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T R N A V S K Ý  

  občasník 
 

srpen 2018 
 

MMYYSSLLIIVVEECCKKÉÉ  OODDPPOOLLEEDDNNEE  

 

Již tuto sobotu 18.8.2018 od 14.00 hodin pořádá myslivecký  

spolek Trnávka Kateřinice jako každý rok tradiční 

„Myslivecké odpoledne“. 

Pro spoluobčany i ostatní veřejnost bude u trnavské 

myslivecké chaty přichystána chutná myslivecká kuchyně. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

 

 

 

DDIISSKKOOTTÉÉKKAA  HHIITTŮŮ  8800..  aa  9900..  LLEETT  

 

V pátek 31. srpna 2018 pořádá  

obec Trnávka na místním koupališti 

„Diskotéku hitů 80. a 90. let“. 

Přijďte se se svými přáteli pobavit a zatancovat při hudbě DJ Martina Čecha, a to 

od 20.00 hodin. Občerstvení bude opět zajištěno a vstupné bude 50 Kč. 

Akce proběhne pouze za příznivého počasí… 
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PPOOHHÁÁDDKKOOVVÝÝ  LLEESS  

 

Kulturní komise obce Trnávka vás jako každý rok zve na procházku  

„pohádkovým lesem“. 

Pohádkové postavy budou mít pro děti připraveny pestré úkoly. 

 Po jejich splnění  

a nasbírání potřebných bodů bude na děti čekat patřičná odměna! 

Zábavné odpoledne proběhne v sobotu 8. září 2018.  

Zápisné bude již od 14.00 hodin.  

Děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. 

Občerstvení bude zajištěno. 

Akce proběhne pouze za příznivého počasí… 

 

 

UUZZAAVVÍÍRRKKAA  RRAAMMPP  SSIILL..  II//4488  

 

Oznamujeme občanům, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice – 

trvalé uzavření ramp MÚK Hájov“ došlo od 13.8.2018 k úplné uzavírce ramp 

mimoúrovňové křižovatky silnice I/48 - nájezd od Kateřinic směr Příbor a sjezd 

ze směru Příbor do Kateřinic. 

 

Termín uzavírky je stanoven od 13.08.2018 do doby vybudování obslužné 

komunikace mezi křižovatkami MÚK Hájov a MÚK Příbor – Průmyslová zóna. 

Předpokládaný termín ukončení uzavírky je konec roku 2018. 

 

Objízdná trasa bude vedena: MÚK Příbor – Průmyslová zóna, silnice III/4863 

přes Hájovský Dvůr, silnice III/4806 přes Hájov a zpět. 
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UUZZAAVVÍÍRRKKYY  KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍ  AA  SSJJEEZZDDŮŮ  SSIILL..  II//4488  

 

V rámci výstavby „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“, bychom vás rádi informovali 

o změnách v dopravě v okolí naší obce Trnávka. Vzhledem k vývoji na stavbě 

a potřebě realizovat stavební objekty, které svou podstatou zasahují  

do komunikací v blízkosti naší obce, dojde v příštích týdnech k uzavírkám 

těchto obslužných komunikací nebo sjezdů ze silnice I/48. 

 

Obce Trnávka, Hájov, Rychaltice, Hukvaldy, Kateřinice: 

Dne 13.8.2018 byl z důvodů výstavby obslužné komunikace definitivně uzavřen 

MÚK Hájov – nájezd ve směru Příbor a sjezd ve směru F-M (viz předchozí 

příspěvek).  

Od 1.9.2018 bude otevřena a zprovozněna nová komunikace mezi Hájovem  

a Rychalticemi vedoucí podél hlavní trasy D48.  

 

Obce Libhošť, Sedlnice, Prchalov, Závišice, Rybí: 

Dne 1.8 byla spuštěna nová komunikace propojující křižovatku v „Sirkových 

lázních“ s obcí Libhošť. Tímto byl kompletně uzavřen sjezd na Libhošť v obou 

směrech. Kvůli následné demolici a výstavbě estakády na D48 před Libhoští zde 

byla na novou komunikaci převedena i doprava z hlavní trasy I/48. Ta se 

napojuje zpět na I/48 hned za estakádou. Obyvatelé Libhoště ve směru na Příbor 

mohou křižovat trasu a na povolení sjet do obce. Rovněž připojení z obce 

Libhošť na novou komunikaci ve směru NJ je dovoleno. Ostatní obyvatelé 

okolních obcí musí jet po hlavní trase D48 až do Příbora, kde na okružní 

křižovatce sjedou na nově otevřenou komunikaci ve směru zpět do „Borovce“. 

Sjezd a výjezd na MÚK „Borovec“ do Závišic, Sedlnic ve směru do Příbora byl 

definitivně uzavřen z důvodů výstavby D48, ve směru do Nového Jičína zůstane 

otevřen do dokončení výstavby této etapy hlavní trasy D48. 
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VVOOLLBBYY  DDOO  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  OOBBCCEE  

 

Obec Trnávka oznamuje občanům dobu a místo konání voleb do zastupitelstva 

obce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  

a o změně některých zákonů. 

 

➢ Volby do ZO Trnávka se uskuteční v pátek dne 5.10.2018 od 14.00 hodin 

do 22.00 hodin a v sobotu dne 6.10.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

➢ Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově 

zámku v Trnávce č. p. 1 pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu 

v obci Trnávka. 

➢ Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, trvalý 

pobyt v obci a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož 

občané jsou oprávněni volit na území ČR. 

➢ Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání 

voleb.  

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

Starší a nemocní občané, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti ze 

zdravotních důvodů, mají možnost požádat obecní úřad o přenosnou 

volební urnu. Volejte prosím do 5.10.2018. 

 

 

 

 

KKNNIIHHOOVVNNAA  TTRRNNÁÁVVKKAA  

 

Knihovna v Trnávce oznamuje svým čtenářům, že z důvodu dovolené bude 

v dopoledních hodinách ve dne 23. srpna 2018 uzavřena. 
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NNEEBBEEZZPPEEČČÍÍ  PPOOŽŽÁÁRRŮŮ  

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 4 nařízení Moravskoslezského 

kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, 

 

VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA 

ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

 

1. 

Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 

rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, 

dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí  

v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého 

hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí 

požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále jen 

„období sucha“). 

 

2. 

Podle čl. 3 nařízení kraje se za místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují: 

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, 

b) lesopark, park, zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požáru, 

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, 

d) plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem 

schopny způsobit vznícení a šíření požáru. 

 

3.  

Podle čl. 5 odst. 1 nařízení kraje je v období sucha na místech se zvýšeným 

nebezpečím požárů zakázáno: 

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. plošné vypalování 

suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek 

na volném prostranství apod.), 

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret), 
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c) používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů, 

d) používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající 

lampiony apod.), 

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, 

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření  

k zamezení vzniku požáru (před jízdou parní lokomotivy se stanoví písemně 

požárně bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru od úletu jiskry  

a provoz parní lokomotivy se oznámí 5 pracovních dní předem včetně 

navržených opatření Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, 

který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou 

činnost zakázat). 

 

4.  

Podle čl. 5 odst. 2 nařízení kraje se v období sucha zakazuje spotřebovávání vody 

ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než je k hašení. Vlastník nebo 

uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém 

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení 

požárů. 

 

5.  

Podle čl. 5 odst. 3 nařízení kraje jsou vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající 

fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha: 

a) volné a sjízdné lesní cesty, 

b) kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením období sucha provádělo 

spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru. 

 

6.  

Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku 

požárů se stanoví na den 9. srpna 2018 a současně je toto 

vyhlášení vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu. Konec 

doby stanoví krajský úřad a oznámí jej opět na úřední desce 

krajského úřadu. 
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BBIIOO  OODDPPAADD  

 

Proč už nemáme na sběrných místech kontejnery na bio odpad? 

V uplynulých letech byly od jara do podzimu na vybraných stanovištích 

umístěny hnědé kontejnery, do kterých občané mohli vyhodit bio odpad  

ze svých domácností. Letos se na obvyklých místech ale kontejnery neobjevily  

a někteří občané se ptají proč? Důvodů je několik… 

Téměř všechny domácnosti v současné době vlastní kompostéry, které bezplatně 

získaly od obce a které mohou občané využít k aktivní likvidaci bio odpadu – 

vzniklý kompost pak lze použít na vlastních zahrádkách. Kompostéry nejsou 

velké a jejich objem samozřejmě nepokryje celou produkci bio odpadu  

v domácnosti (zvlášť po sekání trávy, hrabání listí apod.), ale jsou výraznou 

pomocí při jeho likvidaci. 

V areálu bývalého JZD je umístěna kompostárna, do které mohou všichni 

občané Trnávky bezplatně odvážet neomezené množství bio odpadu včetně 

větví (ty se do hnědých kontejnerů ukládat nesměly) a která je volně přístupná. 

V případě uzamčené hlavní brány je možný vstup boční branou z levé strany. 

Stávající kontejnery už dosluhují a jejich počet se z důvodu opotřebení výrazně 

snížil, takže by nebyla pokryta všechna sběrná místa. Kontejnery jsou plastové  

a pokud jsou přeplněné (což se velmi často stávalo), při vyprazdňování  

se postupně poškozují a ničí. 

Ano, stávající situace není ideální. Pro spoustu občanů je areál JZD daleko,  

ne všichni mají možnost naložit bio odpad na vozík a odvézt jej do kompostárny  

a jsou proto právem nespokojení. Ale obdobně to bylo i s kontejnery. Jejich 

počet byl omezen a byly de facto využívány jen omezeným počtem občanů, kteří 

bydlí v okolí sběrných míst. Navíc byla omezena i jejich kapacita, takže  

po vyprázdnění byly téměř okamžitě znovu naplněné. A opět byli občané 

nespokojeni.  

Je třeba si uvědomit, že hnědé kontejnery nabízely omezený objem na bio odpad 

jen pro omezený počet domácností. Naproti tomu kompostárna nabízí objem 

neomezený a třebaže není pro všechny ideálně dostupná, počet domácností, 

které ji mohou využít, je mnohem větší. A to je důležité. 
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Existuje samozřejmě i jiné řešení, např. kontejnery/popelnice na bio odpad  

do každé domácnosti, jak někteří občané navrhují. I na tuto možnost je ale třeba 

se podívat reálně. Pořízení takových bio popelnic a hospodaření s nimi by 

znamenalo velkou finanční zátěž, která by se zákonitě musela promítnout  

do místního poplatku za popelnice, což si určitě nikdo nepřeje. Svoz bio odpadu 

je totiž velmi nákladnou záležitostí.  

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek k dané problematice se prosím 

neváhejte obrátit na místní obecní úřad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  OO  ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  ZZOO  

 

Zastupitelstvo obce Trnávka oznamuje občanům, že v úterý 4. září 2018 

v 19.00 hodin proběhne v zasedací místnosti budově zámku 19. zasedání ZO.  

 

Na programu bude: 

 

➢ Zahájení 

➢ Zpráva o činnosti rady obce 

➢ Čerpání rozpočtu obce k 31.7.2018 

➢ Různé  

➢ Interpelace 

➢ Usnesení  

➢ Závěr 
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RREECCEEPPTT  MMĚĚSSÍÍCCEE  

 

 

Podělte se o svůj recept. Baví vás 

vařit a chcete se naučit něco 

nového? Chtěli byste 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).  

 

 

 

CUKETOVÁ PIZZA 

 
Ingredience: 

 
Cuketa, 2 vejce, 80 g strouhaného sýru, sůl, 

česnek, obloha na „korpus“ dle chuti (šunka, 

sýr, žampióny, kukuřice, zelenina, ananas, 

oregano...). 

Postup: 
 

Cuketu nastrouháme, osolíme a po čase 

vymačkáme přebytečnou vodu. Přidáme vejce, 

sůl, česnek, sýr a vše smícháme. Hotové těsto 

rozložíme na pečící papír a plech vložíme  

do trouby na 15 minut a pečeme při 190 °C.  

Po 15 minutách pizza těsto vytáhneme, 

poklademe na něj zvolenou oblohu a dáme 

zapéct na dalších 10 – 15 minut.  

Recept měsíce srpna nám zaslala  
paní Martina Krupníková.  

Děkujeme a přejeme dobrou chuť! 

 

 

http://www.trnavka.cz/


                 Trnavský občasník srpen 2018 
 

10 

 

 

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 

  MUDr. Izraelová Elena 

Dětská lékařka – Stará Ves n. 

Ondřejnicí 

 Telefon: 558 669 246 

Pondělí 7.00-10.30 13.00-15.00  Pondělí 
10.00-12.00 

nemocní 

12.00-15.00 

pro zvané 

Úterý 7.00-10.30 13.00-17.00  Úterý 
7.00-9.00 

nemocní 
 

Středa 7.00-12.00   Středa 
12.00-14.00 

nemocní 

14.00-16.00 

pro zvané 

Čtvrtek 7.00-10.30 13.00-15.00  Čtvrtek 
7.00-9.00 

nemocní 
 

Pátek 6.30-12.00   Pátek 
10.00-12.00 

nemocní 
 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 

REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


