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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

  červen 2015 
                

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 

Myslivecké sdružení Trnávka-

Kateřinice vás zve na myslivecké 

odpoledne v sobotu 20.6.2015 

od 14.00 hod. na myslivecké chatě 

v Trnávce. 

K jídlu tradiční myslivecká kuchyně – srnčí guláš 

a pečený divočák.  

Připravena je střelnice a hudba k poslechu i 

tanci. 

VÝSTAVA OBRAZŮ 

Obec Trnávka vás srdečně zve na výstavu obrazů trnavského rodáka Lumíra 

Sklenáka. Vernisáž se uskuteční v pátek 19.6.2015 v 17.00 hod. za zámku 

v Trnávce. Výstava bude pokračovat v sobotu a neděli 

od 14.00 do 18.00 hod. 

Jako doprovod vystoupí: Šárka Cágová/mezzosoprán, Martin 

Hýl/klavír s úryvky písní Erwina Schulhoffa, Bohuslava 

Martinů a Leoše Janáčka. 

Malé občerstvení zajištěno. 

VÝSLEDKY KOŠTOVÁNÍ 

V sobotu 16.5.2015 proběhlo v Bartošovicích u příležitosti 

Otevírání Poodří II. kolo Pooderského koštování. Pan Lubomír 

Polášek, který naši obec reprezentoval s pálenkou jabkovice, 

skončil na krásném 5. místě.  

Obsah: 

 Myslivecké odpoledne 

 Výstava obrazů 

 Výsledky koštování 

 SDH Trnávka - nábor 

 Divadlo – recenze 

 Beskyd Tour 

 Včelařský kroužek 

 Odpady - změna 

 Výprodej knih 

 MUDr. Krkošková 

 Kontakty 
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NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ SDH TRNÁVKA 

Sbor dobrovolných hasičů Trnávka pořádá nábor nových členů 

mužského a ženského týmu v disciplíně požární útok. 

Pokud je ti 15 a více let a nebojíš se sportovat, přidej se k 

nám a užij si léto plné zábavy. Rádi tě přivítáme mezi 

námi. Zájemci kontaktujte Martina Šimečku na tel. 728 278 172.  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - RECENZE 

Po další dvouleté pauze představil v sobotu 23. května 

místní divadelní soubor v do posledního místa zaplněné 

sokolovně již svůj čtvrtý kus, frašku – Černá komedie. 

Ochotníci vyměnili osvědčeného Michaela Cooneyho 

za slavného Petera Shaffera, autora jak divadelního, tak 

i Formanova filmového Amadea a opět nešlápli vedle. Ani padesát let 

od jejího vzniku neubralo hře na svěžesti a potvrdilo, že až dětinsky 

jednoduchý princip záměny světla a tmy překvapivě dobře funguje. Celý děj 

se odehrává v londýnském bytě mladého sochaře Brindsleyho Millera. Toho 

ztvárnil Martin Šimečka, herec, který z pobíhajícího diblíka dozrál 

v komediální ikonu souboru. Roli jeho snoubenky Carol Melkettové působivě 

uchopila a svou v minulých letech vysoce nastavenou uměleckou laťku 

udržela Aneta Hanzelková. Drdolem okouzlila a starou pannu slečnu 

Furnivalovou s elegancí sobě vlastní předvedla Pavla Šimečková. Harrold 

Goringe, svobodný majitel starožitnictví specializovaného na porcelán, také 

nemohl dostat lepšího představitele. Martin Szabó opět potvrdil svou 

jedinečnost. Objevem roku se stal kandrdas a dříve pravděpodobně úspěšný 

gymnasta Libor Hajduček alias plukovník Melkett, autoritativní otec Carol. 

Ve vedlejších rolích se blýskli Petr Masopust v postavě německého emigranta 

a elektrikáře Schuppanzigha, krásná Žaneta Brusová coby bývalá Brindsleyho 

láska a Dalibor Šimečka jako postarší milionář a sběratel umění George 

Bamberger. Na režisérskou židli tentokrát usedl hereckými 

úspěchy ověnčený Pavel Hanzelka, asistoval mu zkušený 

Přemysl Pařenica. Nápadité kostýmy Broni Brusové 

a Petry Masopustové herecké výkony jen podtrhly. 

Představení mělo úspěch. Diváci si na dveřích do sálu mohli 

všimnout staré fotografie trnavských ochotníků, pořízené 

v polovině minulého století.  Z černobílých tváří se dala vyčíst 

radost. Možná radost z toho, že divadlo v Trnávce i o 65 let 

později žije!  
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BESKYD TOUR 

Dne 11.7.2015 se bude konat silniční cyklistický maraton pro 

veřejnost Beskyd Tour 2015. Počítá se s účastí cca 300 

závodníků. Start závodu je v 9.30 hodin ve Frenštátě pod 

Radhoštěm na nám. Míru a cíl u hotelu Ráztoka v Trojanovicích 

nejpozději v 16.30 hodin. Závodníci projedou naší obcí směrem od Brušperku 

na Hájov kolem 10.00 hodin.  

VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE - INFORMACE 

Včelařský kroužek mládeže navštěvuje v roce 2014/2015 

celkem 7 žáků. Od září se pravidelně jednou týdně scházejí na 

schůzkách, kde se učí o včelách a také o rostlinách pro včely 

významných. Ve dnech 25.-26.4.2015 jsme se zúčastnili 

oblastní soutěže moravskoslezského kraje pro žáky VKM „Zlatá včela“, která 

se konala v obci Sedliště.  Soutěže se zúčastnilo celkem 89 žáků z 10 kroužků. 

Z naší obce se v I. kategorii umístil na 1. místě Martin Weidinger a na 15. 

Místě Ondřej Skalka a v 2.kategorii na 2. místě Daniel Bula a na 19. Natálie 

Skalková. Z 2. kategorie se kvalifikovat zástupce, který bude VKM zastupovat 

v celostátní soutěži v Nasavrkách. 

Soutěžící měli stejné otázky i podmínky k soutěži. Soutěžilo se v oborech 

test, botanika, mikroskopování, pomůcky a praxe. Po soutěži všichni 

navštívili památky v okolí školy, kde byli ubytováni, muzeum a dřevěný 

kostel s výkladem o historii od místního faráře. Odpoledne navštívili 

výrobnu Marlenka ve Frýdku-Místku. Po večeři byl v místním kulturním 

domě večer tance a her. V neděli bylo v kulturním domě divadelní 

představení „Lotrando a Zubejda“, které nacvičili žáci základní školy.  

Kroužek se po této stěžejní teoretické akci bude více věnovat praktické 

činnosti jako práce ve včelstvech. Naučí se chovu matek a zúčastní se akcí 

zaměřených na práci se včelami. 

Více informací k soutěži a k práci kroužku vám mohou podat př. Šimečka a 

Vlkovič. 

ODPADY – ZMĚNA OD 1.7.2015 

Od 1.7.2015 dochází v naší obci k výrazným změnám týkajícím se systému 

odvozu odpadů, je proto nutné vysvětlit si některé skutečnosti a důvody, 

které k uvedeným změnám vedly. 

V současné době se témata jako třídění odpadu, recyklace, ochrana životního 

prostředí, úspora nákladů atd. skloňují na každém kroku a bezprostředně se 
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dotýkají každého z nás. Problematika nakládání s odpady je čím dál palčivější 

a nelze před ní zavírat oči. Produkovat méně odpadu je problém, musíme 

se proto zaměřit na jeho recyklaci a snažit se v co největší míře 

vyprodukovaný odpad zpracovat a znovu využít. V dnešním světě není nic 

zadarmo a za odvoz, skladování a likvidaci komunálního odpadu platí obce 

vysoké částky. Za posledních několik let se poplatek občanů za odvoz odpadu 

v naší obci nezměnil (je 420 Kč na osobu a rok) a naším úmyslem rozhodně 

není jeho zvyšování. Nicméně skutečné náklady na likvidaci odpadu činí 746 

Kč na osobu, takže obec každoročně doplácí vysoké částky. V roce 2013 to 

bylo např. 231.570 Kč, v roce 2012 dokonce 273.311 Kč. Že obec na likvidaci 

odpadu doplácí, to je zcela běžná praxe, doplatky se však pohybují okolo 20 – 

40 tisíc Kč za rok. Nechceme zatěžovat naše občany vyššími poplatky, 

současně ale nechceme zatěžovat rozpočet obce. Jaké je řešení?  

Třídění odpadu v mnohem větší míře než v současné době. 

Za třídění odpadu (plasty, sklo, papír atd.) dostávají obce peníze zpět 

a zjednodušeně řečeno platí, že čím více odpadu vytřídíme, tím větší bude 

částka, která se obci vrátí, čímž se celkové náklady sníží. 

Od července budou mít občané Trnávky k dispozici stálé kontejnery 

na tříděný odpad – viz mapka. Jejich rozmístění a počet je však zatím pouze 

orientační, protože se (stejně jako frekvence odvozu) může v prvních 

měsících podle aktuální potřeby dané lokality a na podněty občanů upravit. 

Současně bude mít od letošního podzimu každá domácnost možnost 

bezplatně získat kompostér na bioodpad, k dispozici bude pro občany 

i štěpkovač (k zapůjčení s obsluhou, pouze za režijní náklady). 

Budeme-li v maximální míře třídit a zpracovávat odpad, který naše 

domácnosti vyprodukují, logicky se sníží množství směsného odpadu, který 

třídit nelze, a následně se pak sníží množství běžných popelnic, které naše 

domácnosti budou potřebovat. V současné době je v naší obci počet popelnic 

nekontrolovaný a zbytečně vysoký. Od 1.7.2015 bude počet popelnic pro 

domácnosti omezen a svozová firma bude vyvážet jen uvedené množství: 

 1-2 osoby v domácnosti = 1x popelnice o objemu 80l 

 3-5 osob v domácnosti = 1x standardní popelnice o objemu 110l 

 6-7 osob = 1x popelnice 110l + 1x popelnice 80l 

 8-9 osob = 2x popelnice 110l atd. 

Všechny popelnice určené k vývozu budou označeny nálepkami, které 

si po výzvě můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Trnávce. Nové 

popelnice na 80l občanům zapůjčí svozová firma, staré popelnice na 110l 

se mohou nadále využívat, ovšem v počtu závislém na počtu osob v dané 
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domácnosti. Občanům tím nevzniknou žádné náklady. Domácnosti 

produkující nadměrné množství odpadu však budou mít možnost si na jeho 

odvoz připlatit. 

Třebaže se nám může jevit takové opatření jako příliš tvrdé, je třeba 

si uvědomit, že jednáme v souladu se zájmy občanů. Po roce 2020 plánuje 

naše vláda dramatické zvýšení cen za ukládání komunálního odpadu, a to až 

na dvojnásobek. Je to trend, který neovlivníme, ale na který se musíme 

připravit. Naučíme-li se už teď zodpovědně a v co největší míře třídit odpad 

z našich domácností a dojde-li skutečně k razantnímu navýšení poplatků 

za odpady, bude to pro nás mnohem méně bolestné.  

1. Jednota 2. Stará zbrojnice 
3x plasty  3x plasty 
2x sklo   1x sklo 
2x papír   2x papír 
1x tetrapaky   2x BRKO 
1x elektro 

3. u č.p. 26 4. ZŠ 
2x plasty  2x plasty 
1x papír   1x papír 
2x BRKO  

5. u fy Neoplast 6. zámek 
1x plasty 2x plasty 
1x papír       1x papír 

 

VÝPRODEJ KNIH 

Obec Trnávka opět nabízí vyřazené knihy z místní knihovny. 

Knihy si můžete prohlédnout a zakoupit na Obecním úřadě 

v Trnávce od 22.6.2015 v úřední dny od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 

hodin za poplatek 5 Kč.  

 MUDr. KRKOŠKOVÁ - OZNÁMENÍ 

MUDr. Krkošková oznamuje svým pacientům, že v měsíci červnu bude 

v obci Trnávka ordinovat pouze v pondělí 8.6., 22.6. a 29.6. 

Přes prázdniny bude v Trnávce 13.7., 27.7.,10.8. a 31.8. 

Dovolenou bude čerpat 6.-10.7.2015 a 14.-28.8.2015, během této doby bude 

mít v Příboře zástup MUDr. Krkoška. 
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KONTAKTY 

 

 

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 

 

 

 

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 

 Dětská lékařka - Petřvald 

MUDr. Olga Váhalová 

Telefon: 556 300 370 

Pondělí 7.00-10.00 13.00-15.00  Pondělí 11.00-14.00  

Úterý 7.00-10.00 13.00-17.00  Úterý  12.30-16.00 

Středa 7.00-12.00   Středa 7.30-9.30  

Čtvrtek 7.00-10.00 13.00-15.00  Čtvrtek 7.30-10.00  

Pátek 7.30-12.00   Pátek 11.00-13.30  

 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 

 


