
1 

 

T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

     říjen 2017 
 

ZZAAHHRRÁÁDDKKÁÁŘŘSSKKÁÁ  PPOODDZZIIMMNNÍÍ  VVÝÝSSTTAAVVAA  

Klub zahrádkářů v Trnávce pořádá  

 

ve dnech 28. a 29. 10. 2017  

v době od 13.00 do 18.00 hodin  

tradiční výstavu s názvem 

 

„VESNICE PLNÁ VITAMÍNŮ“, 

 

která se uskuteční v budově zámku v Trnávce. Tradiční 

občerstvení je zajištěno. 

Na vaši účast se těší zahrádkáři.  

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH: 

 Zahrádkářská 

podzimní výstava 

 Volby 

 Správce smuteční 

síně 

 Sběr odpadu 

 Oznámení o ZO 

 Topná sezóna 

 TJ Sokol 

 Chraňte své vozidlo 

před odcizením 

 Recept měsíce 
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OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  OO  DDOOBBĚĚ  AA  MMÍÍSSTTĚĚ  KKOONNÁÁNNÍÍ  VVOOLLEEBB  

Starosta obce Trnávka podle § 15 odst. 1. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e: 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají 

v pátek 20.10.2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 21.10.2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 

je volební místnost v přízemí budovy zámku 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 

občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním 

pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 

doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve 

dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

 SSPPRRÁÁVVCCEE  SSMMUUTTEEČČNNÍÍ  SSÍÍNNĚĚ  

Obec Trnávka hledá touto cestou pracovníka na pozici správce smuteční obřadní 

síně. Náplní práce je příprava obřadní síně před pohřbem, kontrola osvětlení 

apod., odemčení a následné uzamčení po obřadu.  

V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad pro bližší informace. 
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SSBBĚĚRR  VVEELLKKOOOOBBJJEEMMOOVVÉÉHHOO  AA  NNEEBBEEZZPPEEČČNNÉÉHHOO  OODDPPAADDUU  

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

úřadem v Trnávce 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: 

7.10.2017  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: 

7.10.2017  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 patří do nebezpečného 

odpadu, odevzdejte je osobně na výše uvedených místech 

pracovníkům pojízdné sběrny!!!  
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OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  OO  KKOONNÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  

15. zasedání zastupitelstva obce Trnávka proběhne ve čtvrtek 12.10.2017 v 19.00 

hodin v zasedací místnosti budovy zámku v Trnávce. 

 

Program: 

 Zahájení 

 Zpráva o činnosti rady obce 

 Čerpání rozpočtu k 31.7.2017 

 Rozpočtové opatření č. 3/2017 

 Majetkoprávní záležitosti 

 Různé 

 Interpelace 

 Usnesení 

 Závěr 

 

 

TTOOPPNNÁÁ  SSEEZZÓÓNNAA  

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že známky na 2. popelnici v topném 

období se budou vydávat od 1.11.2017 na Obecním úřadě. 
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TTJJ  SSOOKKOOLL  TTRRNNÁÁVVKKAA  

Moravskoslezská liga házená muži sk. A – podzim 2017 

17.09.2017 NE 17:00 hod. SKH Polanka B Sokol Trnávka 

24.09.2017 NE 10:30 hod. Sokol Trnávka TJ Loko. Suchdol n. 

O. 

28.09.2017 ČT 11:45 hod. Sokol Klimkovice Sokol Trnávka 

01.10.2017 NE 10:30 hod. Sokol Trnávka TJ Nový Jičín 

08.10.2017 NE 10:30 hod. Sokol Trnávka Sokol Klimkovice 

22.10.2017 NE 10:30 hod. Sokol Trnávka SKH Polanka B 

29.10.2017 NE 14:30 hod. TJ Loko. Suchdol n. O. Sokol Trnávka 

05.11.2016 NE 16:00 hod. TJ Nový Jičín Sokol Trnávka 

 

 

Moravskoslezská liga házená ml. žáci sk. B – podzim 2017 

10.09.2017 NE 12:30 hod. TJ TŽ Třinec Sokol Trnávka A 

16.09.2017 SO 11:45 hod. SKP Frýdek-Místek B Sokol Trnávka A 

28.09.2017 ČT 09:00 hod. Sokol Klimkovice Sokol Trnávka A 

01.10.2017 NE 12:15 hod. Sokol Trnávka A TJ Nový Jičín  

08.10.2017 NE 12:15 hod. Sokol Trnávka A Sokol Klimkovice 

15.10.2017 NE 10:30 hod. Sokol Trnávka A TJ TŽ Třinec 

22.10.2017 NE 12:15 hod. Sokol Trnávka A SKP Frýdek-Místek B 

05.11.2017 NE 12:30 hod. TJ Nový Jičín Sokol Trnávka 

 

 

Moravskoslezská liga házená ml. žáci sk. C – podzim 2017 

07.09.2017 ČT 16:00 hod. Sokol Ostrava B Sokol Trnávka B 

16.09.2017 SO 10:00 hod. HC Hlučín Sokol Trnávka B 

24.09.2017 NE 09:00 hod. Sokol Trnávka B HCB Karviná B 

08.10.2017 NE 09:00 hod. Sokol Trnávka B Sokol Krmelín  

15.10.2017 NE 09:00 hod. Sokol Trnávka B Sokol Ostrava B 

22.10.2017 NE 09:00 hod. Sokol Trnávka B HC Hlučín 

28.10.2017 SO 09:00 hod. HCB Karviná B Sokol Trnávka B 

12.11.2017 NE 09:00 hod. Sokol Krmelín Sokol Trnávka B 
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CCHHRRAAŇŇTTEE  SSVVÉÉ  VVOOZZIIDDLLOO  PPŘŘEEDD  OODDCCIIZZEENNÍÍMM  

Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem, bez kterého si život 

snad už ani nedokážeme představit. Využíváme ho téměř denně, kdy nám 

pomáhá s přesunem do místa, kam potřebujeme, ať už se jedná například o 

běžnou cestu do zaměstnání či do obchodu. Od výroby prvního osobního 

automobilu uběhlo už více jak 130 let a dnes tento dopravní prostředek 

nalezneme již téměř v každé domácnosti.  

Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné činnosti, ať už za 

účelem dalšího prodeje či rozprodání na náhradní díly. Během uplynulého roku 

bylo v České republice odcizeno 4 936 vozidel. Od začátku letošního roku do 

konce měsíce července, se tento počet vyšplhal na 2 120, kdy 180 z těchto 

vozidel bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. V posledních pěti letech došlo 

v rámci Moravskoslezského kraje ke značnému poklesu odcizených vozidel. V 

roce 2012 jich bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 365.  I přes tento 

pokles se však nejedná o zanedbatelné číslo. Krádeže vozidel patří mezi jednu z 

nejzávažnějších majetkových trestných činností. Pachatelům k odcizení vozidla 

někdy stačí pouhých pár minut a jejich majitelé pak místo svých aut naleznou 

pouze prázdná parkovací místa. I když neexistuje žádná stoprocentní ochrana jak 

odcizení vozidla zabránit, může každý z nás toto riziko minimalizovat.  

Jak snížit riziko odcizení vozidla? 

 Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu možnost, využijte 

k parkování oplocený pozemek, garáž či například hlídané parkoviště. 

Pokud tuto možnost nemáte, nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je větší 

pohyb lidí a které je v noci dostatečně osvětlené pouličními lampami a 

zabezpečené místním kamerovým systémem.  

 Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej řádně 

uzamkli a zda žádné z okýnek nezůstalo 

otevřené. 

 I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na 

okamžik, nikdy nenechávejte klíče v zapalování.  
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 Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky, GPS 

navigace, mobilní telefony), které by mohly upoutat pachatelovu 

pozornost, a to ani doklady od vozidla.  

Kromě výše uvedených doporučení je vhodné vozidlo opatřit bezpečnostními 

prvky. Současná nabídka vozidel na trhu má již řadu těchto bezpečnostních 

prvků zakomponovaných standardně při výrobě. Jedná se například o imobilizér, 

který brání nastartování motoru v případě, že do startéru nebyl vložen originální 

klíč, nebo dálkové ovládání centrálního zamykání s plovoucím kódem. Každý 

majitel však může své vozidlo ještě dále zabezpečit mechanickými 

zabezpečovacími systémy, kam patří například blokace řadicí páky, zamykání 

pedálů či zamykání volantové tyče. Současný trh dále nabízí nespočet 

elektronických systémů, jako jsou autoalarmy a také satelitní vyhledávací 

systémy, které dokážou s přesností několika metrů určit, kde se vozidlo 

momentálně nachází. Mezi další zabezpečovací prvky patří také pískování VIN 

kódu na okna vozidla. Tyto bezpečnostní prvky je možné jakkoliv kombinovat. I 

když jejich pořízení samozřejmě znamená finanční výlohy, stále se jedná o 

mnohem menší náklady, než které s sebou přináší koupě nového vozidla. Pro 

případ odcizení je možné vozidlo také připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, 

které tuto službu nabízejí.  

Jak postupovat v případě, že zjistíte, že vaše vozidlo není na svém místě?  

Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej 

nechali zaparkované opravdu na tomto místě. Je nespočet případů, kdy majitelé 

nahlásí odcizení vozidla a následně si uvědomí, že jej předešlého dne z důvodu 

obsazených parkovacích míst nechali na jiném místě než obvykle. Ověřte si, zda 

si vaše vozidlo nepůjčil někdo z rodinných příslušníků, známých či 

spolupracovníků nebo zda nebylo z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění 

informací o odtahu se obraťte na Městskou policii a Policii České republiky). 

Pokud se všechny tyto možnosti ukážou jako negativní a nepodaří se vám 

vozidlo najít, okamžitě o celé události informujte Policii České republiky, která 

po zjištění všech potřebných údajů a provedení neodkladných úkonů neprodleně 

po vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání. 

nprap. Mgr. Darina Knižátková 

vrchní inspektor 
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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 

 

Těstoviny s Lučinou, houbami a špenátem 
 

Ingredience: 
400g těstovin; 2-3 lžíce másla; 4-5 stroužků 

česneku; pepř a sůl; nasekané čerstvé bylinky 

(bazalka, tymián, hladkolistá petrželka); 450g 

žampionů, nakrájených na plátky; 125g špenátu; 

200g Lučiny; čerstvá bazalka a petrželka; klínky 

citronu a čerstvě mletý pepř k podávání 

 

Postup: 
Těstoviny uvařte podle návodu. Slijte a 1 hrnek 

slité tekutiny uchovejte. 

Ve velké pánvi rozehřejte máslo, vhoďte česnek a 

opepřete. Za stálého míchání krátce opékejte, až se 

česnek rozvoní a začne jemně zlátnout. Přidejte 

houby, osolte, opepřete a opékejte zhruba 3 

minuty. Pak přidejte nasekané bylinky a špenát a 

pokračujte ještě pár minut v opékání, dokud houby 

nezměknou a špenát nezavadne. 

Do pánve přidejte uvařené těstoviny a promíchejte. 

Vmíchejte Lučinu a ½ hrnku uchované tekutiny. 

Promíchejte a přidejte další tekutinu, pokud je 

třeba. 

Rozdělte na talíře, posypte čerstvými bylinkami a 

podávejte s klínky citronu. 

http://www.trnavka.cz/

