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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

  srpen 2016 
 

POHÁDKOVÝ LES 
 

Kulturní komise obce Trnávka vás  

 

v sobotu 3.9.2016  

zve na 

 

POHÁDKOVÝ LES. 

 

Zápis proběhne od 13.30 do 15.00 hodin u budovy 

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

této akce zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby. 

Akce se pořádá pouze za příznivého počasí.  
 

 

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 
 

Tuto sobotu, tj. 27.8.2016, 

 

pořádá myslivecký spolek Trnávka Kateřinice již 

 

TRADIČNÍ ODPOLEDNE 

 

pro spoluobčany i ostatní veřejnost s ukázkou myslivecké 

kuchyně. Všichni občané jsou od 14.00 hodin srdečně zváni na mysliveckou 

chatu do Trnávky.  

Na viděnou se těší Myslivecký spolek Trnávka Kateřinice.  

 

OBSAH: 

 Pohádkový les 

 Myslivecké odpoledne 

 Výzva pro občany 

 Majitelům psů a koní 

 Zahrady 

 Sběr odpadu 

 Nařízení obce 

 Usnesení ZO 

 Zlatá včela 

 Recept měsíce 

 Kontakty 
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VÝZVA PRO OBČANY 
 

Obecní úřad Trnávka vyzývá občany, aby v případě, že v některých 

místech nesvítí osvětlení nebo nefunguje rozhlas apod., o tom informovali 

na tel. č. 556 729 049 a na e-mail: obec@trnavka.cz. Děkujeme. 

 

 

  MMAAJJIITTEELLŮŮMM  PPSSŮŮ  AA  KKOONNÍÍ 
 

Obecní úřad Trnávka opakovaně žádá majitele psů, aby si je patřičně 

zabezpečili a zabránili jejich volnému pobíhání po okolí. Děkujeme 

těm pejskařům, kteří po svých mazlíčcích uklízejí, a současně 

apelujeme na ty, kteří to nedělají. Je přece zájmem nás všech, aby 

naše obec byla čistá a aby procházka Trnávkou nepředstavovala 

žádné riziko. Totéž platí i pro majitele koní, kteří se pohybují po 

místních komunikacích. Děkujeme, že po svých zvířatech uklízíte! 

 

 

ZZAAHHRRAADDYY 
 

Třebaže léto pomalu končí, pro majitele zahrad a jiných travnatých pozemků ještě 

stále pokračuje období, kdy je nutné se o travnaté porosty a dřeviny starat, 

pravidelně je sekat, ořezávat a stříhat. Valná většina z nás se o pozemky okolo 

svých domů příkladně stará, bohužel jsou však mezi námi občané, kteří na své 

zahrady příliš nedbají. Nesekají pravidelně trávu a neošetřují křoviny, čímž 

způsobují nemalé problémy sousedům, projíždějícím řidičům, a v neposlední řadě 

také neupraveným vzhledem svého pozemku narušují hezký ráz naší vesnice.  

Úprava pozemku okolo domu je věcí každého majitele, je však také třeba, 

abychom brali ohledy na ostatní spoluobčany a svou ne/činností je neobtěžovali 

nebo neomezovali. 
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SSBBĚĚRR  NNEEBBEEZZPPEEČČNNÉÉHHOO  AA  OOBBJJEEMMNNÉÉHHOO  OODDPPAADDUU  
 

Vážení občané, společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním 

úřadem pro vás v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/01 Sb. a 

obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU A 

VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna 

bude přistavena v následujícím termínu na těchto stanovištích: 

 

8.10.2016  9.00 – 9.30  U HASIČSKÉHO DOMU (JEDNOTA) 

9.45 – 10.15 U STARÉ POŽÁRNÍ ZBROJNICE 

   10.30 – 11.00 U VODÁRNY – RD č. 23 

 

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat nebezpečné odpady a vyřazená 

elektrozařízení:  

baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné 

(oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, 

fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, 

pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a 

zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, 

nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, 

jiná elektrozařízení, pneumatiky atd. 

 

Dále bude organizován sběr OBJEMNÉHO ODPADU.  

Velkoobjemové kontejnery budou na výše uvedených stanovištích přistaveny 

dne: 

 

8.10.2016   od cca 8.00 do 17.00 hodin 

 

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad:  

starý nábytek, matrace, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod. 

 

Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky a jiná elektrozařízení. Tyto 

odpady prosím odevzdejte  osobně ve výše uvedených časech na výše uvedených 

místech pracovníkům pojízdné sběrny !!!!!! 

 

 

 

 



                 Trnavský občasník srpen 2016 

4 

 

 

NNAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  OOBBCCEE  
 

Nařízení obce č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového 

prodeje na území obce 

Rada obce Trnávka se na své schůzi dne 30.6.2016 usnesením č. 1 

usnesla vydat na základě  ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, toto nařízení: 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

(1) Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které 

druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu 

určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 

zákona1) na území obce Trnávka jsou zakázány.  

(2) Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného 

pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Trnávka. 

Čl. 2 Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:  

(1) Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo 

nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného 

stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí 

objednávky.  

(2) Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb 

nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství 

s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, 

závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo 

z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či 

nabízí, se přemísťuje nebo postává na místě. 

Čl. 3 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 

Na území obce Trnávka se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují. 

Čl. 4 Prodej zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje  

Toto nařízení se nevztahuje na: 

a) očkování domácích zvířat, 

b) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
                                                           
1)

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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c) nabízení služeb podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách 

požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 

paliv, 

d) prodej v pojízdní prodejně. 

Čl. 5 Kontrola a sankce 

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pověření zaměstnanci obce 

Trnávka. 

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat podle 

zvláštních právních předpisů2). 

Čl. 6 Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyvěšení na 

úřední desce. 

 

UUSSNNEESSEENNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  
 

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 16.6.2016 na 

Obecním úřadě v Trnávce 

Zastupitelstvo obce Trnávka: 

Bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce; 

 Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru kontroly o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnávka za rok 2015. 

 Zápis z 5. jednání kontrolního výboru konaného dne 9.9.2015. 

 Zápis z 6. jednání kontrolního výboru konaného dne 1.2.2016. 

 Zápis z 7. jednání  kontrolního výboru konaného dne 1.6.2016. 

 Zprávu kontrolního výboru k závěrečnému účtu obce za rok 2015. 

 Zápis z 4. jednání finančního výboru konaného dne 28.10.2015. 

 Zápis z 5. jednání finančního výboru konaného dne 21.12.2015. 

 Zápis z 6. jednání finančního výboru konaného dne 18.4.2016. 

 Zápis z 7 jednání finančního výboru konaného dne 6.6.2016. 

Pověřuje: 

 Radu obce k jednání s Povodí Odry o vypořádání pozemků pod tokem 

Trnávka 

 Radu obce k jednání s panem Miroslavem Ševčíkem o směně pozemku. 

                                                           
2)

 § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona  

    č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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Ukládá:  

 Radě obce zveřejnit na úřední desce obce záměr směnit nemovitosti 

z vlastnictví obce Trnávka v hodnotě 698.070,- Kč s právnickou osobou 

Moravan a.s. Kateřinice v hodnotě 690.720,- Kč za nemovitosti z majetku 

Moravan, včetně dalších náležitosti uvedených ve směnné smlouvě. Rozdíl 

ve výši 7.350,- Kč uhradí Moravan Obci Trnávka. 

Schvaluje: 

 Ověřovatele zápisu paní Marii Pařenicovou a pana Luboše Demla; 

 Účetní závěrku k 31.12.2015 a zároveň v souladu s vyhláškou č. 220/2013 

Sb., posoudilo podklady k účetní závěrce ve smyslu § 13, odst. 1 vyhlášky 

s tím, že nejsou předpoklady a nebyly zjištěny žádné okolnosti, že by účetní 

závěrka obce k 31.12.2015 nebyla úplná a průkazná. Rovněž nebyla 

vyhodnocena předvídatelná rizika a ztráty. Společně s výkazy, tj. Rozvaha 

k 31.12.2015, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 a přílohy k účetní závěrce 

k 31.12.2015 byly předloženy k projednání následující písemnosti, které 

tvoří nedílnou součást účetní závěrky k 31.12.2015: 

- Inventarizační zpráva k 31.12.2015 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnávka za rok 

2015 

- Zápisy z jednání kontrolního výboru konaných dne 9.1.2015, 

30.1.2015, 11.3.2015, 3.6.2015, 9.9.2015 

 Závěrečný účet obce Trnávka za rok 2015 a souhlasí s celoročním 

hospodařením obce Trnávka za rok 2015 a to bez výhrad; 

 Hospodaření Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková 

organizace za rok 2015. 

 Rozpočtové opatření obce č. 1/2016. Po úpravě jsou příjmy ve výši 

7.527.950,- Kč, výdaje ve výši 13.327.950 Kč a třída 8 financování ve výši 

5.800.000,- Kč 

 Rozpočtový výhled obce Trnávka na rok 2017-2018 

 Zveřejnění záměru o odprodeji části obecního pozemku parc. č. 834/1 o 

výměře 157 m2 v katastru obce Trnávka u Nového Jičína. 

  

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 19.7.2016 na 

Obecním úřadě v Trnávce 

 

Zastupitelstvo obce Trnávka: 

Bere na vědomí: 

 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2015; 
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 Zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí Regionu 

Poodří, konaného dne 23.6.2016 v kanceláři Regionu Poodří. 

 Dodatek č. 2 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Region Poodří. 

1. Schvaluje: 

 Ověřovatele zápisu pana Jiřího Baletku a pana Jaroslava Rejlka; 

 Rozpočtové opatření č. 2/2016. Po úpravě jsou příjmy ve výši 10.090.575,- 

Kč, výdaje ve výši 15.890.575,- Kč a třída 8 financování ve výši 5.800.000 

Kč; 

 Prodej pozemku parc. č. 834/9 ostatní plocha o výměře 157 m2, 

nacházejícího se  v katastrálním území Trnávka u Nového Jičína paní Libuši 

Surové podle návrhu kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako 

jeho příloha. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí 

nemovitých věcí uhradí kupující; 

 Uzavření smlouvy o směně pozemků 

parc. č. 643/51 orná půda o výměře 1.970 m2, 

parc. č. 643/52 orná půda o výměře 428 m2, 

parc. č. 643/54 orná půda o výměře 3.669 m2, 

parc. č. 643/55 orná půda o výměře 2.942 m2, 

parc. č. 643/56 orná půda o výměře 299 m2, 

parc.č. 643/57 orná půda o výměře 619 m2, 

parc. č. 643/58 orná půda o výměře 22.945 m2, 

parc. č. 643/59 orná půda o výměře 392 m2, 

parc. č. 643/60 orná půda o výměře 446 m2, 

parc. č. 643/61 orná půda o výměře 1.972 m2, 

parc. č. 643/71 orná půda o výměře 4.151 m2, 

parc. č. 632/68 orná půda o výměře 2.560 m2, 

parc. č. 632/72 orná půda o výměře 4.145 m2, 

vše k.ú. a obec Trnávka u Nového Jičína o celkové výměře 46.538 m2 

z majetku obce v hodnotě 698.070 Kč za nemovitosti z majetku Moravan, 

a.s. se sídlem Kateřinice 198 

parc. č. 729/16 trvalý trávní porost o výměře 1.428 m2, 

parc. č. 784/31 ostatní plocha o výměře 1.705 m2, 

 parc. č. 784/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 473 m2, 

 parc. č. 784/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, 

parc. č. 784/32 ostatní plocha o výměře 3.169 m2, 

budova bez č.p./če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku parc. 

č. 784/12 zastavěná plocha a nádvoří, 
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vše k.ú. a obec Trnávka u Nového Jičína o celkové výměře 6.814 m2 

z majetku Moravan, a.s. v hodnotě 690.720 Kč, jak bylo specifikováno 

v záměru zveřejněném na úřední desce ve dnech 17.6.2016 až 7.7.2016. 

Rozdíl ve výši 7.350 Kč uhradí Moravan, a.s. obci Trnávka nejpozději do 5 

dnů ode dne uzavření smlouvy. Náklady spojené s převodem směňovaných 

pozemků uhradí Moravan, a.s. a daň z nabytí nemovitostí uhradí každá 

strana dle zákona.  

ZZLLAATTÁÁ  VVČČEELLAA  
 

Ve dnech 20. - 22.5.2016 se v SOUV-VVC, o.p.s. v Nasavrkách, která je zařízením 

ČSV, uskutečnila celostátní soutěž  žáků VKM "Zlatá včela". 

Moravskoslezský kraj reprezentovali žáci, kteří se v oblastním kole této soutěže v 

kategorii 6. - 9. tříd umístili na prvních 3 místech. Byli to: Daniel Bula, 8. třída,  

VKM Příbor, Jaromír Horkel, 6. třída, VKM Příbor, Pavel Ponek, 8. třída, VKM 

Třinec.  

Soutěže se zúčastnilo 36 žáků - vítězů 12 oblastních kol z celé republiky. Soutěžilo 

se v těchto disciplínách: test, obhajoba písemné práce na včelařskou tématiku z 

vlastní praxe, mikroskopování, praxe, pomůcky, botanika, sbíjení a drátkování 

rámků, značení matek.  

V arboretu soutěžící určovali včelařsky významné rostliny, kromě botanického 

názvu také pylodárnost a nektarodárnost. Celkem bylo z těchto disciplín možno 

získat 120 bodů.  Na základě tohoto hodnocení mělo ještě 6 nejlepších dodatečnou 

praxi se včelami na včelnici v Libáni. První 3 z nich postupují do mezinárodní 

soutěže IMYB, která se bude konat letos v Praze.  

Naši zástupci se v celkovém hodnocení umístili takto: 

13. místo - Daniel Bula, 94 bodů 

23. místo - Jaromír Horkel, 85 bodů, poprvé na soutěži 

27. místo - Pavel Ponek, 79 bodů, poprvé na soutěži 

Soutěž byla podle sdělení pořadatelů náročná a byl vyjádřen obdiv nad znalostmi 

soutěžících. Dále bylo vyjádřeno poděkování všem, kteří se o včelařský dorost 

starají.  

Fotografie ze soutěže najdete na www.nasavrcak.rajce.net a 

http://adaptak.rajce.idnes.cz. 

Další informace podají: Rudolf Vlkovič - člen komise pro práci s mládeží ČSV, 

Lumír Šimečka, vedoucí VKM Příbor. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melounová sangria s kiwi 

 
Ingredience: 

750 ml suchého bílého vína 
4 kiwi 

3 hrsti červeného melounu, 
nakrájeného na kostičky 

1 limeta 
1–2 lžíce krupicového cukru 

led, k podávání 
 

Postup: 

 
Ve džbánu promíchejte 750 ml 

suchého bílého vína, plátky ze 4 kiwi, 

3 hrsti na kostičky nakrájeného 

červeného melounu, 1 pokrájenou 

limetu a 1–2 lžíce krupicového cukru. 

Chlaďte 12 hodin. Podávejte s ledem. 
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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 

 Dětská lékařka - Petřvald 

MUDr. Olga Váhalová 

Telefon: 556 300 370 

Pondělí 7.00-10.30 13.00-15.00  Pondělí 11.00-14.00  

Úterý 7.00-10.30 13.00-17.00  Úterý  12.30-16.00 

Středa 7.00-12.00   Středa 7.30-9.30  

Čtvrtek 7.00-10.30 13.00-15.00  Čtvrtek 7.30-10.00  

Pátek 6.30-12.00   Pátek 11.00-13.30  

 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


