vyřazeného elektrozařízení. Následné pondělí byl na OÚ Trnávka touto 

společností doručen omluvný dopis adresován občanům Trnávky 

s vysvětlením, že došlo k podcenění této služby ze strany FCC Česká 

republika, s.r.o. Závěrem dopisu firma garantuje, že příští svoz personálně  

a organizačně zajistí k plné spokojenosti všech občanů a představitelů obce 

Trnávka. 

 

KKOONNTTEEJJNNEERRYY  VV  OOBBCCII  

 

V poslední době se velmi zhoršila situace v okolí kontejnerů na tříděný 

odpad na různých místech obce. Je pochopitelné, že se v domácnostech 

produkuje více odpadu, když jsou děti celodenně doma, rodiče o ně pečující 

více vaří, mají čas na větší úklid apod. I v této situaci se však dá odpad třídit 

a před vhozením do kontejneru jeho objem zmenšit. Co patří do které 

barevné nádoby, je často opakováno, a tyto informace jsou dostupné všem. 

Kontejnerů máme v Trnávce víc než dostatek, ale i přesto dosti občanům 

dělá problém otevřít to správné víko, anebo víko otevřít vůbec a pytel 

s odpadem vyhodit. Nehanbí se za to, že nechají odpad ležet u kontejnerů 

na zemi, čímž zbytečně přidělávají práci jiným a místo svým nesmyslným a 

neohleduplným konáním hyzdí.  

Věříme, že občané vesnice budou ke třídění komunálního dopadu a 

udržování pořádku u kontejnerů přistupovat s větší odpovědností. 
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KKOOMMPPOOSSTTÁÁRRNNAA  VV  JJZZDD  

 

Jak jistě všichni víte, v areálu bývalého JZD už několik let funguje 

kompostárna, kam mohou občané Trnávky celoročně, zdarma a bez 

množstevního omezení ukládat bioodpad ze svých domácností. Trávu, listí, 

zbytky ovoce a zeleniny, květiny a podobně. A také větve. Větve stromů  

a keřů, které se odlomí nebo zůstávají po ořezu, ale POUZE větve. V 

žádném případě není dovoleno odkládat do kompostárny kmeny, pařezy či 

kořenové baly plné hlíny, a už vůbec ne celé stromy!  

V poslední době se však objevuje stále více nezodpovědných  

a neukázněných občanů, kteří toto nařízení nerespektují a narušují tak 

plynulý chod celé kompostárny. Objevuje se zde stále více stromů, pařezů  

a jiného dřeva znečištěného hlínou či jinak, nebo obsahujícího hřebíky, 

pletivo a jiné prvky, které do bioodpadu nepatří. Jejich likvidace je 

problematická a časově náročná, hrozí poškození štěpkovače i zranění 

obsluhy. 

Vzhledem k tomu, že se situace ani přes opakované upozornění nelepší a že 

podobně neukázněných občanů naopak přibývá, bude obec pravděpodobně 

nucena ukončit příjem veškeré dřevní suroviny v kompostárně, tedy i větví. 

Apelujeme proto opět na všechny občany, kteří svůj bioodpad vyvážejí  

do areálu bývalého JZD:  

 

Odkládejte zde pouze trávu, listí, drobný bioodpad z domácností a 

drobné větve. Nepatří zde pařezy, hrubé větve a stromy a už vůbec ne 

opracované dřevo!  
Děkujeme! 
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ČČAASS  PPRRÁÁZZDDNNIINN  

 

Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos 

školáci mimo školní lavice již od jara, své školní povinnosti si stále musí 

plnit. A proto se již většina z nich těší na letní prázdniny, které si plánují 

užít společně s rodiči anebo také bez nich.  

I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, 

nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. 

Měli bychom myslet na to, že děti budou mít spoustu volného času a jsou 

hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat zbytečně v jejich dosahu 

zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé chemické 

přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, 

které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme 

na paměti, že často i malé dítě předškolního věku moc dobře ví, na co jsou 

zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě rychle zapomene na 

rizika, která se špatným zacházením souvisejí. Měli bychom také děti 

upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče 

nejsou určeny ke hraní, a s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají na 

rodiče.    

K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je 

zajít si „opéci špekáček“ do přírody. Proto bychom měli všichni mít na 

paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištích.   

Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. 

Snad každého z nás již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt  

v přírodě může být za bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně 

zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. 

Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká 

údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás 

zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama 

u sebe. V případě silných větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor 

na padající stromy či větve.  
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Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou 

do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech 

pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde 

hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých 

prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení 

prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami  

v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. 

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních 

koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku, a přeceňování 

plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. 

Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které 

sousedí se silnicí. Během několika sekund může dítě vběhnout za míčem 

přímo pod kola jedoucího auta. Seznamte děti s pravidly pohybu po silnici 

nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou přilbu, která 

je u dětí do 18 let povinná. 

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, 

kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i 

jiné těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň 

trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, 

můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných 

mimořádných událostí. 
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NNAAPPOOUUŠŠTTĚĚNNÍÍ  BBAAZZÉÉNNŮŮ  

 

Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu 

cisternou společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. 

Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům ve vodovodní 

síti i sousedským sporům… 

Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet 

obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc 

vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých 

bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé  

v minulosti. Proto jich u domů v našich městech a 

vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. 

To platí i pro moravskoslezský region. 

Jak správně postupovat při napouštění zahradních 

bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě 

zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou 

rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze 

sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů? 

Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství 

odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný 

čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení 

odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaných vysokou 

rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a 

zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové 

odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví  

u ostatních odběratelů, kteří mohou být omezeni v odběru ze sítě. 

Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních 

pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně 

mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den. 
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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. Obrátit se je možné 

například na laboratoře společnosti Vodotech (www.vodotech.cz). Existuje 

ale pohodlnější a efektivnější řešení v podobě dovozu vody do bazénu 

cisternou – vyhnete se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. 

Budete mít navíc jistotu, že nebudete omezovat své sousedy, a předejdete 

tím případným sousedským sporům. 

Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby 

– kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý 

poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci 

Nabídka služeb. 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 půl osmé ráno do osmi hodin večer. Cena za napuštění se 

odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 

poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou 

cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun bez DPH. 

Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se 

SmVaK Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném  

v naší zemi od března epidemií nového typu koronaviru. Služba bude 

poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních 

pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení 

osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího 

oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby. 

 

 

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). 
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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 

6.30 - 7.45 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. 


