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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

  duben 2016 
 

SLET ČARODĚJNIC 
 

V sobotu 30.4.2016 se u budovy zámku v Trnávce 

uskuteční každoroční „Slet čarodějnic“. Start 

proběhne v 18.00 hodin. Sletu se mohou zúčastnit 

čarodějnice i čarodějové všech věkových kategorií. 

Po soutěžích a přeletu obcí se budou opékat šťavnaté 

buřty. 

K večeru bude tradiční stavění Máje na louce nad 

zámkem. Těšíme se na všechny 

spoluobčany. 

 

 

POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ – MÍSTNÍ KOLO 
 

Jako každý rok, tak i letos se uskuteční soutěž „Pooderské 

koštování“ o nejlepší pálenku v obci v kategorii 

SLIVOVICE, HRUŠKOVICE, JABKOVICE.  

Místní kolo se u nás uskuteční ve středu 13.4.2016 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 13.4.2016. 

Kvalitu odevzdaných vzorků bude hodnotit degustační komise složená z občanů 

obce.  

Vítězové obecního kola budou reprezentovat naši obec při 

„Pooderském koštování“ v regionálním kole 14.5.2016 

v Bartošovicích.  

Obsah: 
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nebezpečného odpadu 
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SCHŮZKA SENIORŮ 
 

Ve středu 13.4.2016 se v 17.00 hodin v budově zámku v Trnávce 

koná schůzka seniorů. Na programu bude promítání programu 

z Obecního plesu 2016 „Hříšní lidé obce Trnavské“.  

 

ZA KRÁSNĚJŠÍ OKOLÍ TRNÁVKY 
 

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Pojďme do toho! 

Obec Trnávka se připojí k celorepublikové akci Ukliďme Česko pod názvem „Za 

krásnější okolí Trnávky“, kdy dobrovolníci uklízejí okolí Trnávky od odpadků. 

Tato akce proběhne 16.4.2016, sraz je u zámku v Trnávce ve 14.00 hodin. 

Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Akci pořádá 

kulturní komise a komise životního prostředí. Připraveny jsou odměny pro děti a 

pro všechny zúčastněné malé občerstvení. 

Víc rukou víc uklidí.  

 

LIKVIDACE OLEJŮ Z DOMÁCNOSTÍ 
 

Použité potravinářské tuky a oleje z domácností (zbytky po smažení, fritování 

apod.) často končí ve výlevkách a dřezech, případně ve WC, představují však pro 

odpadní systémy v domácnosti riziko, protože může dojít k jejich zanesení a 

zneprůchodnění. S oleji a tuky po smažení je třeba nakládat jako s odpadem a 

likvidovat je patřičným způsobem. 

Pro své občany nabízí obec Trnávka nově možnost bezplatné likvidace použitých 

potravinářských olejů z domácností. Tyto oleje je třeba pevně uzavřít v použitých 

PET lahvích (např. od minerálek apod.) a odložit do speciální separační nádoby. 

Zelená nádoba s označením „EKO-PF – sběr opotřebovaných potravinářských 

olejů a tuků v PVC obalech“ bude umístěna v průběhu měsíce dubna v blízkosti 

prodejny potravin vedle kontejnerů na tříděný odpad.  

Žádáme občany, aby zde ukládali POUZE 

potravinářské tuky a oleje!  
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BIOODPAD 
 

Stejně jako v předchozích letech bude i letos pro občany zajištěna 

likvidace biologického odpadu, dochází však k určitým změnám. 

V průběhu měsíce dubna budou na obvyklých místech opět 

přistaveny hnědé kontejnery na odkládání bio odpadu, které 

budou pravidelně vyváženy. 

Již v tuto chvíli však mohou občané Trnávky odvážet biologický odpad ze svých 

domácností a zahrad do areálu bývalého JZD v Trnávce, kde je k ukládání určený 

speciální kontejner. Žádáme občany, aby se v maximální míře snažili likvidovat 

svůj biologický odpad ve vlastních kompostérech a vzniklý kompost pak využili 

na svých zahrádkách. Velkokapacitní kontejner je určen pouze pro přebytky a 

objemnější odpad (tráva, listí, štěpky apod.), který nesmí být v plastových nebo 

jiných obalech. Do kontejneru NEPATŘÍ odpad živočišného původu ani větve či 

kusy dřeva.  

Pro likvidaci větví a ořezů mají občané možnost využít štěpkovač, který si mohou 

po předchozí dohodě zapůjčit na obecním úřadě. Poplatek za zapůjčení 

štěpkovače činí 60 Kč za motohodinu (cena obsahuje pronájem stroje, spotřebu 

PHM a obsluhu stroje). 

Připomínáme, že na obecním úřadě je stále k dispozici několik kompostérů. 

Občané, kteří si svůj kompostér dosud nevyzvedli, případně noví zájemci (i dříve 

nepřihlášení), kteří zatím kompostér nemají, se mohou přihlásit na obecním úřadě 

a 1 ks kompostéru jim bude bezplatně zapůjčen.  

 

INFORMACE PRO ŘIDIČE 
 

Obce Kateřinice a Trnávka ve spolupráci s Policií ČR a instruktorem autoškoly 

pořádají přednášku na téma Nová pravidla silničního provozu od 1.1.2016 (nové 

dopravní značky, kruhové objezdy a další). 

Akce se uskuteční v pátek 15.4.2016 v 18.00 hodin v prostorách 

obecního domu v Kateřinicích. 
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

V květnu proběhne tradiční sběr velkoobjemového odpadu formou přistavení 

kontejnerů. Kontejnery budou přistaveny v sobotu 14.5.2016 na těchto 

stanovištích: 

 u Hasičské zbrojnice 

 u Staré požární zbrojnice 

 u vodárny (č.p. 23) 

 

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: 

 starý nábytek, ohřívače, bojlery, krytiny, koberce 

 umývadla a WC mísy 

 kočárky, kamna a další velkoobjemový odpad 

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

 

Dne 14.5.2016 proběhne sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné sběrny. 

Pojízdná sběrna bude přistavena: 

 9.00 – 9.30 hod. u Hasičské zbrojnice 

 9.45 – 10.15 hod. u Staré požární zbrojnice 

 10.30 – 11.00 hod. 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) 

 zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob 

 prošlé léky a zdravotnický materiál 

 televizory, elektrotechnický odpad 

 chladničky, pneumatiky, mrazáky 

 

Z důvodu neukázněnosti občanů budou kontejnery pod 

dozorem zaměstnance Obecního úřadu v Trnávce a po 

naplnění budou odvezeny. 
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JARO JE TADY 
 

Jaro je pro mnohé z nás tím nejhezčím obdobím v roce, ale hasičům 

často přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na 

zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a 

zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého 

travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž 

ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i 

jinde. Při porušení tohoto zákazu hrozí občanům za tento přestupek pokuta až 25 

000,- Kč.  

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 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. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení, 

např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v 

zárodku uhasit, a v žádném případě se nesmí 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.  

Při pálení odpadu 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 telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 

950 739 844 nebo 150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení 

klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a 

čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o 

bezpečné pálení. 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. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 

vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat 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. 
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RECEPT MĚSÍCE 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E 10277 

 

 

 

 

Lučinová pomazánka s jarní 

cibulkou a ředkvičkou 

 
Příprava 15 minut, pro 4 osoby, velmi 

snadné. 

 
Ingredience: 

2 balení Lučiny (100g), 1 vařené 
vejce, 4 ředkvičky, 2-3 jarní cibulky, 
sůl a čerstvě mletý pepř, opečený 
chléb k podávání 

 

Postup: 

 
Uvařené vejce a ředkvičky nakrájíme 

na malé kostičky, cibulku nasekáme 

najemno a vše promícháme společně 

s Lučinou. Podle chuti osolíme a 

opepříme. Podáváme nejlépe 

s topinkami. 

 

Jana Nerušilová 
 


