
       Trnavský                 
 občasník 
 

 
____________________________________________________________ 
  březen 2013 
 

V dnešním čísle najdete: 
• Jarní výstava 
• Pooderské koštování 
• Valná hromada HS 
• Honební společenstvo 
• Myslivecké sdružení 
• Zahrádkáři 

 
• Slet čarodějnic 
• Odvoz VO + NO 
• Veřejné osvětlení 
• Informace HZSMSK 
• Jubilanti 

 

 
 

 JARNÍ VÝSTAVA 
Klub zahrádkářů v Trnávce Vás co nejsrdečněji zve 
ve dnech 23. a 24. března 2013 na jarní 
výstavu v době od 13.00 – 18.00 hod. 
v budově zámku. Ve výtvarné dílně si děti 

mohou namalovat vajíčko, za které dostanou dárek.   
Nebude chybět tradiční občerstvení. 
 
 
MÍSTNÍ KOLO POODERSKÉHO KOŠTOVÁNÍ 

Soutěž „Pooderské koštování“ o nejlepší pálenku v obci v kategorii 

SLIVOVICE, 
HRUŠKOVICE, 
JABKOVICE. 

Místní kolo se u nás uskuteční 10.4.2013 v budově zámku 
v Trnávce. 
Každý zájemce o účast v obecním kole dodá ze svých zásob vzorek své 
pálenky v láhvi o obsahu 0,2 l označené druhem, procenty 
a jménem na Obecní úřad v Trnávce v termínu do 9.4.2013.  
Degustační komise složená z občanů obce bude hodnotit kvalitu 
odevzdaných vzorků. 
Vítězové obecního kola budou reprezentovat naši obec při „Pooderském 
koštování“ v regionálním kole 18.5.2013 v Bartošovicích. 
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VALNÁ HROMADA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 
Na čtvrtek 28.2.2013 byla svolána Valná hromada honebního 
společenstva Trnávka – Kateřinice. Členy honebního společenstva jsou, 
zjednodušeně napsáno, pouze vlastníci nebo spoluvlastníci pozemků 
(kromě zahrad, sadů a pozemků uvnitř zastavěného území obce). 
Zástupci Obce Trnávka, kteří se Valné hromady zúčastnili, měli pověření 
většiny zastupitelů jednat ve věci pronájmu honitby. Před vlastním 
začátkem Valné hromady navrhl honební starosta změnu programu, 
která spočívala v možnosti zajišťovat výkon práva myslivosti samostatně 
honebním společenstvem, tedy honitbu nepronajímat. K tomuto jednání 
však zástupci Obce Trnávka neměli pověření a iniciovali kroky vedoucí 
k dohodě o posunutí konání Valné hromady na pátek 29.3.2013. Tato 
doba by mohla sloužit k vyjasnění návrhů jak Honebního společenstva, 
tak možných nájemců honitby. Obec Trnávka nabízí ve svém Trnavském 
občasníku prostor pro vysvětlení záměrů jak Honebnímu společenstvu, 
tak možným nájemcům honitby, tedy i stávajícímu nájemci 
Mysliveckému sdružení Trnávka – Kateřinice. 
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh Honebního společenstva honitbu 
nepronajímat je natolik zásadní změnou desítky let fungujícího modelu, 
Obec Trnávka vidí jeho důkladné a jasné vysvětlení jako velmi žádoucí. 
 
 
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO 
V březnu letošního roku končí desetileté nájemní smlouvy honiteb, které 
byly uzavřeny v roce 2003. Pro další období je podle zákona 449 Sb., 
O myslivosti nutné pokračovat ve výkonu práva myslivosti i nadále. 
Samotný zákon nám taxativně vyjmenovává možnosti, jakým způsobem 
bude výkon práva myslivosti v honitbě provozován. Jsou zde 2 způsoby 
využití honitby pronájem nebo výkon práva myslivosti ve vlastní režii 
honebního společenstva. Pronájem honitby je možný: mysliveckému 
sdružení, členu honebního společenstva, fyzické či právnické osobě 
splňující podmínky dané zákonem o myslivosti. Protože mimo odbornou 
mysliveckou literaturu se často zaměňují a nesprávně interpretují pojmy 
myslivecké sdružení, honební společenstvo, honitba, atd. níže uvádíme 
a osvětlujeme některé z nich. 
 
Honební společenstvo je právnická osoba vzniklá za účelem vytvoření 
honitby. Honební společenstvo je sdružení vlastníků honebních 
pozemků: polí, luk, lesů v daném obvodu honebního společenstva. 
Členové honebního společenstva jsou myslivci i nemyslivci. Z hlediska 
historie byla honební společenstva po roce 1989 utvářena nejčastěji 
v roce 1992 až 1993 a jsou založena na zpravidla neomezeně dlouhou 
dobu. Honební společenstvo jako sdružení vlastníků honebních pozemků 
je vlastníkem honitby a je vytvořeno prakticky v každé vesnici a městě, 
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v jehož katastru jsou honební pozemky.  Nejvyšším orgánem honebního 
společenstva je valná hromada. V případě, že je více než 10 vlastníků 
honebních pozemků sdružených do honebního společenstva, je honební 
společenstvo povinno mít honební výbor ve složení honební starosta, 
místostarosta a členové výboru. Jejich počet mohou upravovat stanovy 
honebního společenstva. V čele honebního společenstva stojí starosta 
honebního společenstva. V kompetenci valné hromady je rozhodování 
o využití honitby. Valná hromada může rozhodnout, zda honitbu 
pronajme nebo ji bude provozovat ve vlastní režii. Při provozování 
honitby ve vlastní režii, se neuzavírá nájemní smlouva, výkon práva 
myslivosti je na neomezeně dlouhou dobu. Valná hromada, nebo 
honební výbor pak rozhoduje, jakým způsobem bude myslivost v honitbě 
provozována, kolik bude uděleno povolenek k lovu a rozhoduje o další 
běžné myslivecké činnosti. V případě, že honební společenstvo vykonává 
myslivost v honitbě ve vlastní režii, je ze zákona povinno vytvořit 
provozní řád, kde jsou upravena práva a povinnosti držitelů povolenek, je 
zde upraven praktický výkon práva myslivosti a uvádí i možnosti členů 
honebního společenstva. Důležité je také konání pravidelných tj. 
každoročních valných hromad, kde se setkávají majitelé honebních 
pozemků, a jsou plně informování o výkonu práva myslivosti na jejich 
pozemcích V dnešní době se jeví pro výkon práva myslivosti mnohem 
efektivnější, pružnější a také kvalitnější výkon práva myslivosti ve vlastní 
režii honebního společenstva. Vždy bude platit, že majitel nejenom 
honebního pozemku se bude starat o svůj majetek lépe než nájemce. 
Každý majitel honebního pozemku by se měl zajímat o to, co se na jeho 
pozemku děje. V případě pronájmu nemá již právo zasahovat do přímého 
výkonu práva myslivosti. Je tedy na majitelích honebních pozemků, jak 
se na valné hromadě rozhodnou, zda svěří honitbu nájemci na 10 let, a  
nebudou již moci mluvit do praktického výkonu práva myslivosti nebo se 
rozhodnou s pomocí myslivců, kterým bude udělena povolenka k lovu, 
hospodařit 
ve vlastní režii. Pro praktický příklad výkonu práva myslivosti ve vlastní 
režii je možno uvést Honební společenstvo Staříč, Albrechtice, Dolní 
Domaslavice a další.   
 
Hlasování na valné hromadě 

Při rozhodování o výkonu práva myslivosti, 
je závazné to, co určila v hlasování valná 
hromada. Hlasovací právo na valné hromadě 
má pouze vlastník honebního pozemku. 
K zastupování na valné hromadě je možné 

přijmout plnou moc od majitele pozemku, který se valné hromady 
nemohl zúčastnit. Za každý i započatý hektar honebního pozemku náleží 
členu honebního společenstva jeden hlas. Majitelé honebních pozemků 
svým hlasováním určí, kterým směrem se výkon práva myslivosti v jejich 
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honitbě bude ubírat. Když se majitelé honebních pozemků rozhodnou 
pro pronájem a nebudou provozovat právo myslivosti ve vlastní režii, 
musí mít na paměti ustanovení zákona 
o myslivosti. Požádá-li o pronájem honitby člen honebního společenstva 
a současně i myslivecké sdružení, má ze zákona přednost člen honebního 
společenstva před mysliveckým sdružením. V tomto případě, 
že se setkají najednou tyto dva návrhy, o pronájmu se již 
na valné hromadě nebude jednat a automaticky se stane 
ze zákona nájemcem člen honebního společenstva.   
   
Myslivecké sdružení 
Je občanské sdružení založené většinou k účelu výkonu práva myslivosti 
v pronajatých honitbách. Členové mysliveckého sdružení jsou zpravidla 
pouze myslivci. Myslivecké sdružení může mít v majetku myslivecká 
zařízení, chaty a jiné majetky, ale nejsou majiteli honitby, mohou být 
pouze nájemci.   
 
Honitba  
Honitba je soubor honebních pozemků v daném honebním společenstvu, 
kde se provádí výkon práva myslivosti, tj. chov, péče o zvěř a lov zvěře.  

 
Myslivec 
Myslivec je držitel povolenky k lovu, který složil státní 
zkoušku z myslivosti, kde prokázal znalosti požadované 
zákonem. Myslivec je také zpravidla držitelem zbrojního 
průkazu.  

Honební společenstvo Trnávka – Kateřinice 
 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ TRNÁVKA-KATEŘINICE 

Vážení občané, přátelé lesa a majitelé honebních 
pozemků.  
Myslivecké sdružení Trnávka – Kateřinice si Vás dovoluje 
požádat o účast na mimořádné valné hromadě honebního 
společenstva, která se koná 29.března 
v 18:00 hodin v sále Obecního domu v Kateřinicích. Asi 
nejdůležitějším bodem programu bude hlasování 
o využití honitby a to buď formou pronájmu nebo formou 
užívání honitby honebním společenstvem 

ve vlastní režii. Jedním ze zájemců o pronájem honitby je i naše MS 
Trnávka – Kateřinice.  
Zdálo by se, že kvalitní fungování MS za uplynulé období bude základním 
předpokladem pro prodloužení pronájmu na dalších deset let. 
Přihlášením dalšího zájemce o pronájem honitby z řad členů honebního 
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společenstva a vyjádřením zájmu výborem honebního společenstva 
o užívání honitby na vlastní účet, se situace komplikuje a hlasování 
na mimořádné valné hromadě pravděpodobně rozhodne o výběru jedné 
ze tří popisovaných variant. Jako majitelé honebních pozemků, které 
tvoří honitbu, tak máte jedinečnou možnost rozhodnout o budoucnosti 
mysliveckého hospodaření v katastru Vašich obcí a o dalším směřování 
myslivosti v příštích deseti letech.  
Plně si uvědomujeme právo vlastníků pozemků ovlivňovat myslivecké 
hospodaření v jejich honitbě a myslíme si, že posilování role vlastníků 
je jediné správné. Zároveň si však myslíme, že výkon práva myslivosti 
by měl být svěřen někomu, kdo má pro myslivecké hospodaření řádné 
odborné předpoklady, vybudované technické zázemí (chaty, posedy, 
kazatelny, krmelce apod.) a je schopen myslivosti dávat i kulturně-
společenský rozměr. Pokud by našemu Mysliveckému sdružení byla dána 
důvěra a smlouva o pronájmu honitby by byla uzavřena s námi, 
zavazujeme se navázat na dlouhodobou tradici péče o zvěř a o její chov, 
na pořádání společenských akcí pro širokou veřejnost jako jsou 
myslivecká odpoledne nebo každoroční myslivecký ples a na pořádání 
vzdělávacích akcí pro děti a mládež. Také bychom rádi pokračovali 
v udržování letos již jednačtyřicetileté družby mezi obcemi Trnávka – 
Kateřinice – Divina a s Polovnickým združením Ráztoka-Povážský 
Chlmec, čímž jsme mezi českými mysliveckými sdruženími raritou. 
Zároveň nabízíme více než ztrojnásobit poplatek za pronájem honitby.  
Ještě jednou si Vás dovolujeme požádat o Vaši podporu na valné 
hromadě honebního společenstva, kde vyjádřením Vaší vůle můžete 
ovlivnit budoucí směřování myslivosti ve Vašich obcích. 

Děkujeme, MS Trnávka-Kateřinice  
 
 

VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ 
Výbor zahrádkářů Trnávka oznamuje svým členům, že se v neděli 
28.4.2013 v 15.00 hod. v Restauraci Trnávka koná výroční schůze. 

Program: 

• hodnocení loňského roku 
• plánování zájezdu 
• oblíbená tombola 
 
Zahrádkáři věří, že se sejdou v hojném počtu. 
 
 
SLET ČARODĚJNIC 
V úterý 30. dubna 2013 v 18,00 hodin se uskuteční 
v okolí zámku v Trnávce „SLET ČARODĚJNIC“.  
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Sletu se mohou zúčastnit všechny „čarodějnice“ bez rozdílu věku.  

Vítáni jsou i ostatní příznivci dobré nálady, pro které budou připraveny 
soutěže o ceny.  

V závěru po krátkém přeletu obcí bude posezení 
u ohně, kde si čarodějky opečou šťavnatého buřta. 
Ostatní přihlížející budou mít možnost si opéci buřta 
za malou úplatu.  

V podvečer tohoto dne proběhne tradiční „Stavění 
máje“ na louce nad zámkem. 

 
 
ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 
Letos opět proběhne sběr velkoobjemového odpadu formou 
přistavení kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny v termínu 

od 18.5.2013 do 19.5.2013 

na těchto stanovištích: 

• U Hasičského domu (Jednota) 
• U Staré požární zbrojnice 
• U vodárny (RD č.p. 23) 

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad:  

• starý nábytek, ohřívače, bojlery, krytiny, koberce 
• umývadla a WC mísy 
• kočárky a další velkoobjemový odpad 

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky a jiný 
nebezpečný odpad !!! 

Dne 18. 5. 2012 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné 
sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena:  

9,00 – 9,30 U Hasičského domu 
9,45 – 10,15 u Staré požární zbrojnice 
10,30 – 11,00 u vodárny (RD č.p. 23) 

Ve sběrně nebezpečných odpadů můžete bezplatně odevzdat:  

• baterie a akumulátory všeho druhu  
• odpady obsahující ropné látky nebo jimi znečištěné (oleje, filtry)  
• chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie)  
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• zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic  
a lepidel včetně nádob  

• prošlé léky a zdravotnický materiál  
• televizory, elektrotechnický odpad  
• chladničky, pneumatiky, mrazáky.  
 
 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Obecní úřad Trnávka žádá občany, aby při zjištění nesvítícího veřejného 
osvětlení tuto skutečnost nahlásili na Obecní úřad Trnávka. 
Tel. 556 729 049. 
 
 
INFORMACE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě 
v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci 
s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých 
rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného 
vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen 
porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon 
o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů 
jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. 
Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí 
finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena 
pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 
500.000 Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, 
že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost 
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno 
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, 
aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít 
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou 
nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku 
uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně 
uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak 
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude 
pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou 
sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní 
odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti 
vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími 
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem 
o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých 
látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď 
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telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 
950 739 844, nebo ve výjimečných případech 150, případně 
elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  
pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak 
hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou 
takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí 
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim 
může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Fyzické osoby 
(občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost 
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, 
aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze 
nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, 
že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči 
voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž 
po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát 
na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená 
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat 
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo 
ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě 
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného 
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 
25 000 Kč. 
 
JUBILANTI 
Našimi jubilanty v druhém čtvrtletí roku 2013 jsou: 
 
Duben: Jaroslav Cága 
 Alois Polášek 
 Zdeňka Šimečková 
 
Květen: Miroslav Jurčík 
 
Červen: Květoslava Demlová 
 Jarmila Parmová 
 Miloslav Novák 
 Emilie Vidličková 

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

 
 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 
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OZNÁMENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Trnávce oznamuje široké 
veřejnosti, že pořádá v letošním roce akce u příležitosti 
100 let založení sboru. 
 

4.5.2013 od 13.00 hod. u příležitosti 
svátku Svatého Floriána – patrona 
hasičů 

• Soutěže pro děti 

• Překvapení (pouze za příznivého 

počasí) 

• Občerstvení 

 
 

31.8.2013 od 13.00 hod. hlavní oslava 100 let založení sboru ve 
spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Na obě akce Vás co nejsrdečněji zvou hasiči z Trnávky. 
 


