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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

  říjen 2016 
 

ZZAAHHRRÁÁDDKKÁÁŘŘSSKKÁÁ  PPOODDZZIIMMNNÍÍ  VVÝÝSSTTAAVVAA  

Klub zahrádkářů v Trnávce pořádá 

ve dnech 29. a 30. 10. 2016  

v době od 13.00 do 18.00 hodin  

tradiční 

„PODZIMNÍ VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY“, 

která se uskuteční v budově zámku v Trnávce. 

Připraveno bude bohaté občerstvení - čepované pivo, 

medovina, guláš, koláče, trubičky, perníčky. Návštěvníci 

budou mít možnost zakoupit si podzimní květinové vazby.  

Výpěstky občanů se budou přijímat ve středu 26. 10. a ve 

čtvrtek 27. 10. od 17.00 do 18.00 hodin. 

        Na vaši účast se těší zahrádkáři.  

 

PPOOPPEELLNNIICCEE  

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že stejně jako v loňském roce mohou v 

souvislosti se zahájením topné sezóny požádat o navýšení kapacity popelnic. Jedná se 

především o občany, kterým stávající objem nedostačuje z důvodu produkce popela, 

hygienických plen a dalšího netříditelného odpadu. Své individuální žádosti můžete 

předložit na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

Obecní úřad dále upozorňuje, že v souladu s §69 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech 

bude v případě pochybností o správném třídění odpadů provádět kontroly a důsledně 

uplatňovat sankce za porušení pravidel při nakládání s odpady dle uvedeného zákona.  

OBSAH: 

 Zahrádkářská podzimní 

výstava 

 Popelnice 

 Sbírka oblečení 

 Podzimní pooderské 

rybářské slavnosti 

 Bio odpad 

 Výsledky voleb 

 Chodníky 

 Usnesení ZO 

 Topení a komíny 

 Odstranění a okleštění 

stromoví 

 Recept měsíce 

 Kontakty 
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SSBBÍÍRRKKAA  OOBBLLEEČČEENNÍÍ  

Diakonie Broumov chce touto cestou co nejupřímněji poděkovat za podporu své 

činnosti a za materiální dary, které naši spoluobčané předali v rámci uspořádané sbírky 

ošacení v březnu letošního roku, stejně jako v předešlých letech. 

Poskytnuté ošacení, obuv, domácí potřeby a další věci pomáhají především osobám v 

sociální nouzi. I pouhé tričko, které nevyhodíte do odpadu, může vyčarovat úsměv na 

tváři. 

 

Již podruhé v tomto roce pořádá Obec Trnávka sbírku použitého šatstva a jiných 

potřebných věcí, a to v pondělí 24. 10. 2016 v době od 8.00 do 17.00 hodin. Oblečení a 

další věci prosím zabalte do krabic či igelitových pytlů a odevzdejte v garáži u budovy 

zámku v Trnávce. 

 

Co sbíráme: 

• letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské) 

• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 

• domácí potřeby – vše jen funkční 

• hygienické potřeby – mýdla, prášky, čisticí prostředky 

• peří, peřové přikrývky a polštáře 

• deky a přikrývky 

• hračky a školní potřeby 

• nepoškozená obuv – páry svázané gumičkou  

• kabelky, tašky, batoh, peněženky 

 

Věci, které vzít nemůžeme: 

• oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon) 

• ledničky, televize a počítače 

• nábytek, matrace 

 

Děkujeme všem za dosavadní pomoc a věříme, že v letošním roce i v dalších letech 

bude z vaší strany ochota i nadále s námi spolupracovat a pomáhat potřebným. 
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PPOODDZZIIMMNNÍÍ  PPOOOODDEERRSSKKÉÉ  RRYYBBÁÁŘŘSSKKÉÉ  SSLLAAVVNNOOSSTTII  
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BBIIOO  OODDPPAADD  

K 31.10.2016 bude pro letošní rok ukončen vývoz hnědých kontejnerů 

na bioodpad, aby v důsledku teplotních výkyvů nedocházelo k jejich 

poškození. Kompostárna v areálu bývalého JZD zůstává i nadále v 

provozu a je občanům pro vývoz bioodpadu z domácnosti plně k 

dispozici. 

 

VVÝÝSSLLEEDDKKYY  VVOOLLEEBB  DDOO  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTEEVV  KKRRAAJJŮŮ  AA  SSEENNÁÁTTUU  PPAARRLLAAMMEENNTTUU  

ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIIKKYY    

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 proběhlo I. kolo voleb do zastupitelstev krajů a Senátu 

Parlamentu České republiky. 

 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem 601 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky     202 

Počet odevzdaných úředních obálek       199 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem     183 

 

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 

Občanská demokratická strana (č. 2) 13 

Komunistická strana Československa (č. 9) 1 

Česká strana sociálně demokratická (č. 12) 52 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (č. 24) 14 

ANO 2011 (č. 30) 67 

TOP 09 (č. 32) 5 

Komunistická strana Čech a Moravy (č. 37) 18 

Úsvit s Blokem proti islamizaci (č. 43) 5 

Dobrá volba (č. 46) 1 

STAROSTOVÉ a nezávislí (č. 47) 7 

Svobodní a Soukromníci (č. 52) 1 

PRO REGION (č. 65) 1 

NEZÁVISLÍ (č. 68) 5 

Dělnická strana sociální spravedlnosti (č. 75) 3 

Koalice Svoboda a přímá demokracie (č. 78) 11 

Česká pirátská strana (č. 82) 2 
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky – I. kolo 

Ing. Pavel Jurečka (č. 1) – Úsvit – Národní Koalice 11 

Jiří Demel (č. 2) – Česká pirátská strana 7 

Petr Orel (č. 3) – Strana zelených a KDU-ČSL 49 

PhDr. Jaroslav Dvořák (č. 4) – Česká strana sociálně demokratická 43 

Jiří Strýček (č. 5) – ANO 2011 54 

Pavel Pisch (č. 6) – Komunistická strana Čech a Moravy 19 

 

 

Ve dnech 14. a 15. 10. 2016 proběhlo II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky. 

 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem 602 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky     74 

Počet odevzdaných úředních obálek       74 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem     73 

 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky – II. kolo 

Petr Orel (č. 3) – Strana zelených a KDU-ČSL  53 

PhDr. Jaroslav Dvořák (č. 4) – Česká strana sociálně demokratická 20 

 

 

 

 

 

 

 

CCHHOODDNNÍÍKKYY  

Obecní úřad informuje občany, že v následujících dnech bude zahájena výstavba další 

části chodníkového tělesa, a to v úseku od zastávky Dvorek (směr na Kateřinice) po 

zastávku Jednota (u domu č.p. 132). Žádáme tímto občany, aby v případě potřeby 

umožnili stavební firmě vstup na své pozemky a poskytli jí potřebnou součinnost.  

Po dobu provádění stavby prosím věnujte zvýšenou pozornost dopravní situaci a svou 

jízdu přizpůsobte aktuálním podmínkám.  
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UUSSNNEESSEENNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce v Trnávce, konaného dne 26. 9. 2016 na 

Obecním úřadě v Trnávce 

 

Zastupitelstvo obce Trnávka: 

 

Bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti rady obce; 

 čerpání rozpočtu obce k 31. 7. 2016; 

 informace starosty obce k plnění plánu úkolů 2016. 

 

Schvaluje: 

 ověřovatele zápisu pana Přemysla Pařenicu a pana Martina Bulu; 

 rozpočtové opatření č. 3/2016. Po úpravě jsou příjmy ve výši 10.320.665,- Kč, 

výdaje ve výši 16.106.665,- Kč a třída 8 financování ve výši 5.800.000,- Kč. 

 

Souhlasí: 

 se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích. A to na parcele č. 596/3, 

611, 617/1 a 620/11 katastrální území obec Trnávka u Nového Jičína za účelem 

výstavby vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 110. 

   

TTOOPPEENNÍÍ  AA  KKOOMMÍÍNNYY  

Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest 

by se měli snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů 

způsobených komíny. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou 

Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, 

která nabyla účinnosti 29. 1. 2016. 

 

 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí 

provádět a kdo je může provádět?  
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Kontrola spalinových cest se provádí po jejich vyčištění posouzením: 

 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým 

požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její 

užívání, 

 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a 

rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů, 

 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, 

vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům, 

 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a 

stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F, 

 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty 

vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo 

střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou, 

 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole 

nebo revizi. 

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví. 

Revize spalinové cesty se provádí: 

 před jejím uvedením do provozu, 

 při každé stavební úpravě komína, 

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, 

 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, 

typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je 

potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 

 po komínovém požáru, 

 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt 

trhlin ve spalinové cestě. 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem 

osvědčení revizního technika spalinových cest. 

Čištění spalinové cesty  

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na 

odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na 

vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového 

průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.  
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Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví. 

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně provádět 

svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky. 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon 

připojeného 

spotřebiče 

paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

pevné kapalné plynné 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

do 50 kW 

včetně 

čištění 

spalinové cesty 
3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

kontrola 

spalinové cesty 
1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

nad 50 kW 

čištění a 

kontrola 

spalinové cesty 

2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v 
součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 

 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned 

volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste 

vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do 

příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími 

dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový 

nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. 

uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu 

třeba i starými montérkami). 

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví 

nebo života zasahující osoby! 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných 

spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. 

Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání 

spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému 

spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 
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UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ  KK  OODDSSTTRRAANNĚĚNNÍÍ  AA  OOKKLLEEŠŠTTĚĚNNÍÍ  SSTTRROOMMOOVVÍÍ  AA  JJIINNÝÝCCHH  PPOORROOSSTTŮŮ  

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si 

dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní 

elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., 

nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a 

jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční 

soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). 

 

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 

TOHOTO ROKU 

 

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 

50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani 

ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a 

jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo při pádu ořezané větve stromů a 

jiných porostů hrozí dotek s vedením. 

 

V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a 

funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktujte na lince 840  850 860. 

 

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví 

stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto: 

 

 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V): 

o 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u 

stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob 

o 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u 

stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob 

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění 

zásahu je 0,3 m. 
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 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma: 

o vedení bez izolace 7 m * 

o izolované vedení 2 m 

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům vn při provádění 

zásahu je 1,5 m. 

 

 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného 

pásma: 

o vedení bez izolace 12 m * 

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům vvn při provádění 

zásahu je 2 m. 
 

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té 

době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 

Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. 

 

Připomínáme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst 

porosty nad výšku 3 m. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah a bude 

ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, vstoupí 

společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, 

že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude 

uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve 

vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, 

plotů apod. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním 

úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále 

mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. 

Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků, že v zákonem vymezených případech je 

nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat 

povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

ČEZ Distribuce, a. s. 
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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). 

 

 

 

 

 

Dýňová polévka s jablky 

 
Ingredience: 
1 lžíce másla 

1 cibule, nasekaná 

1 stroužek česneku, drcený 

kousek zázvoru, strouhaný 

1 lžíce kari 

1,5 kg dýňové dužiny, na kostičky 

2–3 jablka, pokrájená 

1 l zeleninového vývaru 

sůl a citronová šťáva 

zakysaná smetana a plátek jablka, na 

ozdobu 

 

Postup: 
Na lžíci másla osmahněte nasekanou 

cibuli, nadrcený stroužek česneku a 

kousek strouhaného zázvoru. 

Vmíchejte lžíci kari a opékejte 2–3 

minuty. Přidejte 1,5 kg dýňové dužiny 

nakrájené na kostičky, 2–3 pokrájená 

jablka a zalijte 1 l zeleninového vývaru. 

Vařte 30–40 minut. Dochuťte solí a 

citronovou šťávou a rozmixujte. Zdobte 

zakysanou smetanou a plátkem jablka. 
 

http://www.trnavka.cz/
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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 

 


